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Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Školní 

vzdělávací program ZŠ Jedovnice od 

1.9.2013 takto: 

 
 

 

1)  v kapitole 2 Charakteristika školy a ŠVP  
        se odstavec 2.1 nahrazuje odstavcem v následujícím znění: 

 

2.1 Úplnost a velikost školy 

 

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401 (dále jen ZŠ Jedovnice) je plně 

organizovaná škola, která nabízí základní vzdělání pro žáky z Jedovnic a okolních obcí, 

především z Kotvrdovic, Vilémovic, Krasové a Rudice.  

Budova základní školy je situována v oblasti Jedovnice - Větřák, jedná se o budovu s více 

než 60letou tradicí.  

Na 1. a 2. stupni je zpravidla 1 až 2 třídy v ročníku, kapacita školy je cca 320 žáků. 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 60 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání 

pro žáky 1. stupně. Ve škole pracuje i školní klub. Součástí školy je i školní jídelna, která 

poskytuje stravování žákům a pracovníkům školy 

 

 

       se   odstavec 2.2 vybavení školy ruší 

            se odstavec 2.3 charakteristika pedagogického sboru nahrazuje odstavcem 

v následujícím znění: 

 

2.3    Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor ve škole je stabilizovaný, ve škole pracuje zpravidla 9 učitelů 

1. stupně, 15 – 16 učitelů 2. stupně, 2 vychovatelky a jeden vedoucí školního klubu.  

Všichni učitelé se průběžně zapojují do dalšího vzdělávání pedagogů dle „Personálního 

rozvoje pedagogických pracovníků“ schvalovaného každoročně ředitelem školy. Věkový 

průměr pedagogických pracovníků v posledních 5-ti letech nepřesahuje 45 roků. 

Na škole pracuje 1 výchovný poradce, který splňuje předepsané studium ke splnění 

dalších kvalifikačních předpokladů dle vyhlášky č. 317 z roku 2005. 

Součástí pedagogického sboru je i preventista sociálně-patologických jevů, 

ICT koordinátor a koordinátor ŠVP. 

 

 

 

             se odstavec 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ruší 

             se odstavec 2.8 nahrazuje odstavcem v následujícím znění: 
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2.8     Dlouhodobé projekty 

 

Škola více než 10 let uskutečňuje projekt vzájemných výměnných pobytů mezi žáky a 

pracovníky Základní školy Jedovnice a Základní školy Ashheim v Německu, zpravidla se 

uskutečňují 2 výměnné pobyty v Aschheimu a 2 v Jedovnicích. 

Dlouhodobě probíhá na ZŠ projekt: Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů 

v terénu. Každoročně absolvují žáci 4. a 5. ročníku jednodenní terénní výuku a žáci 8. a 9. 

ročníku pětidenní terénní výuku zaměřenou především na 1. stupni na přírodovědu a 

vlastivědu a na 2. stupni přírodopis, fyziku a chemii. Škola realizuje také projekt Kolik řečí 

znáš, tolikrát jsi člověkem, který je zaměřen na výuku cizích jazyků pro žáky se specifickými 

vývojovými poruchami učení a chování. 

 

 

 

2)   v kapitole 6 Hodnocení žáků a autoevaluace   
             se ruší odstavec: autoevaluace školy 

 

3)   do poznámek k učebnímu plánu se u cizích      

jazyků doplňuje sdělení: 

 
Žáci v 6. ročníku si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: německý 

jazyk, ruský jazyk 

 

U povinně volitelných předmětů se doplňuje v 8. a 9. ročníku – robotizace 

 

 

4)  Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích 

předmětů se ruší, mění nebo nahrazují takto: 
 

v kapitole 4.2 Učební plán – 2. stupeň se nahrazuje tabulka v následujícím znění: 
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4.2 Učební plán - 2. stupeň 

 

Předmět Ročník 

  6. 7. 8. 9. Čas. dotace Celkem 

Jazyk a jazyková komunikace:  

český jazyk a literatura 4 4 3+1 4 15 15+1 

anglický jazyk 3+1 3+1 3 3 12 12+2 

Další cizí jazyk 0+1 2* 2* 2* 6* 6*+1 

Matematika a její aplikace: 4 4+1 4 3+1 15 15+2 

Inform. a kom.  technologie: 1 0+1 0 0+1 1 1+2 

Člověk a společnost:  

dějepis 2 2 2 1+1 7 7+1 

výchova k občanství 1 1 1 1 4 4 

Člověk a příroda:  

fyzika 1 1 2 2 6 6 

chemie 0 0 2 2 4 4 

přírodopis 1+1 1 2 1 5 5+1 

zeměpis 2 1 1 2 6 6 

Umění a kultura:  

hudební výchova 1 1 1 1 4 4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 6 

Člověk a zdraví:       

výchova ke zdraví 1 0 1 0 2 2 

tělesná výchova 2+1 2 2 2 8 8+1 

Člověk a svět práce: 1 0+1 1 1 3 3+1 

Volitelný předmět: 0 2* 2* 0+2 4* 4*+2 

Celkem 30 30 31 31 108 108+14 

 

Poznámky: 

 

Disponibilní časová dotace: vázaná - označení 10 hodin hvězdičkou (*) 

     volná - označení 14 hodin plusem (+) 
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Ve výuce cizích jazyků probíhá výuka prvního cizího jazyka od 3. třídy a druhého cizího 

jazyka jako dalšího cizího jazyka od 6. třídy. 

 

Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět vyučován ve 4., 5., 

6., 7. a 9. ročníku. 

Aplikace dovedností z tohoto předmětu využívají žáci téměř ve všech předmětech od 1. do 9. 

ročníku. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce dělíme na: Práce s technickými materiály – 6. ročník, 

Provoz a údržba domácnosti – 7.  ročník, Svět práce – 8.  ročník a Využití digitálních 

technologií – 9. ročník.  

 

Povinně volitelné předměty: 

7. ročník   

- přírodovědné praktikum (integrace přírodopis a zeměpis) 

- cvičení z českého jazyka  

- sportovní hry 

- informatika 

- cvičení z matematiky 

- pracovní činnosti 

 

8. ročník   

- konverzace v anglickém jazyce 

- konverzace v německém jazyce 

- konverzace v ruském jazyce 

- informatika (1 nebo 2 hodiny) 

- přírodovědné praktikum (integrace přírodopis a zeměpis) 

- sportovní hry 

- cvičení z českého jazyka 

- cvičení z matematiky 

- robotizace 

 

9. ročník   

- cvičení z českého jazyka 

- cvičení z matematiky 

- konverzace v anglickém jazyce 

- konverzace v německém jazyce 

- konverzace v ruském jazyce 

- informatika 

- sportovní hry 

- přírodovědné praktikum (integrace přírodopis a zeměpis) 

- robotizace 

 

Cizí jazyk – žáci v 6. ročníku si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: 

německý jazyk 

ruský jazyk 
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 v kapitole 5 Učební osnovy  
             se vzdělávací obsah vyučovacího předmětu doplňuje nebo nahrazuje následujícím  

zněním: 

 

 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 
 

5.1.4.7 anglický jazyk 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk se nahrazuje následujícím zněním: 

 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
  ANGLICKÝ JAZYK 3. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 

na ně verbálně i neverbálně 

- slovní zásoba (tematické okruhy, barvy, 

rodina, škola, příroda, nákupy, zvířata, 

tělo, jídlo, nápoje čísla 1 - 100 

3. 

 

- Zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu výuky 

setkal 

- pozdrav, poděkování, představování, 

reakce na pokyny tvorba otázky a 

záporu (slovesa být, mít, moci), krátká 

odpověď 

3 

3. 

- Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

- abeceda nácvik a procvičování psaní a 

čtení probírané slovní zásoby 
3. 

- Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen 

pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

- vyjádření libosti, nelibosti, dovednosti 
3. 

- Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení 

- zájmena (osobní, přivlastňovací) 

- slovesa 
3. 

- Píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy 
- abeceda, hláskování 3. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
  ANGLICKÝ JAZYK 4.-5. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

- podstatná jména, přídavná jména, 

příslovky 

- slovosled anglické věty 

- synonyma, antonyma, význam slov 

kontextu 

4.-5. 

 

- Rozumí slovům a jednotlivým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

- práce s autentickými materiály 

- slovní zásoba daných tematických 

celků 

 

4.-5. 

- Rozumí jednoduchému poslechovému textu, 

pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k 

dispozici vizuální podporu 

- nácvik výslovnosti nápodobou 

- poslouchání a čtení slov v kontextu vět 
4.-5. 

-  Zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

-slovní zásoba tematických celků 

- odvození významu slova z kontextu 

- tvorba otázky a záporu 

 

4.-5. 

-  Sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat a 

podobné otázky pokládá 

- tématické okruhy – tělo, rodina, škola, 

zvířata, volný čas, domov, oblečení, 

nakupování, zdraví, jídlo 

4.-5. 

-  Vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 
- četba autentického textu 4.-5. 

- Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 

života, zejména pokud má  k dispozici vizuální 

podporu 

- tvoření slov, slova stejného a opačného 

významu, význam slov v kontextu 

- reprodukce čteného a slyšeného textu 

4.-5. 

- Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 

života 

- přítomný čas prostý a průběhový, 

- existenciální vazby, předložky místa 

- tvorba otázky, záporu 

- jednoduchá sdělení – omluva, žádost 

4.-5. 

- Vyplní osobní údaje do formuláře 
- zjednodušený životopis, formulář do 

zájmových činností 
4.-5. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
  ANGLICKÝ JAZYK 6. -7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

- poslech autentického textu (denní režim, 

komiks na pokračování ….) 

 

6. - 7. 

Osobnostní a 

sociální výchova – 

sociální rozvoj – 

komunikace 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

Evropa a svět nás 

zajímá 

- Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojených témat 

- tématické okruhy – domov, rodina, zvířata, 

jídlo, svět a zábava 

 

6. - 7. 

-  Zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích 

- oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, 

přivítání, rozloučení, představování, 

rozmluva o narozeninách, zeptání se na 

včerejší den 

6. - 7. 

- Mluví o své rodině, kamarádech, škole, 

volném čase a dalších osvojovaných 

tématech 

- slovní zásoba, tvoření slov a frází 6. - 7. 

- Vypráví jednoduchý příběh či událost;     

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života         

- můj život, moje rodina, moje oblíbené 

zvíře, život v minulosti, oblíbené jídlo, 

moje země, zábava, moje město 

 

 

6. - 7. 

 

 

- vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- časy přítomné, minulý čas prostý, zájmena, 

přídavná jména, číslovky, způsobová 

slovesa, tvoření otázky, záporu, slovosled 

anglické věty 

 

6. - 7. 

- Rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 

-  četba autentického materiálu v daných 

tématech 
6. - 7. 

- Vyplní základní informace o sobě ve 

formuláři 
- členská průkazka do sportovního centra 6. - 7. 

- Napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- popíše svůj rozvrh hodin, školu, denní 

režim, jídelníček 
6. - 7. 

- Reaguje na jednoduché písemné sdělení 

- odvodí význam podobných slov v 

kontextu, pře vypravuje příběh s použitím 

osvojených časů 

6.– 7. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
  ANGLICKÝ JAZYK 8. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 

zřetelně 

- poslech autentického textu (kultura 

anglicky mluvících zemí – Velká 

Británie, USA, Kanada) 

8.-9. 

Multikulturní 

výchova - 

multikulturalita 

- Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

osvojených témat 

- tématické okruhy – sport, svět 

budoucnosti, Londýn, svět filmů, školní 

pravidla 

8.-9. 

- Zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích 

- omluva, reakce na omluvu, prosba, 

žádost, rozhodnutí,návrh, rada 
8.-9. 

- Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 

čase a dalších osvojovaných tématech 
- slovní zásoba, tvoření slov a frází 8.-9. 

- Vypráví jednoduchý příběh či událost;     popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života         

- život v budoucnosti, plány do 

budoucna, popíše pravidla v českých 

školách, porovná s britskými školami 

 

 

8.-9. 

 

 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech 

- časy přítomné, časy minulé, budoucí – 

zájmena, frázová slovesa, čas 

předpřítomný 

 

8.-9. 

-  Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 

v nich požadované informace 

- četba autentického materiálu 

(novinový článek o průzkumu 

mládeže…..) 

8.-9. 

- Vyplní základní informace o sobě ve formuláři -  životopis 8.-9. 

- Napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- žádá o radu, dotáže se na směr a cestu    8.-9. 

-  Reaguje na jednoduché písemné sdělení 

- odvodí význam podobných slov v 

kontextu, pře vypravuje příběh, odpoví 

na e-mail kamarádovi 

8.-9. 
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5.1.4.3 německý jazyk 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk se nahrazuje následujícím zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
 NĚMECKÝ JAZYK 6. - 7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně  

- otázky na základní informace, čas 

pojmenování předmětů, dle pokynů, 

otevření učebnice, sešitu…. 

6. - 7. 

Osobnostní a 

sociální výchova - 

sociální rozvoj – 

komunikace 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech - 

Evropa a svět nás 

zajímá 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkající se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální podporu 

- pozdravy, oslovení, představování, 

poděkování, rodina, škola, dárky 
6. - 7. 

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, týkajících se 

každodenních témat 

- texty k poslechu, první až pátá lekce 

učebnice Heute Haben wir Deutsch 
6. - 7. 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

- rozhovory na určená téma, tvoření otázek a 

odpovědí, předání informací o rodině, škole 

… 

6. - 7. 

- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- časování pravidelných sloves v jednotném 

a množném čísle, pořádek slov ve větě 

oznamovací a v otázce 

6. - 7. 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

- používání sloves habe, sein, používání 

členů určitých i neurčitých v 1., 3. a 4. 

pádě, osobní zájmena v 1.,3. a 4. pádě 

6. - 7. 

- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

- obrázky z učebnice vztahující se k lekci 1 

až 5 
6. - 7. 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům  

- vyhledávání potřebných slovíček v textech, 

používání německo-českého a česko-

německého slovníku 

6. - 7. 

- rozumí krátkému jednoduchému textu, 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

- vyhledávání neznámých slovíček ve 

slovníčku, v oblasti – obchod, činnosti ve 

škole, dny v týdnu a roční období 

6. - 7. 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- pravidla výslovnosti a pravopisu, nácvik 

ostrého s a přehláskových samohlásek 
6. - 7. 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- nácvik pravopisu pomocí „lauf diktátu“, 

pravidla gramatiky – podle obrázku psaní 

krátkých vět 

6. - 7. 

- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- používání 3. a 4. pádu v členech určitých i 

neurčitých, v přivlastňovacích zájmenech 

mein, dein, kein 

6. - 7. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
NĚMECKÝ JAZYK 8. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně  

- telefonní rozhovor a dialogy v přítomném 

čase na témata každodenního života – 

rodina, škola, koníčky…. 

8.-9. 

Multikulturní 

výchova - 

multikulturalita 

 

 

 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkající se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální podporu 

- znalost rozkazovacího způsobu, 

porozumění pokynům pro práci v hodině, 

zakreslování dle pokynů 

8.-9. 

