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I. Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření 

Na základě povinnosti uvést ŠVP ZV do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání, v platném znění, se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 1. 9. 2016 doplňuje o minimální doporučenou úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

 

1. Český jazyk a literatura 

 

Český jazyk a literatura 

1. ročník 

Komunikační a slohová výchova  

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá 

na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- technika tvoření hlasu, slovního přízvuku, 

  intonace 

- rozvoj zrakového a sluchového vnímání, 

  fonematického sluchu, slovní zásoby 

- základní prvky společenského chování 

  /oslovení, pozdrav, rozloučení, prosba, omluva 

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené 

složitosti  

- vztahy a pojmy /malý -velký, vpředu-vzadu - 

  uprostřed, na začátku – na konci, před-za/ 

- srovnávání, třídění, rozlišování předmětů a jevů 

  podle barvy, tvaru, velikosti, směru a polohy 

- práce s pojmy /ovoce, zelenina, nábytek, 

  nádobí, potraviny, dopravní prostředky, 

  oblečení zvířata/ 

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché 

texty  

- časová a prostorová orientace /řazení předmětů 

  a jevů zleva doprava, tvoření dvojic, trojic 

  obrázků podle časového vývoje, podle 

  posloupnosti/ 

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a 

velké abecedy  

- písmena a hlásky a, á, A, i, í, I, e, é, E, m, M, 

  o, O, u, U, l, L, v, V, t, T, y, ý, Y, s, S, j, J 

- hláska, písmeno, otevřená slabika, slova  

  z otevřených slabik 

- sluchové rozlišení hlásek 

- výslovnost samohlásek a souhlásek 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním  
- držení těla u psaní, držení pastele, tužky, pera 

- uvolňovací cvičení 

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje 

správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, 

sklon a správné tvary písmen  

- grafomotorická cvičení, rytmizace 

- psaní do liniatury ve správné velikosti a sklonu 

- psaní písmen a, á, A, o, O, i, í, e, é, u, U, y, ý, 

  m, M, l, v, s, t, j, J, číslic 1, 2, 3, 4, 5 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a dětské básně  
- přednes krátkých básní a říkadel 

- práce s knihou, leporelem, dětským časopisem 

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle 

otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů 

udržuje pozornost 

- vyprávění pohádek podle obrázků 

  

- poslech textů, návštěva kina, divadla, knihovny 
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2. ročník 

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá 

na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- hlasová modulace v komunikaci 

- rozvoj fonematického sluchu 

- mimojazykové prostředky – mimika, gesta 

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené 

složitosti  

- rozvoj slovní zásoby v modelových situacích 

  /přivítání, rozloučení, blahopřání, chování na 

   veřejnosti, telefonování/ 

- tvoření jednoduchých vět na dané téma, 

  dotváření - dějových situací, tvoření a otázek a 

  odpovědí 

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché 

texty  

- zbývající hlásky a písmena abecedy p, P, n, 

  š, Š, d, D, z, Z, k, K, b, B, c, C, č, Č, r, R, h, H, 

  ů, ou, ž, Ž, f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch 

  /malá, velká, tiskací, psací/ 

- slova víceslabičná z otevřených slabik 

- slova jednoslabičná typu les, pes… 

- slova dvouslabičná se zavřenou slabikou na 

  konci 

- intonace u čtení 

- čtení slov s předložkou 

- práce s textem 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním  
- grafomotorická cvičení a rytmizace 

- rozvoj jemné motoriky a pohybové koordinace 

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje 

správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, 

sklon a správné tvary písmen  

- psaní písmen 

  p, n, N, š, d, z, Z, ž, Ž, k, c, C, r, č, Č, ř, h, ou, 

  ů, f, g, ch, Ch, 

  a číslic 6, 7, 8, 9, 0 

- automatizace a plynulost psacího pohybu 

- psaní probraných písmen, slabik, slov a vět ve 

  správném tvaru a velikosti do liniatury 

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a 

velké abecedy  

- sluchové rozlišení hlásek 

- výslovnost samohlásek /krátké, dlouhé/ a 

  souhlásek 

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  - členění slabik na hlásky 

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, 

hlásky  
- členění slov na slabiky a hlásky 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a dětské básně  
- recitace básní, říkanek, rozpočitadel, hádanek 