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, týkajících se 

každodenních témat 

- poslouchá s porozuměním a dokáže 

správně odpovědět na otázky 

k poslechovým textům učebnice 

8.-9. 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

- rozhovory na témata obchod, narozeniny, 

co kdo dělá v jednotlivých ročních 

obdobích …. 

8.-9. 

- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- 

- předložky se 3. a 4. pádem, odpovědi na 

otázky kde a kam, sdělení informací o 

volném čase a oblékání 

8.-9. 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

- perfektum sloves haben a sein,       

preteritum a perfektum slabých sloves 
8.-9. 

- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

- pokyny na cestách, nápisy ve městech, 

rekreačních střediscích, dálnicích, silnicích 

…. 

8.-9. 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům  

- rozhovory a konverzace v minulém čase, 

provádění dotazníkových šetření 
8.-9. 

- rozumí krátkému jednoduchému textu, 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

- rozšiřování slovní zásoby pomocí slovníku, 

jednoduché projekty na určená témata 
8.-9. 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- změny pravopisu s ohledem na výslovnost, 

časování nejčastěji používaných 

nepravidelných sloves 

8.-9. 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- zápis známého textu podle diktátu, 

procvičování zájmen ve 3. a 4. pádě 
8.-9. 

- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- reprodukce textu, pozvánka, přání, omluva, 

životopis 
8.-9. 
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5.1.5.3 ruský jazyk 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský jazyk se nahrazuje následujícím zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK  RUSKÝ JAZYK 6. - 7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně 

- zvuková a grafická podoba jazyka 

- fonetické znaky,základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

 

6. - 7. 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech- 

Evropa a svět 

kolem nás 

 

Multikulturní 

výchova- 

multikultura 

 

osobnostní a 

sociální výchova-  

rozvoj schopností 

poznávání 

komunikace, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

 

 

 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

- slovní zásoba 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních situacích 

probíraných tématických okruhů,  

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 

- tématické okruhy 

- domov, rodina, škola, lidské tělo, zdraví, 

jídlo, nákupy,  

- kalendářní rok(svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata,  

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
- mluvnice 

- základní gramatické struktury a typy vět 

- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny,školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- domov, rodina, škola, lidské tělo, zdraví, 

jídlo, nákupy, kalendářní rok 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních situacích 

probíraných tématických okruhů,  

- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních situacích 

probíraných tématických okruh 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 

- mluvnice 

- základní gramatické struktury a typy vět 

- rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

- kalendářní rok (svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny),zvířata,  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních situacích 

probíraných tématických okruhů,  

- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- mluvnice 

- základní gramatické struktury a typy vět 

- slovní zásoba 



 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK RUSKÝ JAZYK 8. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 

pečlivou výslovností a reaguje na ně 

- zvuková a grafická podoba jazyka 

- fonetické znaky,základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

 

8. - 9. 

Výchova k myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech- Evropa 

a svět kolem nás 

 

Multikulturní 

výchova- multikultura 

 

Osobnostní a sociální 

výchova-  

rozvoj schopností 

poznávání 

komunikace, hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

 

 

 

 

 

 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

- slovní zásoba 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích probíraných, 

tématických okruhů, práce se slovníkem 

 

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 

- tématické okruhy 

- domov, rodina, škola, volný čas, povolání, 

lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, 

obec, dopravní prostředky, kalendářní rok 

 

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

- (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, 

hodiny),zvířata, příroda, počasí, reálie zemí 

příslušných jazykových oblastí, Evropa 

 

- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny,školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích probíraných, 

tématických okruhů, práce se slovníkem 

 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a podobné otázky pokládá 

- tématické okruhy 

- domov, rodina, škola, volný čas, povolání, 

lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, 

obec, dopravní prostředky, kalendářní rok 

 

- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

- (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, 

hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí 

příslušných jazykových oblastí, Evropa 

 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích probíraných, 

tématických okruhů 

 

 

- rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

- práce se slovníkem 

 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- slovní zásoba 

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích probíraných, 

tématických okruhů, práce se slovníkem 

 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

- mluvnice 

- základní gramatické struktury a typy vět 

- časování sloves 

- skloňování podstatných a přídavných jmen 

- zájmena 

 



 15 

 

5.2.1.4 Matematika a její aplikace 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika a její aplikace se doplňuje 

následujícím zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

MATEMATIKA A JEJÍ 

APLIKACE 

MATEMATIKA A JEJÍ 

APLIKACE 
4. - 5. 

Očekávané výstupy 

žák:Číslo a početní operace 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- modeluje a určí část celku, používá zápis 

ve formě zlomku 
- zápis čísla pomocí zlomku 5. 

 

- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

základem v oboru kladných čísel 

- sčítání a odčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem 
5. 

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí 

na číselné ose desetinné číslo dané 

hodnoty 

- čtení desetinných čísel- desetiny, setiny, 

tisíciny,  násobení, dělení desetinných čísel 
5. 

- porozumí významu znaku „ – „ pro zápis 

celého záporného čísla a toto číslo 

vyznačí na číselné ose 

- zápis záporných čísel na číselné ose 5. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

MATEMATIKA A JEJÍ 

APLIKACE 

MATEMATIKA A JEJÍ  

APLIKACE 
6. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Číslo a proměnná 

- užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, procentem) 

- řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky 

map a plánů 

- řeší aplikační úlohy na procenta     ( i pro 

případ, že procentová část je větší než 

celek) 

 

- celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná 

osa 

- desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis 

v desítkové soustavě; převrácený zlomek, 

smíšené číslo, složený zlomek 

- poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

6. – 7. 

Mediální výchova 

 

Práce 

v realizačním 

týmu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

- porovnává soubory dat 

- závislosti a data – příklady závislostí 

z praktického života a jejich vlastnosti, 

nákresy, schéma, diagramy, grafy, tabulky; 

četnost znaku, aritmetický průměr 

6. – 7. 

Číslo a proměnná 

- užívá ve výpočtech druhou mocninu a 

odmocninu 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

s využitím proměnných 

Mocniny a odmocniny 

-druhá mocnina a odmocnina 

Výrazy 

-číselný výraz a jeho hodnota 

-výrazy s proměnnými 

-mnohočleny 

Rovnice 

-lineární rovnice 

-soustava lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

8. – 9.  

Geometrie v rovině a v prostoru 

- analyzuje a řeší aplikační geometrické 

úlohy s využitím osvojeného 

matematického aparátu 

Rovinné útvary 

- kruh a kružnice 

- shodnost a podobnost ( věty o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků) 

Metrické vlastnosti v rovině 

- vzdálenost bodu od přímky 

8. – 9. 
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5.3.1.4 Informační a komunikační technologie 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie se 

doplňuje následujícím zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 
7. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 
 

7. - 9. 

- rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

- komunikace 

- kreativita, 

- hodnoty, 

postoje 

- praktická etika 

- stavba 

mediálních 

sdělení 

- fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

- vnímání autora 

mediálních 

sdělení 

- kooperace 

- ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou návaznost 

- vývojové trendy informačních technologií 

- hodnota a relevance informací a informačních 

zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování  

- internet 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 

INFORMACÍ 
 

- ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá 

vhodných aplikací 

- uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s textem a 

obrazem 

- pracuje s informacemi v souladu se 

zákony o duševním vlastnictví 

- používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji 

- zpracuje a prezentuje na uživatelské 

úrovni informace v textové, grafické a 

multimediální formě 

- počítačová grafika, rastrové a vektorové 

programy 

- tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 

dat, jednoduché vzorce 

- prezentace informací (webové stránky, 

prezentační programy, multimédia) 

- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 

informační etika 
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5.4.1.4 Člověk a jeho svět 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět se doplňuje následujícím 

zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 1. - 3. 

Očekávané výstupy 

žák: Lidé kolem nás 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

- rodina, domov, vlast 

- vztahy mezi  lidmi, mezi členy rodiny 

- pravidla rodinného života, práva a 

povinnosti jejich členů 

- osvojování vhodného chování ke 

spolužákům 

1. – 3. 

Mezilidské vztahy. 

 

 

Rozvoj schopnosti 

poznávání. 

Psychohygiena. 

Kreativita. 

- Člověk a jeho zdraví   

- rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času, uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka silničního 

provozu, jedná tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

- znalost pravidel silničního provozu a 

dopravních značek 

- bezpečné chování v rizikovém prostředí 

1. – 3. 

- 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 

- osobní bezpečí, krizové situace 

- šikana, týrání, násilí 

- přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví 

  1. – 3. 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 4. – 5. 

Očekávané výstupy 

žák:  Rozmanitost přírody 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí, v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně 

bránit 

- ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody 

- živelné pohromy a ekologické katastrofy 

- mimořádné události způsobené přírodními 

vlivy a ochrana před nimi 

4. – 5. 

Enviromentální 

výchova – vztah 

člověka k prostředí 

 

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

- osobnostní 

rozvoj 

- psychohygiena 

- Člověk a jeho zdraví 
 

 
 

-  uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících 

mimořádné události, vnímá dopravní 

situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 

- chování v krizových situacích 

- důležitá telefonní čísla 

- pravidla 1. pomoci 

- návštěva dopravního hřiště 

- praktická cvičení 

4. – 5. 

- rozpozná život ohrožující zranění, ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou 

pomoc 

- prevence nemocí a úrazů 

- poskytnutí 1. pomoci  

 

4. – 5. 



 19 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA      4. – 5. 

Očekávané výstupy 

žák:   Lidé kolem nás 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své názory, připustí 

svůj omyl a dohodne se na společném 

postupu řešení 

- pravidla dialogu, komunikace 

- dodržování pravidel slušného chování, 

vzájemná úcta 

- předcházení konfliktům 

  4. - 5. 

Osobnostní a 

sociální výchova 

-morální rozvoj 

-hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

 

Výchova 

demokratického 

občana 

-občan, 

občanská 

společnost a stát 

- orientuje se v základních formách 

vlastnictví, používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

- vlastnictví a jeho formy 

- příjmy, výdaje a rozpočet domácnosti 

- banka – úspory, půjčky 

4. - 5. 
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5.5.2.4 Člověk a společnost 
 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a společnost se doplňuje následujícím 

zněním: 

 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 8. – 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Zhodnotí postavení Československa 

   v evropských souvislostech a jeho 

vnitřní,   sociální, politické, hospodářské 

a kulturní prostředí 

- Vznik Československa a jeho vývoj do 

roku 1948 
9.  

 

 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ         6. – 7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje 

- rozpočet rodiny, rodinné příjmy a výdaje 6 

 

 

 

 

OSV 

Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti  

OSV  

Komunikace  

- rozumí povinnostem občana při 

zajišťováni obrany státu 
- armáda ČR, její úkoly 6 

- posoudí, jak pomoci v situacích 

ohrožení   a obrany státu  

- lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi 
7 

- porovnává různé formy vlastnictví, 

včetně duševního vlastnictví, a způsoby 

jejich ochrany   

- hmotné a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana 7 

- rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 

a výdaje 

- hospodaření s penězi 
7 

- diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání   

- protiprávní jednání a postihy 

protiprávního jednání včetně korupce 7 

- popíše výhody spolupráce mezi státy - mezinárodní  a  bezpečnostní spolupráce 

mezi státy, včetně zajišťování obrany 

státu a účasti v zahraničních misích 
7 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. – 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, objasní 

princip vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu domácnosti   

- hospodaření s penězi 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

Mezilidské vztahy  

 

- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 

příjmy státu a do kterých oblastí stát 

směřuje své výdaje 

- rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich 

odlišnosti 
8 

- na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení 

- banky a jejich služby – aktivní a pasivní 

operace 
8 

- objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru   

- bezpečnostní spolupráce mezi státy 

8 

- uvede příklady použití debetní a 

kreditní platební karty, vysvětlí jejich 

omezení 

- aktivní a pasivní operace, úročení, 

pojištění, produkty finančního trhu pro 

investování a pro získávání prostředků 
9 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a 

způsoby krytí deficitu   

- úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, 

leasing 9 

- popíše vliv inflace na hodnotu peněz - tvorba ceny, inflace 9 

- uvede příklady dávek a příspěvků, které 

ze státního rozpočtu získávají občané   

- sociální dávky 
9 

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 

práv spotřebitele   

- základní práva spotřebitele 
9 

- diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání   

- protiprávní jednání – druhy a postihy 

protiprávního jednání včetně korupce, trestní 

postižitelnost  
9 
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5.6.2.3 Člověk a příroda 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda se doplňuje následujícím zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA  FYZIKA 6. – 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Určí v konkrétní jednoduché  situaci 

druhy sil působících na těleso, jejich 

velikosti, směry a výslednici 

- Pohyby těles 6. – 7. 

 

- Předpoví z analýzy sil působících na 

těleso v klidné tekutině chování tělesa v 

ní 

- Archimédův zákon 6. - 7. 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

- Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 8. – 9. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Oblast: Předmět: 
 

Období: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 8.  

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 
témata 

- určí společné a rozdílné vlastnosti 
látek  

- Vlastnosti látek 

8. 

 OSV - 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
  
  

- pracuje bezpečně s vybranými   
  dostupnými a běžně používanými  
  látkami a hodnotí jejich rizikovost; 
- posoudí nebezpečnost vybraných  
  dostupných látek, se kterými zatím  
  pracovat nesmí 

- Nebezpečnost chemických látek 

- rozlišuje směsi a chemické látky 
- vysvětlí základní faktory ovlivňující 

rozpouštění pevných látek 
- Směsi 

8. 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

- navrhne postupy a prakticky 
provede oddělování složek směsí o 
známém složení; uvede příklady 
oddělování složek v praxi 

- Oddělování složek směsí 

- používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

- Stavba atomu 

8. 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 
 
MeV- Kritické 
čtení a vnímání 
med. sdělení 

- rozlišuje chemické prvky a chemické  
  sloučeniny a pojmy užívá ve 

správných souvislostech 
- Chemická vazba 

- orientuje se v periodické soustavě  
  chemických prvků, rozpozná 

vybrané kovy a nekovy a usuzuje na 
jejich možné vlastnosti 

- Periodická soustava prvků 
- Vzduch 
- Kyslík 
- Vodík 
- Halogeny 
- Křemík 
- Polovodiče 
- Alkalické kovy 
- Kovy 
- Uhlík 

- rozliší výchozí látky a produkty  
  chemických reakcí, uvede příklady 

prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a 
zhodnotí jejich využívání 

- Chemická reakce 
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- orientuje se na stupnici pH, změří 
reakci roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace 
v praxi 

 

- Kyseliny 
- Hydroxidy 
- Měření kyselosti a zásaditosti roztoků 
 

8.  

- porovná vlastnosti a použití  
  vybraných prakticky významných  
  oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 

posoudí vliv významných zástupců 
těchto látek na životní prostředí 

 

- Kyseliny 
- Hydroxidy 
- Halogenidy 
- Oxidy 
- Sulfidy 
- Soli 

 

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

živ.prostředí 

- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede  
  jejich vliv na životní prostředí a 

uvede opatření, kterými jim lze 
předcházet 

 

- Kyseliny 
- Hydroxidy 
- Halogenidy 
- Oxidy 
- Sulfidy 
- Soli 

 

MeV- Kritické 

čtení a vnímání 

mediálních 

sdělení 

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky,  
  uvede jejich zdroje, vlastnosti a    
  použití 

- Uhlík 
- Uhlovodíky 

  

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

 

- Deriváty uhlovodíků 
- Soli karboxylových kyselin 
  

  

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

- Halogenidy 
- Oxidy 
- Sulfidy 

 

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

živ.prostředí 

- rozliší různé druhy vody a uvede 
příklady jejich výskytu a použití 

- Soli   
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Oblast: Předmět: 
 

Období: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 9. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 
témata 

- orientuje se v přírodních látkách a 
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitamínů  

 

- Lipidy 
- Sacharidy 
- Kvašení 
- Bílkoviny 
- Nukleové kyseliny 
- Vitamíny 
- Hormony 
- Alkaloidy 
- Drogy 
- Doping 

9. OSV - 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
 
EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MeV- Kritické 
čtení a vnímání 
mediálních 
sdělení 

- uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede jejich 
klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

 - Endotermické a exotermické děje 
- Látkové množství 
- Enzymy 
- Katalyzátory a inhibitory 
- Redoxní děje 
- Hoření 
- Koroze 
- Elektrolýza 
- Řada napětí kovů 
- Galvanický článek, akumulátory 
- Typy chemických reakcí 

- aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických 
reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

- Faktory ovlivňující rychlost chemických 
reakcí 

9. 

- přečte chemické rovnice a s užitím  
  zákona zachování hmotnosti a  
  vypočítá hmotnost výchozí látky 

nebo produktu 

- Základní chemické výpočty 

- vypočítá složení roztoků, připraví 
prakticky roztok daného složení 

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

- Chemická výroba 9. 
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- objasní nejefektivnější jednání v   
  modelových příkladech havárie s  
  únikem nebezpečných látek 

- Mimořádné události, havárie, úniky 
chemických látek 

9. 

 

- aplikuje znalosti o principech hašení  
  požárů na řešení modelových situací  
  z praxe 

- Hoření 

 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy živ. 
prostředí 

- uvede příklady znečišťování vody a 
vzduchu v pracovním prostředí a 
domácnosti, navrhne nejvhodnější 
preventivní opatření a způsoby 
likvidace znečištění 

 - Trvale udržitelný rozvoj 

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

- orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových 
produktů biochemického 
zpracování, především bílkovin, tuků 
a sacharidů 

- Fotosyntéza 
- Bílkoviny 
- Lipidy 
- Sacharidy 

- určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

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

- Výroba paliv a energií 
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Oblast: Předmět: 

 
Období: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 6. - 7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

- rozliší základní projevy a podmínky 

života, orientuje se v daném přehledu 

vývoje organismů 

- popíše základní rozdíly mezi buňkou 

rostlin, živočichů a bakterií a objasní 

funkci základních organel 

- rozpozná, porovná a objasní funkci 

základních orgánů (orgánových 

soustav) rostlin a živočichů 

- třídí organismy a zařadí vybrané 

organismy do říší a nižších 

taxonomických jednotek 

- vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém 

životě a příklady vlivu prostředí na 

utváření organizmů 

- uvede na příkladech z běžného života 

význam virů a bakterií v přírodě i pro 

člověka 

- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života 

a jeho význam - výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin, reakce na podněty; 

názory na vznik života 

- základní struktura života - buňky, 

pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 

organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 

- význam a zásady třídění organizmů 

- dědičnost a proměnlivost organizmů – 

podstata dědičnosti a přenos dědičných 

informací, gen, křížení 

- viry a bakterie - výskyt, význam a 

praktické využití 

  

 

 

6. - 7. 

 

EV - Základní 

podmínky života 

  

  

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

(výroba léků) 

 OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

BIOLOGIE HUB 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby s plodnicemi a porovná 

je podle charakteristických znaků 

- vysvětlí různé způsoby výživy hub a 

jejich význam v ekosystémech a místo v 

potravních řetězcích 

- objasní funkci dvou organismů ve stélce 

lišejníků 

- houby bez plodnic - základní 

charakteristika, pozitivní a negativní vliv 

na člověka a živé organismy 

- houby s plodnicemi - stavba, výskyt, 

význam, zásady sběru, konzumace a první 

pomoc při otravě houbami 

- lišejníky - stavba, symbióza, výskyt, 

význam 

6. - 7. 

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

(zásady správného 

sběru hub) 

OSV - Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

(jednotlivé druhy 

hub)  

  

BIOLOGIE ROSTLIN 
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- odvodí na základě pozorování 

uspořádání rostlinného těla od buňky 

přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

- porovná vnější a vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů a uvede praktické 

příklady jejich funkcí a vztahů v 

rostlině jako celku 

- vysvětlí princip základních rostlinných 

fyziologických procesů a jejich využití 

při pěstování rostlin 

- rozlišuje základní systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich význačné zástupce 

pomocí klíčů a atlasů 

- odvodí na základě pozorování přírody 

závislost a přizpůsobení některých 

rostlin podmínkám prostředí 

- anatomie a morfologie rostlin - stavba a 

význam jednotlivých částí těla vyšších 

rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, 

plod) 

- fyziologie rostlin - základní principy 

fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování 

- systém rostlin - poznávání a zařazování 

daných zástupců běžných druhů řas, 

mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 

přesličky a kapradiny), nahosemenných a 

krytosemenných rostlin (jednoděložných a 

dvouděložných); jejich vývoj a využití 

hospodářsky významných zástupců 

- význam rostlin a jejich ochrana 

  

6. - 7. 

 

OSV - Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

(jednotlivé druhy 

rostlin)  

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

EV - Ekosystémy 

(les, louka, vodní 

prostředí - 

společenstva 

rostlin, které zde 

žijí) 

EV -Vztah člověka 

k prostředí 

  

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin 

- odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života 

a přizpůsobení danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i 

pro člověka, uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve styku se 

živočichy 

-stavba těla, stavba a funkce jednotlivých 

částí těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné, 

rozmnožování 

- vývoj, vývin a systém živočichů - 

významní zástupci jednotlivých skupin 

živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, 

ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 

členovci), strunatci (paryby, ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

- rozšíření, význam a ochrana živočichů - 

hospodářsky a epidemiologicky významné 

druhy, péče o vybrané domácí živočichy, 

chov domestikovaných živočichů, 

živočišná společenstva 

- projevy chování živočichů 

6. - 7. 

OSV - Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

(jednotlivé druhy 

živočichů) 

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

EV - Ekosystémy 

(les, louka, vodní 

prostředí - 

společenstva 

živočichů, kteří 

zde žijí) 

EV -Vztah člověka 

k prostředí 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 
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- určí polohu a objasní stavbu a funkci 

orgánů a orgánových soustav lidského 

těla, vysvětlí jejich vztahy 

- orientuje se v základních vývojových 

stupních fylogeneze člověka 

- objasní vznik a vývin nového jedince od 

početí až do stáří 

- rozlišuje příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby 

- aplikuje první pomoc při poranění a 

jiném poškození těla 

- fylogeneze a ontogeneze člověka - 

rozmnožování člověka 

- anatomie a fyziologie - stavba a funkce 

jednotlivých částí lidského těla, orgány, 

orgánové soustavy (opěrná, pohybová, 

oběhová, dýchací, trávící, vylučovací a 

rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 

činnost, hygiena duševní činnosti 

- nemoci, úrazy a prevence - příčiny, 

příznaky, praktické zásady a postupy při 

léčení běžných nemocí; závažná poranění a 

život ohrožující stavy, epidemie 

- životní styl - pozitivní a negativní dopad 

prostředí a životního stylu na zdraví 

člověka 

8. - 9. 

OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

EV - Základní 

podmínky života 

OSV - 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

  

  

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

- objasní vliv jednotlivých sfér Země na 

vznik a trvání života 

- rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny 

s použitím určovacích pomůcek 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů, včetně geologického 

oběhu hornin i oběhu vody 

- porovná význam půdotvorných činitelů 

pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní 

typy a půdní druhy v naší přírodě 

- rozlišuje jednotlivá geologická období 

podle charakteristických znaků 

- uvede na základě pozorování význam 

vlivu podnebí a počasí na rozvoj 

různých ekosystémů a charakterizuje 

mimořádné události způsobené výkyvy 

počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 

doprovodné jevy a možné dopady i 

ochrana před nimi 

  

- Země - vznik a stavba Země 

- nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, 

kvalitativní třídění, praktický význam a 

využití zástupců, určování jejich vzorků; 

principy krystalografie 

- vnější a vnitřní geologické procesy - 

příčiny a důsledky 

- půdy – složení, vlastnosti a význam půdy 

pro výživu rostlin, její hospodářský 

význam pro společnost, nebezpečí a 

příklady její devastace, možnosti a příklady 

rekultivace 

- vývoj zemské kůry a organizmů na Zemi 

– geologické změny, vznik života, výskyt 

typických organizmů a jejich 

přizpůsobování prostředí 

- geologický vývoj a stavba území ČR - 

Český masív, Karpaty 

- podnebí a počasí ke vztahu k životu – 

význam vody a teploty prostředí pro život, 

ochrana a využití přírodních zdrojů, 

význam jednotlivých vrstev ovzduší pro 

život, vlivy znečištěného ovzduší a 

klimatických změn na živé organizmy a na 

člověka 

- mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy – příčiny vzniku 

mimořádných událostí, přírodní světové 

katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní 

události v ČR (povodně, větrné bouře, 

sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana 

před nimi 

  8. - 9. 

EV - Vztah 

člověka k prostředí  

  

  

  

  

ZÁKLADY EKOLOGIE 
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- uvede příklady výskytu organismů v 

určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

- rozlišuje a uvede příklady systému 

organismů - populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní na příkladu 

základní princip existence živých a 

neživých složek systému 

- vysvětlí podstatu jednoduchých  

  potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

- uvede příklady kladných i záporných 

vlivů člověka na životní prostředí a 

příklady narušení rovnováhy 

ekosystému 

- organismy a prostředí - vzájemné vztahy 

mezi organismy, mezi organismy a 

prostředím; populace, společenstva, 

přirozené a umělé ekosystémy, potravní 

řetězce, rovnováha v ekosystému 

- ochrana přírody a životního prostředí – 

globální problémy a jejich řešení, chráněná 

území 

  

  

6. - 9. 

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

EV - Vztah 

člověka k prostředí  

EV - Ekosystémy 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

- aplikuje praktické metody poznávání 

přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti 

práce a chování při poznávání živé a 

neživé přírody 

- praktické metody poznávání přírody - 

pozorování lupou a mikroskopem, 

zjednodušené určovací klíče a atlasy, 

založení herbáře a sbírek, ukázky odchytu 

některých živočichů, jednoduché 

rozčleňování rostlin a živočichů 

- významní biologové a jejich objevy 

6. - 9. 

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

EV - Vztah 

člověka k prostředí 
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Oblast: Předmět: 

 

Období:  

ČLOVĚK A PŘÍRODA   ZEMĚPIS (GEOGRAFIE) 6. – 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE , 

ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE 

A TOPOGRAFIE 

- organizuje a přiměřeně hodnotí   

geografické informace a zdroje dat  

  z dostupných kartografických 

produktů a elaborátů, z grafů, 

diagramů, statistických a dalších  

informačních zdrojů 

-používá s porozuměním základní   

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

 -   přiměřeně hodnotí 

geografické objekty, jevy a 

procesy v krajinné sféře, jejich 

určité pravidelnosti, 

zákonitosti a odlišnosti, jejich 

vzájemnou souvislosta 

podmíněnost,rozeznává 

hranice (bariéry ) mezi 

podstatnými prostorovými 

složkami v krajině, 

 - vytváří a využívá osobní 

myšlenková (mentální) 

schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci 

v konkrétních regionech, pro 

prostorové vnímání a 

hodnocení míst, objektů, jevů 

a procesů v nich, pro vytváření 

postojů k okolnímu světu 

- komunikační geografický a kartografický 

jazyk – vybrané obecně používané 

geografické, topografické a kartografické 

pojmy; základní topografické útvary: důležité 

body, výrazné liniové (čárové) útvary, plošné 

útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, 

ohniska – uzly; hlavní kartografické produkty: 

plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené 

značky, vysvětlivky; statistická data a jejich 

grafické vyjádření, tabulky; základní informační 

geografická média a zdroje dat 

geografická kartografie a topografie – glóbus, 

měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky 

a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování 

zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko 

a obsah plánů a map, orientace plánů a map 

vzhledem ke světovým stranám; praktická 

cvičení a aplikace s dostupnými 

kartografickými produkty v tištěné i 

elektronické podobě 

6. – 7. 

Osobnostní a 

sociální výchova 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Enviromentální 

výchova 

Ekosystémy 

 
Základní 

podmínky života 

 

Vztah člověka k 

prostředí 
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PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

- zhodnotí postavení Země ve 

vesmíru a srovnává podstatné 

vlastnosti Země s ostatními tělesy 

sluneční soustavy 

- prokáže na konkrétních příkladech 

tvar planety Země, zhodnotí důsledky 

pohybů Země na život lidí a 

organismů 

- rozlišuje a porovnává složky a 

prvky přírodní sféry, jejich 

vzájemnou souvislost a podmíněnost, 

rozeznává, pojmenuje a klasifikuje 

tvary zemského povrchu 

- porovná působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a na lidskou 

společnost 

- Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a 

pohyby Země, střídání dne a noci, střídání 

ročních období, světový čas, časová pásma, 

pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 

- krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a 

hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry 

- systém přírodní sféry na planetární úrovni 
– geografické pásy, geografická (šířková) 

pásma, výškové stupně 

- systém přírodní sféry na regionální úrovni – 

přírodní oblasti 

 

 

 

6. – 7. 