- práce s básní 

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle 

otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů 

udržuje pozornost  

- vyprávění pohádek a příběhů podle obrázků 

- práce s dětskou knihou a dětskými časopisy 

- vyprávění textu podle obrázkové předlohy 

- ilustrace přečteného textu 

- návštěva divadelních a filmových představení 

- poslechy textů 

3. ročník 

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá 

na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání  

- využívání spisovného jazyka v mluveném 

   projevu 

- rozvoj slovní zásoby 

- výslovnost v mluveném projevu 
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ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené 

složitosti  

- formulace vět na dané téma 

- pozorování a popis jednoduchých dějů a 

   činností 

- formy společenského styku-modelové situace 

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché 

texty  

- ukončení nácviku čtení, prohlubování čtení 

- čtení slov se dvěma souhláskami na začátku, 

  uvnitř a na konci slov 

- čtení slov se slabikotvorným r, l 

- čtení slov s ď, ť, ň a dvojhláskou ou 

- čtení slov se slabikami di – ti – ni, dy – ty - ny, 

   dě – tě – ně – bě – pě – vě – mě 

- čtení psacího a tiskacího textu 

- tiché čtení s porozuměním 

- práce s textem podle různých hledisek 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním  

- grafomotorická cvičení 

- držení těla a tužky u psaní 

- sebekontrola psaného textu 

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje 

správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, 

sklon a správné tvary písmen 

- dokončení psaní zbývajících písmen velké 

   abecedy 

- hůlkové písmo 

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky - členění slov na slabiky a hlásky 

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen 

ve slově a jejich úplnost 

- automatizace psacího pohybu, plynulé psaní 

   slov 

- úprava písma, nadpis, okraje, vzdálenost mezi 

  písmeny a slovy 

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané 

podoby 
- psaní písmen, slabik, slov a číslic i podle 

  nápovědy 

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty 
- opis psacího písma 

- přepis jednoduchých vět 

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a 

velké abecedy 
- abeceda – malá, velká, psací, tiskací 

ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje 

jejich délku) a souhlásky 

- výslovnost samohlásek, souhlásek a 

  souhláskových skupin 

- sluchové rozlišení hlásek 

- modulace souvislé řeči /tempo, intonace, 

  přízvuk/. 

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky 
- tvorba slabik z hlásek, slov ze slabik 

- členění slova na hlásky a slabiky 

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, 

hlásky 

- práce s větou, se slovy, se slabikami 

- grafické znázornění věty 

- třídění slov do skupin podle významu 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

6 

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku 

věty a ve vlastních jménech 
- vlastní jména a jejich pravopis 

- věty, začátek a konec věty, pravopis 

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc 

v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 

soucitu, zájem o spolužáky 

- prosociální chování, vzájemná pomoc, dělení  

  se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a dětské básně  

- přednes básní 

- modulace hlasu u recitace 

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle 

otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů 

udržuje pozornost 

- práce s dětskou knihou a dětskými časopisy 

- pojmy říkanka, báseň, kniha, čtenář, divadelní 

  a filmové představení, herec 

- dramatizace pohádek 

- kultura mluveného projevu 

- poslech literárních textů pro děti, návštěva kin, 

  divadel a dalších kulturních akcí 

4. ročník 

Komunikační a slohová výchova  

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní 

zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 

situacích 

- vypravování pohádek podle obrázkové osnovy 

- etudy z běžného života 

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí 

správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 

- obohacování slovní zásoby 

- formy společenského styku a slušného 

  chování/vzkaz, blahopřání/ 

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k 

souvislému vyjadřování 

- komunikace v běžných životních situacích 

  /telefonování/ 

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, 

činnosti a děje 
- pozorování, popis 

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché 

texty 

- psaní spojů s písmenem o, v, b, f, vratný tah, 

  diakritická znaménka 

- psaní tvarových skupin 

ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně 

jednoduchá sdělení 

- psaní pozdravu, poděkování, prosby, omluvy, 

  vzkazu, blahopřání 

ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje 

mezery mezi slovy 
- sebekontrola psaného projevu 

ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo  

- tvoří otázky a odpovídá na ně 

- tvoření odpovědí na otázky daného tématu, 

  modelové situace 

- rozhovor, řízení rozhovoru 
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ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, 

pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 

- věta jako jazykový celek 

- řazení vět podle dějové posloupnosti 

- druhy vět 

- slova ve větě, pořadí slov ve větě 

- význam slova, slova spisovná, nespisovná, 

   slova stejného a opačného významu 

- členění slova na slabiky a hlásky 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné 

souhlásky a ovládá pravopis měkkých a 

tvrdých slabik  

- určuje samohlásky a souhlásky  

- seřadí slova podle abecedy  

- správně vyslovuje a píše slova se skupinami 

hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě  

- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé 

souhlásky 

- samohlásky a souhlásky, délka samohlásek 

- dělení souhlásek 

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a 

reprodukuje je podle jednoduché osnovy 

- výrazné čtení se správnou výslovností a 

  intonací a převyprávění přečteného textu 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše  

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného  

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném 

textu 

- tiché čtení, převyprávění přečteného textu 

- čtení textu, orientace v textu po odstavcích, 

  větách 

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní 

postavy a jejich vlastnosti 

- práce s knihou, časopisem 

- ilustrátoři dětské knihy 

- dětské časopisy a encyklopedie 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje 

jednoduchý příběh 
- poslech příběhů a pohádek, jejich dramatizace 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj 

zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek 

- divadelní a filmová představení – jejich 

  zhlédnutí a následně beseda o nich, 

  dramatizace 

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede 

rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na 

základě empatického vnímání přemýšlí nad 

konkrétní pomocí 

- nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,  

  pomocí empatie předpokládat reakci druhých 

5. ročník 

Komunikační a slohová výchova  

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní 

zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 

situacích 

- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 

  vystupování 

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí 

správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 
- formy společenského styku -oslovení, zahájení 

  a ukončení dialogu 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

8 

- modelové situace k vystupování na veřejnosti 

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k 

souvislému vyjadřování 

- slovní zásoby, spisovné vyjadřování ve 

  větných celcích 

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, 

činnosti a děje 
- popis 

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché 

texty 
- opis a přepis jednoduchých sdělení 

ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně 

jednoduchá sdělení 
- adresa, blahopřání, dopis, pozdrav z výletu 

ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje 

mezery mezi slovy 
- sebekontrola psaného projevu 

ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo  

- tvoří otázky a odpovídá na ně 
- technika psaní hůlkového písma 

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa 
- druhy slov – úvod 

- podstatná jména 

- slovesa 

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, 

pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 
- druhy vět 

- pořádek slov ve větě 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné 

souhlásky a ovládá pravopis měkkých a 

tvrdých slabik  

- určuje samohlásky a souhlásky  

- seřadí slova podle abecedy  

- správně vyslovuje a píše slova se skupinami 

hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě  

- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé 

souhlásky  

- obojetné souhlásky, slova vyjmenovaná – úvod 

- výslovnost a pravopis znělých a neznělých 

  souhlásek na konci a uprostřed slova 

- výslovnost a pravopis slov s dě-tě-ně-bě-pěvě- 

  mě 

- abeceda 

- seřazování slov podle abecedy 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje 

jednoduchý příběh 

- výrazný přednes básní 

- dramatizace příběhů 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj 

zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek  

- pojem próza, poezie, báseň, rým, pohádka, 

  pověst, bajka, spisovatel, básník, ilustrátor 

- vyprávění děje filmu 

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a 

reprodukuje je podle jednoduché osnovy 

- hlasité čtení s porozuměním 

- tiché čtení s porozuměním 

- převyprávění přečteného textu 

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní 

postavy a jejich vlastnosti  

- čtení textu, poslech textu a popis hlavní 

  postavy příběhu 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše  

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného  

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném 

textu  

- práce s pohádkovými knihami, čtení pohádek, 

  popis pohádkového prostředí, rozdíl mezi 

  pohádkovým a reálným prostředím 

- dětská literatura, výběr dětské literatury, autoři 

  a ilustrátoři dětských knih 

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a silné 

stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení 

- sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení,  

  sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání,   

  podpora sebeoceňování 

6. ročník 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule 

s porozuměním; reprodukuje text 
- čtení- prohlubování čtenářských 

- dovedností; tiché čtení 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje 

v běžných situacích, v komunikaci ve škole 

užívá spisovný jazyk  

- mluvený projev – vypravování podle 

  vlastních zážitků, obrázků 

- vyprávění podle osnovy 

- mluvený projev - tvoření otázek a 
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  odpovědí; časová posloupnost 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné 

písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní 

životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, 

osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 

připravené osnovy; s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka písemně zpracuje 

zadané téma  

- písemný projev - úprava dopisu, obálky 

- mluvený projev – popis předmětu, 

  místnosti 

- mluvený projev - reprodukce textu 

- popis předmětu 

- popis výroby předmětu 

ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 

pravopisu  
- práce s pravidly 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; 

skloňuje podstatná jména a přídavná jména; 

pozná osobní zájmena; časuje slovesa  

- tvarosloví – podstatná jména (rod, číslo, 

  životnost u mužského rodu) 

- tvarosloví – slovesa (osoba, číslo a čas), 

  časování v přítomném čase.  