REGIONY SVĚTA 

- rozlišuje zásadní přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro 

vymezení, ohraničení a lokalizaci 

regionů světa 

- lokalizuje na mapách světadíly, 

oceány a makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny 

- porovnává a přiměřeně hodnotí 

polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů, oceánů, vybraných 

makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

- zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

- světadíly, oceány, makroregiony světa – 

určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená 

charakteristika z hlediska přírodních a 

socioekonomických poměrů s důrazem na 

vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné 

oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

- modelové regiony světa – vybrané modelové 

přírodní, společenské, politické, hospodářské 

a environmentální problémy, možnosti jejich 

řešení 

6. – 9. 
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SPOLEČENSKÉ A 

HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

- posoudí na přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci světové 

populace, její rozložení, strukturu, 

růst, pohyby a dynamiku růstu a 

pohybů, zhodnotí na vybraných 

příkladech mozaiku multikulturního 

světa 

- posoudí, jak přírodní podmínky 

souvisí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel 

- zhodnotí přiměřeně strukturu, 

složky a funkce světového 

hospodářství, lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a 

energetické zdroje 

- porovnává předpoklady a hlavní 

faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

- porovnává státy světa a zájmové 

integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 

- lokalizuje na mapách jednotlivých 

světadílů hlavní aktuální geopolitické 

změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

- obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a 

kvalitativní geografické, demografické 

hospodářské a kulturní charakteristiky 

- globalizační společenské, politické a 

hospodářské procesy – aktuální společenské, 

sídelní, politické a hospodářské poměry 

současného světa, sídelní systémy, urbanizace, 

suburbanizace 

- světové hospodářství – sektorová a 

odvětvová struktura, územní dělba práce, 

ukazatelé hospodářského rozvoje a životní 

úrovně 

- regionální společenské, politické a 

hospodářské útvary – porovnávací kritéria: 

národní a mnohonárodnostní státy, části států, 

správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní 

a periferní hospodářské oblasti světa; politická, 

bezpečnostní a hospodářská seskupení 

(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní 

světová konfliktní ohniska 

 

 

 

6. – 9. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

- porovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné 

sféry, rozlišuje na konkrétních 

příkladech specifické znaky a funkce 

krajin 

- uvádí konkrétní příklady přírodních 

a kulturních krajinných složek a 

prvků, prostorové rozmístění 

hlavních ekosystémů (biomů) 

- uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních 

a společenských vlivů na životní 

prostředí 

- krajina – přírodní a společenské prostředí, 

typy krajin 

- vztah příroda a společnost – trvale udržitelný 

život a rozvoj, principy a zásady ochrany 

přírody a životního prostředí, chráněná území 

přírody, globální ekologické a environmentální 

problémy lidstva 

6.-9. 
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ČESKÁ REPUBLIKA 

- vymezí a lokalizuje místní oblast 

(region) podle bydliště nebo školy 

- hodnotí na přiměřené úrovni 

přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu, možnosti 

dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům 

- hodnotí a porovnává na přiměřené 

úrovni polohu, přírodní poměry, 

přírodní zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál České republiky 

v evropském a světovém kontextu 

- lokalizuje na mapách jednotlivé 

kraje České republiky a hlavní 

jádrové a periferní oblasti z hlediska 

osídlení a hospodářských aktivit 

- uvádí příklady účasti a působnosti 

České republiky ve světových 

mezinárodních a nadnárodních 

institucích, organizacích a integracích 

států 

- místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro 

vymezení místního regionu, vztahy k okolním 

regionům, základní přírodní a socioekonomické 

charakteristiky s důrazem na specifika regionu 

důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x 

bariéry) 

- Česká republika – zeměpisná poloha, 

rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; 

obyvatelstvo: základní geografické, 

demografické a hospodářské charakteristiky, 

sídelní poměry; rozmístění hospodářských 

aktivit, sektorová a odvětvová struktura 

hospodářství; transformační společenské, 

politické a hospodářské procesy a jejich územní 

projevy a dopady; hospodářské a politické 

postavení České republiky v Evropě a ve světě, 

zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu 

- regiony České republiky – územní jednotky 

státní správy a samosprávy, krajské členění, kraj 

místního regionu, přeshraniční spolupráce se 

sousedními státy v euroregionech 

8.-9. 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ 

VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

- ovládá základy praktické topografie 

a orientace v terénu 

- aplikuje v terénu praktické postupy 

při pozorování, zobrazování a 

hodnocení krajiny 

- uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu  v 

krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného chování 

a jednání při mimořádných 

událostech 

- cvičení a pozorování v terénu místní 

krajiny, geografické exkurze – orientační 

body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, 

určování hlavních a vedlejších světových stran, 

pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností 

a výšek objektů v terénu; jednoduché 

panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, 

schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení 

přírodních jevů a ukazatelů 

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

života – živelní pohromy; opatření, chování 

a jednání při nebezpečí živelních pohrom 

v modelových situacích 

6.-9. 
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5.7.2.3 Umění  a kultura 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Umění a kultura se doplňuje následujícím zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 
1.- 3. 

4.- 5. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

-rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

-jednotlivé druhy not(čtvrťová,půlová,celá) 

-délka,,síla,barva a výška tónu 
1.-3. 

Osobnostní a 

sociální výchova-

osobnostní rozvoj - 

kreativita 

-rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje,odliší hudbu 

vokální,instrumentální a vokálně 

instrumentální 

-hudební styly a žánry-hudba vážná,lidová 

-poznávání hudebních nástrojů 
1.-3. 

-zpívá na základě svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových a mollových 

tóninách při zpěvu využívá získané 

pěvecké dovednosti 

-správné dýchání 

-nasazení a tvorba tónu 

-dynamicky odlišený zpěv 

-rozšiřování hlasového rozsahu 

-hlasová hygiena  

-kánon 

4.-5. 

-realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem,hrou, 

tancem,doprovodnou hrou) jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not 

-čtení a zápis rytmického schématu písně 

-orientace v hotovém(grafickém)záznamu 

jednoduché melodie, její reprodukce 

-vyjádření hudby pohybem 

4.-5. 

-využívá na základě svých hudebních 

schopností a dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 

-reprodukce motivů jednoduchých 

skladbiček pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů Orffova instrumentáře 

-hudební hry – ozvěna,otázka,odpověď 

4.-5. 

-rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

-rozpozná střídání jednotlivých částí skladby 

písně, jednodílná písňová forma (a-b), 

hudební hry 

4.-5. 

-vytváří v rámci svých individuálních 

dispozic jednoduché  

-tvorba předeher, meziher, doher s využitím 

tónového materiálu písně 

-takty, délky tónů, melodie stoupavá,klesavá, 

výška tónů 

-používá rytmické nástroje 

4.-5. 

-rozpozná v proudu znějící hudby některé 

z užitých hudebních výrazových 

prostředků,upozorní na metrorytmické, 

tempové,dynamické i zřetelné 

harmonické změny 

-takt –dvoudobý,třídobý,čtyřdobý 

-zápisy v notové osnově 

-dynamika – zeslabování, zesilování p,mf,f 

-rytmus, melodie –durová, molová 

4.-5. 

-ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků na základě 

individuálních schopností a dovedností 

vytváří pohybové improvizace 

-taktování,pohybový doprovod znějící 

hudby-dvoudobý,třídobý, čtyřdobý takt 

-taneční hry se zpěvem,jednoduché lidové 

tance, pantomima 

-pohybové vyjádření hudby,  reakce na 

změny v proudu znějící hudby 

-orientace v prostoru, pohybová paměť 

 

4.-5. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. – 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

- vokálně instrumentální aktivity individuální 

a společné 

- hlasová hygiena 

6. – 7. 

Výchova k myšlení 

v evropských 

souvislostech – 

Jsme Evropané 

- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě, zpívá dle svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 

ocenit kvalitní vokální projev druhého 

- rytmické a melodické zákonitosti 

- kánon 
6. – 7. 

- reprodukuje na základě svých 

individuálních schopností a dovedností 

různé motivy, témata i části skladeb, 

vytváří a volí jednoduché doprovody, 

provádí jednoduché vokální improvizace 

- notový záznam hudby, jeho proměny 

vzhledem k charakteru hudby 
6. – 7. 

- realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a skladby 

různých stylů a žánrů 

- vnímání různých hudebních žánrů 6. – 7. 

- rozpozná některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ 

hudebně pohybových prvků 

k poslouchané hudbě a na základě 

individuálních hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu 

- různé druhy tanců – tanec scénický, lidový, 

společenský, taneční kroky, pantomima 

- stylizace tanců 

- alespoň 3 autoři baletu 

8. – 9. 

- orientuje se v proudu znějící hudby, 

vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky a charakteristické sémantické 

prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 

základě toho přistupuje k hudebnímu dílu 

jako k logicky utvářenému celku 

- notový záznam hudby, kontrasty vzhledem 

k hudebnímu stylu a žánru 
8. – 9. 

- zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového období a 

porovnává ji z hlediska její slohové a 

stylové příslušnosti s dalšími skladbami 

- hudební dílo a jeho autor, doba vzniku, 

život autora – alespoň 3 osobnosti 

z každého stylového období 

8. – 9. 

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

- módnost a modernost, kýč, provázanost, 

inspirace 
8. – 9. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Umění a kultura se nahrazuje následujícím 

zněním: 

 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

UMĚNÍ A KULTURA  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6. – 7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných  vyjádření a 

jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností , vjemů, představ a 

poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a 

jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

- prvky vizuálněobrazného vyjádření: 

  linie,tvary,objemy,světlostní a barevné 

kvality,textury, vztahy a uspořádání prvků v 

ploše, objemu, prostoru a v časovém 

průběhu(podobnost, 

kontrast,rytmus,dynamické 

proměny,struktura),ve statickém i 

dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

6. - 7. 

Výchova k myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech- Jsme 

Evropané 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova- Osobnostní 

rozvoj, kreativita 

 

 

 

 

Mediální výchova- 

Tvorba mediálního 

sdělení 

 

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k 

zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

- uspořádání objektů do celků v ploše,           

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 

 

- užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích,k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, fotografie, 

video, animace 

- reflexe a vztahy zrakového vnímání k   

vnímání ostatními smysly: 

  vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních 

uměleckých druhů(hudebních, dramatických) 

 

- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává a 

hodnotí jeho účinky s účinky již existujících 

i běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

- smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření: 

  umělecká výtvarná tvorba,fotografie, film, 

tiskoviny, televize, elektronická média, 

reklama, výběr, kombinace a variace ve 

vlastní tvorbě 

 

- rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností: 

  manipulace s objekty,pohyb těla,jeho 

umístění v prostoru, akční tvar malby a 

kresby, uspořádání v prostoru, celku vizuálně 

obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 

výběr, uplatnění a interpretace 
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- interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti, vychází 

při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků 

- typy vizuálně obrazných vyjádření: 

  hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 

skulptura,plastika, animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, reklama, 

vizualizované dramatické akce 

 

- porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálního obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 

svých hodnotových soudů 

 - komunikační grafika,rozlišení,výběr, a 

uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry 

 

- ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

- přístupy k vizuálně obrazným   vyjádřením: 

  hledisko jejich vnímání (vizuální, 

statické,dynamické),  

  hledisko jejich motivace(fantazijní, 

symbolická, založená na smyslovém 

vnímání, konstruktivní, expresivní), reflexe a 

vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech 

 

 

- osobní postoj v komunikaci: 

  jeho utváření a zdůvodňování, důvody vzniku 

odlišných interpretací vizuálně obrazných 

vyjádření(samostatně vytvořených a 

přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

6. – 7. 

 

- komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření. Utváření a uplatnění 

komunikačního obsahu, vysvětlování a 

obhajoba výsledků tvorby s respektováním 

záměru autora, prezentace ve veřejném 

prostoru, mediální prezentace 

 

- proměny komunikačního obsahu: 

  záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 

obrazných vyjádření vlastních děl i děl 

výtvarného umění, historické, sociální a 

kulturní souvislosti 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

UMĚNÍ A KULTURA  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8. – 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prvků vizuálně obrazných  vyjádření a 

jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností , vjemů, představ a 

poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a 

jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

- prvky vizuálněobrazného vyjádření: 

  linie,tvary,objemy, světlostní a barevné 

kvality,textury, vztahy a uspořádání prvků v 

ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu 

(podobnost, kontrast,rytmus,dynamické 

proměny,struktura),ve statickém i 

dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

8. -9. 

Výchova k myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech- Jsme 

Evropané 

 

 
Osobnostní a sociální 

výchova - 

Osobnostní rozvoj, 

kreativita 

 

 

 

 

Mediální výchova- 

Tvorba mediálního 

sdělení 

  

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k 

zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

- uspořádání objektů do celků v ploše, 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 

  

- užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, fotografie, 

video, animace 

- reflexe a vztahy zrakového vnímání k 

vnímání ostatními smysly: 

   vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních 

uměleckých druhů(hudebních, dramatických) 

  

- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává a 

hodnotí jeho účinky s účinky již existujících 

i běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

- smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření: 

  umělecká výtvarná tvorba,fotografie, film, 

tiskoviny, televize, elektronická média, 

reklama, výběr, kombinace a variace ve 

vlastní tvorbě 

  

- rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností: 

   manipulace s objekty,pohyb těla,jeho 

umístění v prostoru, akční tvar malby a 

kresby, uspořádání v prostoru, celku vizuálně 

obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 

výběr, uplatnění a interpretace 

  

- interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti, vychází 

při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků 

- typy vizuálně obrazných vyjádření: 

  hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 

skulptura,plastika, animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický obraz, reklama, 

vizualizované dramatické akce 

  

- porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálního obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 

svých hodnotových soudů 

- komunikační grafika,rozlišení,výběr, a 

uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry 
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- ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením: 

  hledisko jejich vnímání(vizuální,  

statické,dynamické),  

  hledisko jejich motivace(fantazijní, 

symbolická, založená na smyslovém 

vnímání, konstruktivní, expresivní), reflexe a 

vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích 

činnostech 

  

 

- osobní postoj v komunikaci: 

  jeho utváření a zdůvodňování, důvody vzniku 

odlišných interpretací vizuálně obrazných 

vyjádření(samostatně vytvořených a 

přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

  

- komunikační obsah vizuálně obrazných 

vyjádření. Utváření a uplatnění 

komunikačního obsahu, vysvětlování a 

obhajoba výsledků tvorby s respektováním 

záměru autora, prezentace ve veřejném 

prostoru, mediální prezentace 

  

- proměny komunikačního obsahu: 

  záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 

obrazných vyjádření vlastních děl i děl 

výtvarného umění, historické, sociální a 

kulturní souvislosti 
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5.8.2.3 Člověk a zdraví 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a zdraví se nahrazuje následujícím zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 

utváření dobrých mezilidských vztahů v 

komunitě 

- Výchova ke zdraví 

- Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 - vztahy ve dvojici 

 -  pravidla soužití v komunitě 

6. 

Výchova  

demok. 

občana 
 
Výchova 

k myšlení 

v globálních 

souvislostech 

- Vysvětlí role členů 

komunity(rodiny,třídy) a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu z hlediska 

prospěšnosti zdraví 

- Zdravý způsob života 

- výživa a zdraví 

- tělesná a duševní hygiena 

- režim dne 

- ochrana před chorobami a úrazy 

- Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 

mezi tělesným,duševním a sociálním 

zdravím,vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotu zdraví 

- Rizika ohrožující zdraví  a jejich prevence 

- stres 

- civilizační choroby 

- sebedestruktivní závislosti 

- Posoudí různé způsoby chování lidí z 

hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i 

zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 

odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 

zdraví 

-  pravidla bezpečnosti a ochrany  zdraví 

- ochrana člověka za mimořádných  

  okolností  

- Usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

- zná zásady osobní a duševní hygieny 

- výuka zdravého stravovacího režimu 

- poruchy příjmu potravy a jiné ohrožující 

choroby 

- Vyjádří vlastní názor k problematice 

zdraví a diskutuje o něm v kruhu svých 

vrstevníků, rodiny i nejbližším okolí 

- diskusní kruhy o způsobu života v rodině 

- Dává do souvislostí složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

- prevence kardiovaskulárních a 

metabolických onemocnění 

- ošetření úrazů – základy první pomoci 

- Uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování,chování a jednání v 

souvislosti s běžnými, 

přenosnými,civilizačními a jinými 

chorobami,svěří se se zdravotním 

problémem a v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc 

- sexualita, promiskuita, těhotenství a 

rodičovství mladistvých 

- sexualita jako součást formování osobnosti 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému,k vlastnímu dospívání a 

pravidlům zdravého životního 

stylu,dobrovovlně se podílí na 

programech podpory zdraví v rámci 

školy a obce 

- Člověk ve zdraví a v nemoci 

- Stravování nemocných 

- Jak pečovat o nemocné 

- Podávání léků 

- Prevence nemocí 

8 

Výchova  

demok. 

občana 
 
Výchova 

k myšlení 

v globálních 

souvislostech 

- Samostatně využívá osvojené 

kompenzační a relaxační techniky a 

sociální dovednosti k regeneraci 

organismu ,překonání únavy a předchází 

stresovým situacím 

- Význam pohybu pro zdraví 

- Otužování a denní režim 

- Překonávání stresu pomocí sportu 

- Respektuje změny v období dospívání, 

vhodně ne ně reaguje, kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 

- Výchova ke zdraví 

- Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

   - vztahy ve dvojici 

- Respektuje význam sexuality v 

souvislosti se zdravím,etikou,morálkou a 

pozitivními životními cíli,chápe význam 

zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 

sexuálního chování 

- Osobnostní a sociální rozvoj 
- Vztahy mezi lidmi 

- vliv rodiny na rozvoj osobnosti 

- Kamarádství, přátelství, láska 

- Uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a životní 

perspektivu mladého člověka, uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni, v 

případě potřeby vyhledá odbornou 

pomoc sobě nebo druhým 

- Civilizační choroby 

- Zneužívání návykových látek 

- Vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje 

osvojené dovednosti komunikační obrany 

proti manipulaci a agresi 

- Šikana a její formy 

- Formy sexuálního zneužívání dětí 

- Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí 

- Projevuje odpovědné chování    

v rizikových situacích silniční a železniční 

dopravy, aktivně předchází situacím 

ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v 

případě potřeby poskytne adekvátní první 

pomoc 

- Pravidla silničního provozu (pravidla jízdy 

na kole a motocyklu) 

- Znalost tísňového volání a zajištění 

bezpečnosti v případě dopravních nehod 

- Výuka první pomoci 

- Uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

- Druhy mimořádných událostí 

- Varovné signály 

- Pravidla evakuace při mimořádných 

událostech 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ  TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. - 7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

- aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně 

a s konkrétním účelem 

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 

z nabídky zvolí vhodný rozvojový 

program 

- samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností –zatěžovanými svaly 

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

- význam pohybu pro zdraví 

- kondiční příprava 

- zásady rozcvičení 

- kompenzační cvičení 

- základy speciálních cvičení 

-  hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech – pravidla bezpečnosti 

v různých prostředích 

6. – 7. 

 

  Osobnostní  a 

sociální výchova 

- seberegulace a 

sebeorganizace 

- sebepoznání a   

sebepojetí 

- psychohygiena 

-komunikace 

-kooperace a 

kompetice 

-morální rozvoj 
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ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

- zvládá v souladu s individuálními  

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 

- posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

pohybové hry – s různým zaměřením;  

gymnastika – akrobacie, přeskoky, šplh, 

hrazda, kruhy 

estetické a kondiční formy cvičení  

úpoly – základní úpoly 

atletika – sprint, vytrvalostní běh, skok do 

dálky, skok vysoký, hody 

sportovní hry – herní činnosti jednotlivce, 

herní kombinace, utkání – vybíjená, 

přehazovaná, florbal, fotbal, basketbal, 

volejbal 

- netradiční hry 

- turistika a pobyt v přírodě – v případě 

vhodných podmínek 

- v případě vhodných podmínek bruslení   
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence 

- naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče 

 

 

- pravidla osvojovaných pohybových 

činností  

- názvosloví 

- pravidla fair play 

- měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (prvky 

ZdrTV jsou využívány v povinné TV; ZdrTV 

jako ucelený systém je nabízena žákům III. 

(II.) zdravotní skupiny v samostatných 

vyučovacích hodinách – viz charakteristika 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a 

poznámky k rámcovému učebnímu plánu) 

6. - 7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a 

cílevědomost při korekci zdravotních 

oslabení 

- zařazuje pravidelně a samostatně do 

svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením, usiluje o jejich 

optimální provedení 

- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 

kontraindikací zdravotního oslabení 

ČINNOSTI A INFORMACE 

PODPORUJÍCÍ KOREKCE 

ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ  

- základní druhy oslabení jejich příčiny a 

možné důsledky – základní pojmy 

osvojovaných činností, prevence a korekce 

oslabení, denní režim z pohledu 

zdravotního oslabení, soustředění na 

cvičení, vědomá kontrola cvičení, 

nevhodná cvičení a činnosti 

(kontraindikace zdravotních oslabení) 

 

6.-7. 

- Osobnostní a 

sociální výchova 

-Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

-Multikulturní 

výchova  

-Environmentální 

výchova  

-Mediální výchova 

-Výchova 

demokratického 

občana 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu,některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s 

konkrétním účelem 

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,z 

nabídky zvolí vhodný rozvojový program  

- samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností-zatěžovanými svaly 

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a 

zdravím,upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

v méně známém prostředí 

sportovišť,přírody,silničního 

provozu,předvídá možná nebezpečí úrazu a 

přizpůsobí jim svou činnost  
- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře,soutěži,při rekreačních činnostech 

- posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti,označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence,rozhodčího,diváka,čtenáře novin 

a časopisů,uživatele internetu 

- naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky-čestné 

soupeření,pomoc handicapovaným,respekt 

k opačnému pohlaví,ochranu přírody    

-  při sportu 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

- rozšiřuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 - význam pohybu pro zdraví 

 - zásady rozcvičování 

-  kompenzační cvičení 

 - hygiena při TV 

 - bezpečnost při pohybových  

   činnostech 

- kondiční cvičení 
 

 
Činnosti ovlivňující pohybové dovednosti 

 - pohybové hry a sportovní hry 

   (přehazovaná, volejbal,  basketbal, florbal, 

kopaná, badmington) 

 - základy gymnastiky (šplh, akrobacie, 

hrazda,  přeskok, kruhy) 

 - estetické a kondiční formy cvičení 

 - úpoly – základní úpoly, základy 

sebeobrany 

 - atletika –  sprint, vytrvalostní běh,  skok 

daleký,  skok vysoký, vrh) 

 - turistika a pobyt v přírodě – v případě 

vhodných podmínek 

 - lyžování,  snowboarding,  bruslení – 

v případě vhodných podmínek 

-  netradiční hry 
 
Činnosti podporující pohybové učení 

 - pravidla osvojování pohyb.činností 

- názvosloví 

- pravidla osvojování pohybových činností 

- měření výkonu a posuzování pohybových 

dovedností 

- zásady fair play 

 
Zdravotní tělesná výchova 

 - viz kompenzační cvičení 

 - základy speciálních cvičení 

8. - 9. 
  Osobnostní  a 

sociální výchova 

- komunikace 

- psychohygiena 

- kooperace a  

kompetice 

- morální rozvoj 

    

 

 

-sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony,eviduje je a vyhodnotí 

- organizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje,závody,turistické akce 

na úrovni školy,spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 

- zpracuje naměřená data a informace    o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 

Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností 

Názvosloví 

Pravidla fair play 
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5.9.1.3 Člověk a svět práce 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a svět práce se doplňuje následujícím 

zněním: 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

Oblast: Předmět: Období: 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

(Práce s technickými materiály) 
 6.  

- provádí jednoduché práce  

  s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

- řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů,pracovních 

nástrojů a nářadí 

  

 
- organizuje a plánuje svoji pracovní  

  činnost 

- užívá jednoduchou technickou  

  dokumentaci 

- připraví si vlastní jednoduchý náčrt  

  výrobku 

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a 

nářadím,poskytne první pomoc při úrazu 

 
- vlastnosti materiálu, užití v praxi. Druhy 

dřeva, plastických hmot, třídění oceli 
 
- pracovní pomůcky, nářadí, nástroje, 

terminologie nástrojů, způsoby měření 
 
- jednoduché pracovní operace a       

  postupy-rašplování, pilování, vrtání, 

ohýbání, spojování 
 
- organizace práce 
 
- technické náčrty,výkresy,návody 
 
- sestavování modelů 
 
- tvorba konstrukčních prvků 

6.  

Osobnostní a 

sociální výchova 

Environmentální 

výchova 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kooperace a 

kompetence 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
PROVOZ A ÚDRŽBA 

DOMÁCNOSTI 
7. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- provádí jednoduché operace platebního 

styku a domácího účetnictví 

- finance- rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 

úspory,hotovostní a bezhotovostní platební 

styk, ekonomika domácnosti 

7.  

Osobnostní a 

sociální výchova-

seberegulace a 

sebeorganizace, 

hodnoty, postoje, 

řešení problémů, 

rozhodovací 

dovednosti 

 

Enviromentální 

výchova- lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 
 

- ovládá jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti a 

orientuje se v návodech k obsluze běžných 

domácích spotřebičů 

- údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, 

postupy, prostředky a jejich dopad na životní 

prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace, 

spotřebiče v domácnosti 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením včetně údržby, 

provádí drobnou domácí údržbu 

- elektrotechnika v domácnosti 

- elektrická instalace, elektrické spotřebiče, 

elektronika, sdělovací technika, funkce, 

ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost 

a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem 
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- dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 

poskytne první pomoc při úrazu, včetně 

úrazu elektrickým proudem 

-  

 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

(Svět práce) 
8.  

Očekávané výstupy žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Volba profesní orientace 

-žák posoudí své možnosti  při 

rozhodování o  volbě  vhodného povolání a 

profesní přípravy 

 

- sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, osobní 

vlastnosti a schopnosti 

8.  

 

 

 

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - tělesný a zdravotní stav 

 
- sebehodnocení, vlivy na volbu profesní 

orientace 

 
- práce s profesními informacemi, využívání 

poradenských služeb 

Trh práce 

- orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

- povolání lidí, druhy pracovišť, 

prac.prostředků, prac. objektů, charakter  a 

druhy pracovních činností 

8.  
Multikulturní 

výchova  
- požadavky kvalifikace, zdravotní a 

osobnostní 

 - rovnost příležitostí na trhu práce 

Zaměstnání a podnikání 

-prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce 

- pracovní příležitosti v regionu, způsoby 

hledání zaměstnání, , úřady práce, 

problémy nezaměstnanosti 

    8.  
Mediální výchova 

 
 

- práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů, pohovor u zaměstnavatele 

 
- druhy a struktura organizací, nejčastější 

formy podnikání 

Možnosti vzdělávání 

- využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr vhodného 

vzdělání 

- náplň učebních a studijních oborů  

8.  

Výchova 

demokratického 

občana 

 

 -přijímací řízení 

 -informace a poradenské služby 
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5.10. Charakteristika a učební osnovy volitelných předmětů 

 

5.10.1 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

cvičení z českého jazyka se nahrazují 

 
Charakteristika předmětu: 
 

Volitelný vyučovací předmět cvičení z českého jazyka má v 7. – 9. ročníku časovou dotaci 1 

hodinu týdně. Výuka probíhá v běžné  třídě / jedné z kmenových tříd. 

V tomto předmětu je cílem procvičovat s žáky získané znalosti a dovednosti, které jim 

umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení a porozumět jim. 

V předmětu navazujeme v oblasti Jazyková výchova na dovednosti získané při osvojování 

pravopisných pravidel a základů tvarosloví, tvoření slov a na znalosti z oblasti skladby. 

V oblasti Komunikační a slohová výchova je kladen důraz na čtení s porozuměním i práci 

s textem. 

V části Literární výchova žáci poznávají základní literární druhy, seznamují se se známými 

autory literárních děl. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: vedeme žáky k odpovědnosti za výsledky svého učení 

 

Kompetence k řešení problémů: vedeme žáky k umění obhájit svůj názor 

 

Kompetence komunikativní: klademe důraz na spisovný a kultivovaný projev a na 

porozumění textu 

                                        

Kompetence sociální a personální: vedeme žáky ke vzájemné spolupráci při různých 

činnostech 

 

Kompetence občanské: vedeme žáky k seznámení se s nejdůležitějšími informacemi 

z dějin českého jazyka 

                                

Kompetence pracovní: učíme žáky efektivně organizovat svoji práci 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 
KULTURA 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO 
JAZYKA 

6.- 7. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo 
Roční
k 

Průřezová 
témata 

- spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova. 

 

- slova domácí a přejatá 
    7. 

 

- správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

- druhy slov 

- tvarosloví 
7. 

- odlišuje spis  

- rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

- základní a rozvíjející větné 

členy, věta jednoduchá a souvětí 

 

7. 

- v písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i v souvětí 

- vyjmenovaná slova 

- koncovky podstatných a 

přídavných jmen, sloves 

7. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 
KOMUNIKACE 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO 
JAZYKA 

8. – 9. 

 Očekávané výstupy 
žák: 

 Učivo  Ročník 
Průřezová 
témata 

- uvádí žánry literatury v období 

klasicismu; rozpoznává specifika 

doby osvícenství, vymezuje období 

národního obrození v českých 

zemích, má přehled o základních 

dílech, uvádí základní literární 

směry a jejich představitele 

-významní představitelé národní 

a světové literatury 8.- 9. 

Výchova 
k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – 
Evropa a svět 
nás zajímá 

- správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci 

- slovní druhy 

-- tvoření slov 
8. - 9. 

- rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

- druhy vedlejších vět,  poměry 

mezi hlavními větami 

-v 

8. - 9. 

- v písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický 

- tvoření slov, skladba, 

koncovky, vyjmenovaná slova 8. - 9. 
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5.10.2 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

konverzace v anglickém jazyce se nahrazují 
 

Charakteristika předmětu: 

Volitelný vyučovací předmět konverzace v anglickém jazyce má časovou dotaci: 

1 hodina v 7. ročníku, 1 hodina v 8. ročníku, 1 hodina v 9. ročníku. 

V předmětu konverzace v anglickém jazyce navyšujeme a procvičujeme znalosti, které žákům 

umožňují dorozumění se ve všech anglicky mluvících zemích. 

Formy a metody jednotlivých aktivit spočívají v poslechu autentických dialogů, hraní role- 

play aktivit, reprodukci textů, zpracovávání konverzačních témat. 

Výuka obvykle probíhá v učebně, kde je možno využívat interaktivní zařízení nebo 

v počítačové učebně. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další 

studium i praktický život  

 

Kompetence k řešení problémů: Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném 

prostředí  

 

Kompetence komunikativní: Domluvit se běžných situacích 

 

Kompetence sociální a personální: V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout 

pomoc, radu 

 

Kompetence občanské: Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a 

porovnávat je se zvyky našimi  

 

Kompetence pracovní: Využívat anglického jazyka k získávání informací z různých 

oblastí 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 

  KONVERZACE         

V ANGLICKÉM  JAZYCE 
7. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- Rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

-  tématické okruhy – volný čas, 
doprava, bydlení, škola, zdraví, 
stravování, oblékání 

7.-9. 

 

- Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se 

týká osvojených témat 
-  každodenní výrazy a vazby 

7.-9. 

- Zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích 
-  oslovení, reakce na oslovení, 

pozdrav, přivítání, rozloučení,  

7.-9. 

- Mluví o své rodině, kamarádech, škole, 

volném čase a dalších osvojovaných tématech 
-  tématické okruhy – volný čas, 

doprava, bydlení, škola, zdraví, 
stravování, oblékání 

7.-9. 

- Vypráví jednoduchý příběh či událost;     

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života         
-  konverzace v daných 

tématických celcích 

 

7.-9. 

 

 

- vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 
-  četba textů z učebnice 
-  tvorba otázky a záporu 

7.-9. 

-  Rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 
-  každodenní výrazy a vazby, 

práce se slovníkem 

7.-9. 

- Vyplní základní informace o sobě ve 

formuláři 
- zpracování vlastního životopisu, 

prezentace 

7.-9. 

- Napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- minulý prostý a průběhový  

čas 
- předpřítomný čas 
-  vyjádření budoucích dějů 

plánovaných i obecných 

7.-9. 

-  Reaguje na jednoduché písemné sdělení - představování,  omluva, 
prosba, poděkování 

7.-9. 

 

 

 



 55 

5.10.3 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

konverzace v německém jazyce se nahrazují 

 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Volitelný vyučovací předmět Konverzace v německém jazyce má časovou dotaci: 

1 hodina v 8. ročníku a 1 hodina v 9.ročníku 

V předmětu Konverzace v německém jazyce prohlubujeme a procvičujeme s žáky znalosti a 

dovednosti, které vedou k dorozumění se v německy mluvících zemích. 

Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech, 

hrách, dialozích, reprodukci textů. 

Výuka probíhá v učebně nebo počítačové učebně. 

Cílem předmětu je porozumět přímým i reprodukovaným projevům, pohotově se vyjadřovat 

v běžných každodenních situacích, stručně vyjádřit svůj vlastní názor, pracovat se slovníky a 

znát nejdůležitější informace o německy mluvících zemích. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 
- dáváme návod, jak se efektivně učit cizímu jazyku 

- vedeme žáky k uvědomění si, proč se učí cizí jazyk, k čemu ho budou potřebovat, vhodně je 

motivujeme 

- vedeme žáky k tomu, aby získané vědomosti a dovednosti uměli v praxi využívat 

- učíme žáky pracovat s chybou 

 

Kompetence k řešení problémů:  
- učíme žáky samostatně vyvozovat gramatická pravidla 

- učíme žáky opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba 

- vedeme žáky k odvaze mluvit cizím jazykem, především během pobytů v Aschheimu 

 

Kompetence komunikativní:  
-  nacvičujeme s žáky jednoduché dialogy 

- vedeme žáky  k tomu, aby uměli zformulovat své myšlenky v cizím jazyce 

- vedeme žáky k vystupování před skupinou lidí 

- rozvíjíme u žáků kultivovaný verbální a neverbální projev, schopnost vést dialog a 

konverzaci 

 

Kompetence sociální a personální:  
- vytváříme příjemnou atmosféru 

- využíváme shodných témat k diskuzi 

- vedeme žáky k zapojení se do skupin a práce ve dvojicích 

 

Kompetence občanské:  
- seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi v německy mluvících zemích 

- vedeme žáky k respektování jiných kultur 

- vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu 
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Kompetence pracovní:  
- učíme žáky využívat cizí jazyk k získávání informací z různých oblastí 

- učíme žáky samostatně pracovat se slovníky 

- učíme žáky prezentovat výsledky své práce a umět je obhájit 

 

 
Oblast: Předmět: 

 

Období: 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 

KONVERZACE V NĚMECKÉM 

JAZYCE 
8. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně  

- rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem 

výslovnost,slovní a větný přízvuk, intonaci 
8.-9. 

Multikulturní 

výchova - 

multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkající se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální podporu 

- na základě názorných situací konverzuje se 

spolužáky a vyučujícím  
8.-9. 

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, týkajících se 

každodenních témat 

- tématické okruhy: meine Familie, meine 

Schule, meine Hobbys, Essen und Trinken 
8.-9. 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů  - představení se, vysvětlení cesty … 8.-9. 

- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- 

- vyplnění dotazníků o sobě, tematické 

okruhy – rodina, škola, volný čas, nákupy, 

stravování, počasí 

8.-9. 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

- slovosled v německé větě oznamovací a 

tázací, koncovky sloves po osobách, 

nepravidelná slovesa, způsobová slovesa 

8.-9. 

- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 
- vysvětlení cesty , téma Reisen 8.-9. 

- rozumí krátkému jednoduchému textu, 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

- práce s česko-německým a německo-

českým slovníčkem, práce na počítači 
8.-9. 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- rozvíjení dostatečné slovní zásoby 

k písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým okruhům. 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásobyzásoby 

8.-9. 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby, ovládání základních gramatických 

pravidel 

8.-9. 

- stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 
- napíše pozvánku, žádost, blahopřání… 8.-9. 
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5.10.4 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

konverzace v ruském jazyce se nahrazují 
 

Charakteristika předmětu: 
Předmět Konverzace v ruském jazyce je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku 

ruského jazyka Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického 

myšlení Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. Vyučovací předmět Konverzace 

v ruském jazyce je realizován v 8. ,potažmo 9. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně. 

Společným cílem jazykových předmětů předmětů je: 

Vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá 

jazyková sdělení, porozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat 

výsledky svého poznávání. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

jsou uplatňovány převážně takové formy a metody práce s žáky, během kterých dochází k 

rozvoji všech klíčových kompetencí. 

 

Kompetence k učení:  
- nabízet žákům aktivační metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými a 

výkladovými slovníky,  

- vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání ruského jazyka 

Kompetence k řešení problémů:  
- předkládat žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití ruského jazyka 

Kompetence komunikativní:  
- nabízet žákům dostatek možností k porozumění rusky vedenému rozhovoru a rusky psaným 

jednoduchým textům,  

- vést žáky k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk 

Kompetence sociální a personální:  
- navozovat dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého 

jazykového prostředí,  

- vytvářet situace, ve kterých si žáci budou uvědomovat potřebu vzájemného respektu a 

pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Kompetence občanské:  
- na příkladech ze zkušeností s pracovními i dalšími problémy zahraničních pracovníků získat 

představu o zvycích v rusky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi  

 

Kompetence pracovní: 
- využívat ruského jazyka k získávání informací z různých oblastí 

- vést žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a jazykových 

příruček pro samostatné studium 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

 JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE  
 KONVERZACE V RUSKÉM 

JAZYCE 
8.-9. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

-rozumí jednoduchým pokynům a  

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně 

- Každodenní výrazy a vazby  8.-9.. 

 
Výchova 

k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

Evropa a svět nás 

zajímá 
  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

-  Rozhovory v běžných situacích podle 

různých témat 
8.-9. 

-  rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat  
 - Reprodukce textů 

8.-9. 

Multikulturní 

výchova - 

multikulturalita 
  

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů -Tvorba rozhovorů na různá témata 

 
- sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny,školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- Vlastní tvorba jednoduchého sdělení 

na  různá témata 8.-9. 

 
  
  
  
 Osobnostní a 

sociální výchova-  
rozvoj schopností 

poznávání 

komunikace, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

- Konverzace v párech či skupinách na 

daná témata 8.-9. 

- rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 
- Domluvíme se ve světě , na dovolené 

8.-9. 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 

- Škola, zájmová činnost, oblékání, 

nákupy, příroda, počasí, tradice a 

zvyky, svátky, důležité zeměpisné 

údaje 

8.-9. 

-  vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 
-  Dotazník 

8.-9.. 
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5.10.5 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

cvičení z matematiky se nahrazují 
 

 

Charakteristika předmětu:  

 
Výše zmíněný předmět kontinuálně navazuje a kooperuje s předmětem Matematika a její 

aplikace. Je nabízen v 7. až 9. ročníku s dotací 1 vyučovací hodina týdně. Výuka probíhá ve 

kmenových učebnách a učebnách ICT. 

Cílem předmětu je procvičování a prohlubování znalostí a dovedností získaný v předmětu 

Matematika a její aplikace. Je dbáno na praktické využití výše zmíněných znalostí a 

dovedností. Jsou též zařazovány rozšiřující úlohy, které ukazují na nutnost osvojit si dílčí 

postupy jednotlivých etap řešení složitějších úloh. Jsou prohlubovány znalosti a dovednosti 

z oblasti geometrie. Jedná se především o praktické konstrukční úlohy, při kterých žák trénuje 

také své  grafomotorické schopnosti a práci s rýsovacími pomůckami. 

Metody a formy práce jsou voleny dle potřeb žáků. Zařazována je především diskuse, 

samostatný úsudek, argumentace a práce ve skupině.  

hodinová dotace, prostor ve kterém probíhá výuka, co se v předmětu rozvíjí – jaké návyky, 

dovednosti, výchovný cíl ….. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 
- dáváme návod, jak se efektivně učit cizímu jazyku 

- rozvíjíme logické myšlení 

- vedeme žáky k logické aplikaci získaných vědomostí a dovedností do praxe 

- učíme žáky pracovat s chybou 

 

Kompetence k řešení problémů:  
- učíme se rozebrat problém a navrhnout jeho efektivní postup řešení 

- rozvíjíme logický úsudek, odhad a vyhodnocení výsledků 

- pracujeme s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení  

 

Kompetence komunikativní:  
- učíme se přesnému a stručnému vyjadřování pomocí nástrojů matematiky 

 

Kompetence sociální a personální:  
- učíme se argumentaci a kritickému myšlení 

 

Kompetence občanské:  
- umíme zhodnotit práci svoji i ostatních 

 

Kompetence pracovní:  
- učíme se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

- umíme pracovat s technikou literaturou např. MFCHT 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

MATEMATIKA A JEJÍ 
APLIKACE 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 6. - 7. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 
témata 

Číslo a proměnná 
- provádí početní operace v oboru 

celých a racionálních čísel 
- provádí odhady  
- užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 
- řeší aplikační úlohy o procenta 

Racionální čísla 
- početní operace 
 
Zlomky 
- část celku 
- početní operace se zlomky 
 
Poměr 
- měřítko plánu a mapy, dělení v daném 
poměru 
 
Procenta 
- využití % pro řešení reálných úloh 

7. 
 
 
 

Práce 
v realizačním 
týmu 

Závislosti , vztahy a práce s daty 
- vyhledává, vyhodnocuje a  

zpracovává data 
- určuje vztah přímé a nepřímé   

úměrnosti  

Úměra 
- trojčlenka, slovní úlohy 

 
 
 

7. 

Práce 
v realizačním 
týmu 

Geometrie v rovině a prostoru 
- využívá potřebnou matematickou 

symboliku 
- charakterizuje a třídí základní 

rovinné útvary 
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů 
- načrtne a sestrojí rovinné útvary 
-  načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové a osové 
souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

- určuje a charakterizuje základní 
prostorové útvary(tělesa), analyzuje 
jejich vlastnosti 

- odhaduje a vypočítá objem a povrch 
těles 

Rovinné útvary 
- n-úhelníky 
 
Prostorové útvary 
- hranoly 
 
Zobrazení v rovině 
- Osová a středová souměrnost 

 
 

7. 

Mediální 
výchova  
 
Práce 
v realizačním 
týmu 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

MATEMATIKA A JEJÍ 
APLIKACE 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 8. - 9. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 
témata 

Číslo a proměnná 
- určí hodnotu výrazu, provádí početní 

úkony s mnohočleny  
- řeší reálné situace pomocí  rovnic a 

jejich soustav 
 

Mocniny a odmocniny 
Výrazy 
Rovnice 

8. – 9. 
 

Mediální 
výchova  
 
 

Závislosti , vztahy a práce  
s daty 
- vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí, grafem  
- matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 

Závislosti a data 
Funkce 
Finanční matematika 

8. – 9. 
 

Mediální 
výchova  
 
Práce 
v realizačním 
týmu 

Geometrie v rovině a prostoru 
- zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů 

- využívá pojem množina všech bodů 
dané vlastnosti k charakteristice 
útvaru a k řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních úloh 

- určuje a charakterizuje základní 
prostorové útvary (tělesa), analyzuje 
jejich vlastnosti 

- odhaduje objem a povrch těles 
- načrtne a sestrojí obraz základních 

těles v rovině 

Rovinné útvary 
Prostorové útvary 
Konstrukční úlohy 

8. – 9. 
 

 
Práce 
v realizačním 
týmu 

Nestandardní aplikační úlohy 
a problémy 
- užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a nalézá 
různá řešení zkoumaných situací 

- řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje poznatky a 
dovednosti z různých tém. oblastí  

 
Číselné a logické řady 
Logické a netradiční geometrické úlohy 

8. – 9. 

Mediální 
výchova  
 
Práce 
v realizačním 
týmu 
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5.10.6 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

přírodovědné praktikum se nahrazují 

 
 

Charakteristika předmětu:  
Formou 1 hodinové dotace týdně rozvíjí návyky a dovednosti předmětu Přírodopis. Výuka 

probíhá v multifunkční učebně a v blízkém okolí školy a směřuje k podchycení a rozvíjení 

zájmu o přírodu a přírodniny 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení:  
- vyhledávat, třídit a propojovat informace  

- správně používat odbornou terminologii  

- samostatně pozorovat a porovnávat získané informace 

 

Kompetence k řešení problémů:  
- získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle 

- hledat vlastní postupy při řešení problémů 
 

Kompetence komunikativní:  
- vyjadřovat se a obhajovat svoje názory 

- při společné práci komunikovat 

 

Kompetence sociální a personální:  
- stanovit pravidla pro práci skupiny a dodržovat 

- řešením úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení 

 

Kompetence občanské: 
- dokázat poskytnout podle svých schopností a možností účinnou pomoc 

- chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí 

 

Kompetence pracovní:  
- dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce 

- naučit se bezpečně používat pomůcky 
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Oblast: Předmět: 
 

Období: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM 6. -  7. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 
témata 

Obecná biologie 

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

- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 
života a jeho význam - výživa, dýchání, 
růst, rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty; názory na vznik života 

 

7. 
EV - Základní 
podmínky života 

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

- základní struktura života - buňky, 
pletiva, tkáně, orgány, orgánové 
soustavy, organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné 

7. 

  
  

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

- viry a bakterie - výskyt, význam a 
praktické využití 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí (výroba 
léků) 
  

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

 

Houby 

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

- houby bez plodnic - základní 

charakteristika, pozitivní a negativní 

vliv na člověka a živé organismy 

7. 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí (zásady 
správného sběru 
hub) 

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

- houby s plodnicemi - stavba, výskyt, 

význam, zásady sběru, konzumace a 

první pomoc při otravě houbami 

OSV - Rozvoj 
schopnosti 
poznávání 
(jednotlivé druhy 
hub)  
  

- objasní funkci dvou organismů ve 
stélce lišejníků 

- lišejníky-stavba, symbióza, výskyt, 

význam 

Biologie rostlin 

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

- anatomie a morfologie rostlin - stavba 

a význam jednotlivých částí těla 

vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, 

semeno, plod) 

 7. 

OSV - Rozvoj 
schopnosti 
poznávání 
(jednotlivé druhy 
rostlin)  

- porovná vnější a vnitřní stavbu 
jednotlivých orgánů a uvede 
praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

- fyziologie rostlin - základní principy 

fotosyntézy, dýchání, růstu, 

rozmnožování 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 
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- vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických procesů a 
jejich využití při pěstování rostlin 

- systém rostlin - poznávání a 

zařazování daných zástupců běžných 

druhů řas, mechorostů, kapraďorostů 

(plavuně, přesličky a kapradiny), 

nahosemenných a krytosemenných 

rostlin (jednoděložných a 

dvouděložných); jejich vývoj a využití 

hospodářsky  

 

EV - Ekosystémy 
(les, louka, vodní 
prostředí - 
společenstva 
rostlin, které zde 
žijí) 

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

- význam rostlin a jejich ochrana 

 7. 

EV -Vztah 
člověka k 
prostředí 

  
- odvodí na základě pozorování 

přírody závislost a přizpůsobení 
některých rostlin podmínkám 
prostředí 

  

Biologie živočichů 

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

-stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla - živočišná 

buňka, tkáně, orgány, orgánové 

soustavy, organismy jednobuněčné a 

mnohobuněčné, rozmnožování 

 7. 

OSV - Rozvoj 
schopnosti 
poznávání 
(jednotlivé druhy 
živočichů) 

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

- vývoj, vývin a systém živočichů - 

významní zástupci jednotlivých skupin 

živočichů - prvoci, bezobratlí (žahavci, 

ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 

členovci), strunatci (paryby, ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

EV - Ekosystémy 
(les, louka, vodní 
prostředí - 
společenstva 
živočichů, kteří 
zde žijí) 
EV -Vztah 
člověka k 
prostředí 

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

- projevy chování živočichů 
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Oblast: Předmět: 

 
Období: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM 8. - 9. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 
témata 

Praktické poznávání přírody 

- aplikuje praktické metody poznávání 

přírody 

- praktické metody poznávání přírody - 

pozorování lupou a mikroskopem, 

zjednodušené určovací klíče a atlasy, 

založení herbáře a sbírek, ukázky 

odchytu některých živočichů, 

jednoduché rozčleňování rostlin a 

živočichů 

- využití fotoaparátu a kamery 
8.-9.  

- dodržuje základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody 

- významní biologové a jejich objevy 

Biologie člověka 

- určí polohu a objasní stavbu a 
funkci orgánů a orgánových soustav 
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

- fylogeneze a ontogeneze člověka - 

rozmnožování člověka 

8. - 9. 

OSV - Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

- orientuje se v základních vývojových 
stupních fylogeneze člověka 

- anatomie a fyziologie - stavba a funkce 

jednotlivých částí lidského těla, orgány, 

orgánové soustavy (opěrná, pohybová, 

oběhová, dýchací, trávící, vylučovací a 

rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 

činnost, hygiena duševní činnosti 

EV - Základní 
podmínky života 

- objasní vznik a vývin nového jedince 
od početí až do stáří 

- nemoci, úrazy a prevence - příčiny, 

příznaky, praktické zásady a postupy 

při léčení běžných nemocí; závažná 

poranění a život ohrožující stavy 
8. - 9. 

OSV - 
Sebepoznání a 
sebepojetí 

  
  - rozlišuje příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby 

- životní styl - pozitivní a negativní 

dopad na zdraví člověka 

Genetika 

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

- dědičnost a proměnlivost organismů - 
podstata dědičnosti a přenos 
dědičných informací, gen, křížení 

8. - 9. 

OSV - Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

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

   

- objasní vliv jednotlivých sfér Země 
na vznik a trvání života 

- Země - vznik a stavba Země 

8. - 9. 
EV - Vztah 
člověka k 
prostředí  
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- rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů, včetně 
geologického oběhu hornin i oběhu 
vody 

 

- vnější a vnitřní geologické procesy - 

příčiny a důsledky 

  
  
  
  

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

  

- geologický vývoj a stavba území ČR - 

Český masív, Karpaty 

- podnebí a počasí ke vztahu k životu 

Základy ekologie 

- uvede příklady výskytu organismů v 
určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

- organismy a prostředí - vzájemné 

vztahy mezi organismy, mezi 

organismy a prostředím; populace, 

společenstva, přirozené a umělé 

ekosystémy, potravní řetězce, 

rovnováha v ekosystému 
8. - 9. 

EV - Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

EV - Vztah 
člověka k 
prostředí  

- rozlišuje a uvede příklady systému 
organismů - populace, 
společenstva, ekosystémy a objasní 
na příkladu základní princip 
existence živých a neživých složek 
systému 

- ochrana přírody a životního prostředí 

- vysvětlí podstatu jednoduchých  
  potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

  
  

8. - 9. EV - Ekosystémy 
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5.10.7 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

pracovní činnosti se nahrazují 

 
 

Charakteristika předmětu: 
Rozvíjí spektrum pracovních činností a technologií formou 1 hodinové dotace  týdně v 7. 

ročníku. Vede žáky k získání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a 

přispívá k profesní orientaci žáků. Výuka probíhá ve školní dílně, na odborných pracovištích- 

formou exkurze. Předmět Pracovní činnosti rozvíjí pozitivní vztah k práci,osvojuje základní 

dovednosti v různých pracovních oblastech. Žáci se učí používat vhodné nástroje,nářadí a 

pomůcky k práci i dodržovat zásady bezpečné práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení:                                                                                                                
- žáci si osvojují základní odborné názvosloví. Učí se  volit vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje, náčiní vzhledem k požívaným materiálům.                                                                       

 

Kompetence k řešení problémů:                                                                                                    
- žáky vedeme k bezpečnému chování v dílně, řešení problému v pracovním postupu.                                                                                                     

Učitel dodává žákům sebedůvěru, pocit bezpečí, dle potřeby pomoc. 

 

Kompetence komunikativní:                                                                                                    
- žáci se učí spolupracovat,navzájem si pomáhat.                         

 

Kompetence sociální a personální:                                                                                            
- žáci se učí dodržovat pravidla bezpečné práce, označovat přestupky, zvládat činnosti ve 

skupině. 

 

Kompetence pracovní:                                                                                                            
- žáky vedeme k upevňování zásad hygieny a bezpečnosti práce, užívat jednotlivé nářadí, řešit 

technické úkoly, volit správné technologické postupy, užívat technickou dokumentaci.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

Oblast: Předmět: 

 

Období: 

Oblast: Učivo : Období: 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ  ČINNOSTI  7.  

- provádí jednoduché práce  
  s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 
- řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem 

materiálů,pracovních nástrojů a 

nářadí 
  

 
- organizuje a plánuje svoji pracovní  
  činnost 
- užívá jednoduchou technickou  
  dokumentaci 
- připraví si vlastní jednoduchý náčrt  
  výrobku 
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti 

a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s 

nástroji a nářadím,poskytne první 

pomoc při úrazu 

Technické materiály 
-využití v praxi 
-rozdělení dřeva,kovů,plastických 

hmot 
-způsoby výroby a užití 
 
Technické kreslení: 
-kótování 
-měřítka 
-tolerance 
 
Technické práce : 
-vrtání 
-broušení 
-stříhání 
-rovnání 
-ohýbání 
-spojování 
 

7.  

Osobnostní a 

sociální výchova 

Environmentální 

výchova 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kooperace a 

kompetence 
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5.10.8 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

sportovní hry dívky se nahrazují 
 

 

Charakteristika předmětu: 
 

Rozvíjí tělesnou výchovu formou 1 hodinovou dotací týdně  v7., 8. a 9. ročníku. Výuka 

probíhá v tělocvičně, na venkovních sportovištích a specializovaných sportovních zařízeních. 

Předmět Sportovní výchova - dívky  rozvíjí zdraví, vytváří správné pohybové návyky a 

dovednosti, podporuje pohybové učení, je rozšiřující nadstavbou předmětu Tělesná výchova -

dívky. 

 

Kompetence k učení:  
- žákyně si osvojují základní tělocvičné názvosloví 

- učí se pohybovým dovednostem  podle popisu  

- osvojují si nové a rozšiřující dovednosti v nových sportech jako squash, bowling, atd. 

 

 

Kompetence k řešení problémů:  
- žákyně vedeme k bezpečnému chování ve sportovním prostředí, adekvátním reakcím 

v situaci úrazu, řešení problému v souvislosti s nesportovním chováním 

- učitel dodává žákům sebedůvěru, pocit bezpečí, dle potřeby dopomoc 

 

 

Kompetence komunikativní:  
- žákyně se učí spolupracovat při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích 

- reagovat na základní povely, sami se je učí používat, organizovat jednoduché pohybové 

soutěže a činnosti, naslouchat, oceňovat přínos druhých 

 

 

Kompetence sociální a personální: 
- žákyně se učí jednat fair – play – dodržovat pravidla, označovat přestupky, zvládat činnosti 

ve skupině – spolupracovat 

 

 

Kompetence občanské:  
- žákyně projevují přiměřenou samostatnost  

- realizují pravidelný pohybový režim, vůli zlepšit svou zdatnost, upevňovat zdraví 

- učí se být ohleduplné, taktní, jsou vedeny ke kritickému myšlení 

 

 

Kompetence pracovní:  
- vedeme žákyně k upevňování zásad hygieny a bezpečnosti, užívat jednotlivé tělocvičné 

nářadí a náčiní 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ  SPROTOVNÍ HRY - DÍVKY 6.- 7. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 

témata 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

- aktivně vstupuje do 

organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním 

účelem 

- usiluje o zlepšení své 

tělesné zdatnosti; z nabídky 

zvolí vhodný rozvojový 

program 

- samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí 

ji ve shodě s hlavní činností –

zatěžovanými svaly 

- odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a 

zdravím; upraví pohybovou 

aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší 

- uplatňuje vhodné 

a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu; 

předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

 

Význam pohybu pro zdraví:     

-pohybový režim žáků 
-délka a intenzita pohybu 
-správné držení těla 
-příprava před pohybovou činností 
-uklidnění po zátěži 
-uvolňovací a protahovací cvičení 
-rozvoj různých forem  

rychlosti,vytrvalosti,pohyblivosti,síly,koordinace 

pohybu 
-hygiena při TV 

 
Bezpečnost při pohybových činnostech: 
-organizace cvičebního prostoru 
-první pomoc 

 7. 

 

  Osobnostní  a 

sociální 

výchova 

- seberegulace a 

sebeorganizace 

 - sebepoznání a   

sebepojetí 

  - psychohygiena 

- komunikace 

- kooperace a 

kompetice 

- morální 

rozvoj 
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ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 
- zvládá v souladu 

s individuálními  

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních 

činnostech 

- posoudí provedení 

osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné 

příčiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností: 

-pohybové hry s různým zaměřením – 

vybíjená, přehazovaná, basketbal 

-netradiční pohybové hry a aktivity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.         

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 
- užívá osvojované 

názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, 

čtenáře novin a časopisů, 

uživatele internetu 

- naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky – 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlavní, ochranu 

přírody při sportu 

- dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající 

z role hráče, rozhodčího, 

diváka, organizátora 

- sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony, 

eviduje je a vyhodnotí 

- zorganizuje samostatně i v 

týmu jednoduché turnaje, 

závody, turistické akce na 

úrovni školy; spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 

- zpracuje naměřená data a 

informace o pohybových 

aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 

 

 

 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení: 
- fair play 
- zásady jednání a chování 

7. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ SPORTOVNÍ HRY - DÍVKY 8. - 9. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 

témata 

- aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu,některé 

pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 
- usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti,z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program  
- samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností-

zatěžovanými svaly 
- odmítá drogy a jiné škodliviny 

jako neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím,upraví pohybovou 

aktivitu vzhledem k údajům o 

znečištění ovzduší 
- uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování v méně známém prostředí 

sportovišť,přírody,silničního 

provozu,předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou činnost  
- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře,soutěži,při rekreačních 

činnostech 
- posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti,označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 
- užívá osvojované názvosloví  

naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky-

čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví 
- dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 
- rozšiřuje a uplatňuje práva a 

povinnosti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví:  

-pohybový režim žáků 

-délka a intenzita pohybu 

-správné držení těla 

-příprava před pohybovou činností 

-uklidnění po zátěži 

-uvolňovací a protahovací cvičení 

-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, 

pohyblivosti, síly, koordinace pohybu 

-hygiena při TV 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech: 

-organizace cvičebního prostoru 

-první pomoc 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností: 

-pohybové hry s různým zaměřením 

-netradiční pohybové hry a aktivity 

-pohybová tvořivost 

-manipulace s míčem 

-herní činnosti jednotlivce 

-spolupráce ve hře 

 

8. - 9. 

  Osobnostní  a 

sociální 

výchova 

- komunikace 

- psycho-

hygiena 

- kooperace a  

kompetice 

- morální 

rozvoj 
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-sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony,eviduje je a 

vyhodnotí 
- organizuje samostatně i v týmu 

jednoduché 

turnaje,závody,turistické akce na 

úrovni školy,spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 
- zpracuje naměřená data a 

informace    o pohybových 

aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Činnosti podporující pohybové učení: 

- fair play 

-  zásady jednání a chování 

 

  

8.- 9.  
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5.10.8 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

sportovní hry chlapci se nahrazují 
 

 

 

Charakteristika předmětu: 
 Rozvíjí tělesnou výchovu formou 1 hodinové dotace týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Výuka 

probíhá v tělocvičně, na venkovních sportovištích a specializovaných sportovních zařízeních. 

Předmět Sportovní výchova rozvíjí zdraví, vytváří správné pohybové návyky a dovednosti, 

podporuje pohybové učení, je rozšiřující nadstavbou předmětu Tělesná výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení:                                                                                                               
-žáci si osvojují základní tělocvičné názvosloví.                                                                    

- učí se pohybovým dovednostem  podle popisu.                                                             

- osvojují si nové a rozšiřující dovednosti v nových sportech jako squash, bowling, 

horolezecká stěna…. 

 

Kompetence k řešení problémů:                                                                                            
- žáky vedeme k bezpečnému chování ve sportovním prostředí, řešení problému v souvislosti 

s nesportovním chováním.                                                                                                   

- učitel dodává žákům sebedůvěru, pocit bezpečí, dle potřeby pomoc. 

 

 

Kompetence komunikativní:                                                                                                    
- žáci se učí spolupracovat při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích.                         

- učí se reagovat na základní povely, sami se je učí používat, organizovat jednoduché 

pohybové soutěže a činnosti. 

 

Kompetence sociální a personální:                                                                                          
- žáci se učí jednat fair – play – dodržovat pravidla, označovat přestupky, zvládat činnosti ve 

skupině – spolupracovat. 

 

 

Kompetence občanské:                                                                                                              
- žáci realizují pravidelný pohybový režim, vůli zlepšit svou zdatnost, upevňovat své zdraví. 

 

 

Kompetence pracovní:                                                                                                            
- žáky vedeme k upevňování zásad hygieny a bezpečnosti, užívat jednotlivé tělocvičné nářadí 

a náčiní. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ  SPROTOVNÍ HRY - CHLAPCI 6.- 7. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 

témata 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

- aktivně vstupuje do   

organizace svého 

pohybového režimu, některé 

pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním 

účelem 

- usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti; z nabídky zvolí 

vhodný rozvojový program 

- samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí 

ji ve shodě s hlavní činností  

- odmítá drogy a jiné  

škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a 

zdravím; upraví pohybovou 

aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší 

- uplatňuje vhodné 

a bezpečné chování i v 

méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, 

silničního provozu; 

předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

 

 

 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví:    

 -pohybový režim žáků 

-délka a intenzita pohybu 

-správné držení těla 

-příprava před pohybovou činností 

-uklidnění po zátěži 

-napínací a protahovací cvičení 

-rozvoj různých forem 

rychlosti,vytrvalosti,pohyblivosti,síly,koordinace 

pohybu 

-hygiena při TV 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech: 

-organizace cvičebního prostoru 

-první pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Osobnostní  a 

sociální 

výchova 

- seberegulace a 

sebeorganizace 

- sebepoznání a   

sebepojetí 

- psychohygiena 

-komunikace 

-kooperace a 

kompetice 

-morální rozvoj 

ovlivňující 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 
- zvládá v souladu 

s individuálními  předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je 

aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

 - posoudí provedení 

osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné 

příčiny 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností: 

-pohybové hry s různým zaměřením 

-netradiční pohybové hry a aktivity 

-pohybová tvořivost 

 

 

7. 
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 
- užívá osvojované 

názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, 

diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele 

internetu 

- naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky – 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlavní, ochranu 

přírody při sportu 

- dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající 

z role hráče, rozhodčího, 

diváka, organizátora 

- sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony, 

eviduje je a vyhodnotí 

- zorganizuje samostatně i v 

týmu jednoduché turnaje, 

závody, turistické akce na 

úrovni školy; 

spolurozhoduje osvojované 

hry a soutěže 

   -  zpracuje naměřená data a 

informace o pohybových 

aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 

Činnosti podporující pohybové učení: 
-komunikace v TV 
-zásady jednání a chování 
-olympijské ideály 
-vzájemné hodnocení  

 

7. 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ SPROTOVNÍ HRY - CHLAPCI 8. - 9. 

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 

témata 

- aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu,některé 

pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 
- usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti,z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program  
- samostatně se připraví před 

pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností-

zatěžovanými svaly 
- odmítá drogy a jiné škodliviny 

jako neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím,upraví pohybovou 

aktivitu vzhledem k údajům o 

znečištění ovzduší 
- uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování v méně známém prostředí 

sportovišť,přírody,silničního 

provozu,předvídá možná nebezpečí 

úrazu a přizpůsobí jim svou činnost  
- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře,soutěži,při rekreačních 

činnostech 
- posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti,označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 
- užívá osvojované názvosloví na 

úrovni 

cvičence,rozhodčího,diváka,čtenáře 

novin a časopisů,uživatele 

internetu 
- naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky-

čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným,respekt k 

opačnému pohlaví,ochranu přírody    
-  při sportu 
- dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 
- rozšiřuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví:       

-pohybový režim žáků 
-délka a intenzita pohybu 
-správné držení těla 
-příprava před pohybovou činností 
-uklidnění po zátěži 
-napínací a protahovací cvičení 
-rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, 

pohyblivosti, síly, koordinace pohybu 
-hygiena při TV 

 
Bezpečnost při pohybových činnostech: 
-organizace cvičebního prostoru 
-první pomoc 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností: 

-pohybové hry s různým zaměřením 

-netradiční pohybové hry a aktivity 
-pohybová tvořivost 
-manipulace s míčem 
-herní činnosti jednotlivce 
-spolupráce ve hře 

 

8. - 9. 

  Osobnostní  

a sociální 

výchova 

- komunikace 

- psycho-

hygiena 

- kooperace a  

kompetice 

- morální 

rozvoj 
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-sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony,eviduje je a 

vyhodnotí 
- organizuje samostatně i v týmu 

jednoduché 

turnaje,závody,turistické akce na 

úrovni školy,spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 
- zpracuje naměřená data a 

informace    o pohybových 

aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Činnosti podporující pohybové učení: 
-komunikace v TV 
-zásady jednání a chování 
-olympijské ideály 
-vzájemné hodnocení  

8.-9. 
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5.10.9 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

informatika se nahrazují 
 

Charakteristika předmětu: 

 
Volitelný předmět  informatika je zařazen v 7., 8. a 9. ročníku  s 1 hodinovou dotací. Výuka 

probíhá v odborné učebně ICT. 

Vzdělávací proces je koncipován tak, aby prohloubil dosud získané dovednosti a znalosti 

v oblasti IT a současně podal ucelený přehled o novinkách a dalších možnostech rozvoje 

v tomto oboru . Při výuce je podporována samostatná tvořivá činnost a kreativní zpracování. 

Je také dbáno na uplatnění mezipředmětových vazeb a využití dovedností s prací na PC 

v ostatních vyučovaných předmětech.  

Práce se soustředěna na kvalitní zpracování a třídění dat. Není též opomíjena oblast 

grafického a odborného zpracování dat. 

Pro výukový proces jsou voleny metody skupinové i samostatné práce. Je podporováno 

kreativní myšlení.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení:  
- systematicky vyhledáváme a třídíme data 

- umíme využívat i dosud neznámý HW a SW 

 

Kompetence k řešení problémů: 
- žáci umí samostatně porovnávat data z více zdrojů 

- umí pracovat s chybou, jako s nástrojem pro rozvoj svých znalostí a dovedností 

 

Kompetence komunikativní:  
- žáci srozumitelně prezentují jimi zpracovaná data 

- v návaznosti na práci s textem je u žáků rozvíjena jejich slovní zásoba 

 

Kompetence sociální a personální: 
- žáci aktivně pracují v malých i velkých skupinách 

- vytváříme přívětivé klima třídy pro osvojení si nových poznatků a pro rozvoj pracovního 

kolektivu 

 

Kompetence občanské: 
- respektujeme pravidla 

- podporujeme žáky v jejich úspěchu a vhodně je motivujeme k další práci 

 

Kompetence pracovní:  
- bezpečná práce s technikou 

- žáci využívají získané dovednosti v dalších vyučovaných oblastech i v soukromém životě 

- umíme si práci dobře časově rozvrhnout 

- umíme pracovat dle předem vytvořeného postupu 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

INFORMAČNÍ A 
KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA  6. - 7.  

Očekávané výstupy 
žák: 

Učivo Ročník 
Průřezová 
témata 

- využívá základní standardní funkce   
počítače a jeho nejběžnější periferie 

- ovládá práci s textovými a grafickými 
editory a využívá vhodných aplikací 

- uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s  
textem a obrazem ověřuje 
věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich   
závažnost a vzájemnou návaznost 

- MS Office  
- Grafické editory  

7. 

-rozvoj 
schopnosti 
poznávání 
-komunikace 
-kreativita, 
-hodnoty, postoje 
-praktická etika 
-stavba 
mediálních 
sdělení 
-fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 
-vnímání autora 
mediálních 
sdělení 

- zpracuje a prezentuje na uživatelské  
úrovni informace v textové, grafické a 
multimediální formě 

- ovládá práci s tabulkovými editory 
- pracuje s informacemi v souladu se  

zákony o duševním vlastnictví 
- používá informace z různých  

informačních zdrojů a vyhodnocuje   
jednoduché vztahy mezi údaji 

- MS Office 
- Internet 
- Grafické editory 

7. 

-rozvoj 
schopnosti 
poznávání 
-komunikace 
-kreativita 
-hodnoty, postoje 
-praktická etika 
-mediální sdělení 
-fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 
-vnímání autora 
mediálních 
sdělení 
-sebepoznání a 
sebepojetí 
-mezilidské 
vztahy 
-kooperace a 
kompetice 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

INFORMATIKA 8. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A 

KOMUNIKACE 

- ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou návaznost 

- internet 

8. - 9. 

- rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

- komunikace 

- kreativita, 

- hodnoty, 

postoje 

- praktická etika 

- stavba 

mediálních 

sdělení 

- fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

- vnímání autora 

mediálních 

sdělení 

- kooperace 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 

INFORMACÍ 

- ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá 

vhodných aplikací 

- uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s textem a 

obrazem 

- pracuje s informacemi v souladu se 

zákony o duševním vlastnictví 

- používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji 

- zpracuje a prezentuje na uživatelské 

úrovni informace v textové, grafické a 

multimediální formě 

- Word, Excel, PowerPoint 

- internet 

- grafické programy 
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5.10.9 Charakteristika a učební osnovy volitelného předmětu 

robotizace se nahrazují 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Volitelný vyučovací předmět Robotizace má časovou dotaci: 

1 hodina v 8. ročníku a 1 hodina v 9. ročníku 

V předmětu Robotizace žáky seznamujeme se základy činnosti robotických a automatizačních 

systémů, rozvíjíme technické znalosti a dovednosti, které vedou ke zvýšení zájmu o  techniku 

a přírodní vědy. 

Metody a formy výuky jsou založeny na práci se stavebnicemi LEGO MINDSTORM a 

MERKUR. Důraz je kladen na ověření teoretických znalostí na praktických aplikacích při 

stavbě a programování robotů ze stavebnic.   

Výuka probíhá ve specializovaných učebnách. 

Cílem předmětu je porozumět základům robotiky, techniky řízení jednoduchých 

automatizačních zařízení a CNC řízení strojů. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 
 -   motivujeme ke studiu technických a přírodních věd 

 - vedeme žáky k tomu, aby získané vědomosti a dovednosti uměli v praxi využívat 

 - učíme žáky pracovat s chybou 

 

Kompetence k řešení problémů:  
- učíme žáky samostatně technicky tvořivě pracovat 

- učíme žáky řešit vzniklé problémy ve spolupráci v týmu 

- vedeme žáky k aplikování teoretických poznatků v praxi 

 

Kompetence komunikativní:  
- vedeme žáky  k tomu, aby složitější problémy řešily v týmové spolupráci a uměli 

zformulovat a předat své myšlenky 

- vedeme žáky k vystupování před skupinou lidí 

 

Kompetence sociální a personální:  
- vytváříme příjemnou atmosféru 

- vedeme žáky k otevřené diskuzi o vzniklých problémech 

- vedeme žáky k zapojení se do skupin a práce v týmu 

 

Kompetence občanské:  
- vedeme žáky k respektování jiných kultur 

- vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu 

 

Kompetence pracovní:  
- učíme žáky využívat  získaných informací z různých oblastí 

- učíme žáky samostatně pracovat z technickou dokumentací 

- učíme žáky prezentovat výsledky své práce a umět je obhájit 
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Oblast: Předmět: 

 

Období: 

Člověk a svět práce ROBOTIZACE 8. - 9. 

Očekávané výstupy 

žák: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

- rozumí terminologii používané 

v robotice, 

-zná základní konstrukční prvky robotů 

-Úvodní seznámení s robotikou, 

seznámení se s terminologií, 

historie automatizace a robotizace, 

základy konstrukce robotů 

8.-9. 

Multikulturní 

výchova - 

multikulturalita 

 

 

 

- rozumí principu práce se stavebnicí 

LEGO MINDSTORMS a LEGO Technic 

- Seznámení se stavebnicí LEGO 

MINDSTORMS, 

seznámení se s obsahem stavebnic, 

princip spojování dílů stavebnice  

LEGO Technic 

8.-9. 

- rozumí principu činnosti jednoduchého 

robota, jeho stavbě a oživování   

 

-Konstrukce jednoduchého kolového robota, 

sestavení mechanické části základního 

TriBota, připojení řídící jednotky, 

oživování základního TriBota 

8.-9. 

- rozumí činnosti světelného senzoru 

-zvládá programování v programu NXG 

-zvládá  nastavení parametrů svět. senzoru 

-Programování robota ovládaného světelným 

senzorem, vytvoření programu v NXG kódu, 

nastavení parametrů světelného čidla 

v programu TriBota 

8.-9. 

- rozumí  použití svět. senzoru v zařízení 

k rozpoznání různých světelných 

podmínek 

- 

- Konstrukce robota sledujícího čáru, 

vlastní konstrukce robota pro sledování čáry 
8.-9. 

- rozumí principům a použití dalších 

senzorů 

-zvládá optimalizaci parametrů programu   

- Programování robota ovládaného svět. a 

ultrazvukovým senzorem, 

optimalizování parametrů programu 

8.-9. 

- rozumí základům NC a CNC technologie, 

základům konstrukce těchto strojů, 

zvládá napsat jednoduchý ISO kód 

- Seznámení s CNC technologií, 

seznámení se s terminologií a historií NC a 

CNC řízení strojů, základy konstrukce CNC 

strojů, základy ISO kódu 

 

8.-9. 

- rozumí způsobu tvorby 3D modelu  a 

tvorbě jednoduché tech. dokumentace 

- Základy 3D modelování, 

souřadný systém modelu 

 

8.-9. 

- popíše základní logické funkce, realizuje 

je jednoduchým elektrickým obvodem 

-porozumí postupu návrhu jednoduchého 

logického obvodu 

- Základní logické funkce, intrpretace 

logických funkcí jednoduchými elektrickými 

obvody, princip návrhu jednoduchých 

logických obvodů 

 

8.-9. 

- porozumí principu značení číslicových 

integrovaných obvodů, definuje jejich 

vlastnosti 

- realizuje jednoduché logické obvody 

- Definuje základní vlastnostu, , pojmu 

číslicový integrovaný obvod 

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

-číslicové integrované obvody, jejich 

provedení, značení, základní vlastnosti 

-realizace jednoduchých logických obvodů 

integrovanými číslicovými obvody  

8.-9. 

 

 

 

 