- osobní zájmena (pomoc při časování) 

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný 

a nespisovný jazyk  
- vyprávění vlastních zážitků 

- rozlišení spisovného a nespisovného jazyka 

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných 

slov  

- nauka o slově- pravopis vyjmenovaných 

  slov a jejich slov příbuzných 

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody 

přísudku s podmětem  
- shoda přísudku s podmětem 

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, 

nachází jeho hlavní myšlenku  

- práce s textem- charakteristika děje, 

  hlavní postavy příběhu; členění děje na 

  části 

- hlavní myšlenka 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení  

- vyprávění vlastních dojmů z četby, divadelního 

   nebo filmového představení  

ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy 

a žánry  

- literární druhy a žánry- povídka, pověsti, 

  pohádka, bajka; recitace; slovníky; 

  literatura pro děti a mládež 

- poesie - próza 

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné 

informace v oblasti literatury  

- má pozitivní vztah k literatuře  
- poslech a reprodukce- vyjádření kresbou 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a 

vytváří si zdravé sebevědomí 

– rozvoj sebevědomí, rozvoj sebeovládání  

  úvahy nad mravními zásadami, radost a  

  optimismus v životě 

7. ročník 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s 

porozuměním; reprodukuje text 

- členění jazykového projevu na úvod, hlavní 

  část a zakončení 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v 

běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 

spisovný jazyk  

- vypravování podle obrázků 

- vypravování podle osnovy 

- telefonický rozhovor 

- rozhovor 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné 

písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní 

životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, 

osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 

připravené osnovy; s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka písemně zpracuje 

zadané téma  

- popis osoby 

- popis pracovního postupu 

- komunikace s úřady – formuláře 

- písemný projev – dopis, obálka, blahopřání  
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ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 

pravopisu  
- práce se slovníky a pravidly 

ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; 

skloňuje podstatná jména a přídavná jména; 

pozná osobní zájmena; časuje slovesa  

- tvarosloví – podstatná jména (rod, číslo, 

  životnost u mužského rodu) 

- tvarosloví – slovesa (osoba, číslo a čas), 

  časování v přítomném čase.  

- osobní zájmena (pomoc při skloňování) 

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný 

a nespisovný jazyk  
- vyprávění podle osnovy 

- odpovědi na otázky 

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody 

přísudku s podmětem  

- skladba - základní větné členy (podmět a 

  přísudek); shoda přísudku s podmětem 

  (koncovky příčestí minulého 

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami 

a předložkami 

- nauka o slově- stavba slov (kořen, slovní 

  základ, předpona, přípona);  

- pravopis předložek a předpon 

- pravopis skupin bě, bje, vě, vje 

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, 

nachází jeho hlavní myšlenku  

- práce s textem- charakteristika děje, 

  hlavní postavy příběhu; členění děje na 

  části 

- hlavní myšlenka 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení  
- vyprávění obsahu četby, divadelního nebo 

  filmového představení 

ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy 

a žánry  

- pozná bajku, pohádku, příběh, komiks,  

  encyklopedii 

- rozezná poezii a prózu 

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné 

informace v oblasti literatury  

- má pozitivní vztah k literatuře 

- poslech a reprodukce- recitace, rýmy 

  dramatizace, významní autoři, 

- reprodukce podle osnovy 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a 

vytváří si zdravé sebevědomí 

– rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace,  

  rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, 

  úvahy nad mravními zásadami, radost a  

  optimismus v životě 

8. ročník 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule 

s porozuměním; reprodukuje text  

- čtení- tiché čtení s porozuměním,  

- čtení odborných textů i úryvků z beletrie,  

- tiché čtení  

- práce se slovníky, encyklopediemi, internetem 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje 

v běžných situacích, v komunikaci ve škole 

užívá spisovný jazyk  

- mluvený projev - vypravování a rozhovor 

  na dané téma; zásady dorozumívání, 

  kultivovaného projevu,  

- komunikační žánry (diskuze, projev) 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné 

písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní 

životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, 

osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 

připravené osnovy; s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka písemně zpracuje 

zadané téma  

– písemné zpracování daného tématu, osobní  

  komunikace 

- životopis; písemná komunikace s úřady,  

  poštovní poukázka, doporučený dopis, podací 

  lístek 

- písemný projev – korespondence 

- vyprávění příběhů podle předem připravené  

  osnovy  

- popis krajiny, osoby, pracovního postupu 

ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 

pravopisu  

- orientace ve Slovníku spisovné češtiny 

- orientace v Pravidlech českého pravopisu 

- práce s internetem 
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ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; 

skloňuje podstatná jména a přídavná jména; 

pozná osobní zájmena; časuje slovesa  

- přehled slovních druhů 

- skloňování podstatných a přídavných jmen 

- časování sloves 

- skloňování osobních zájmen 

- určování číslovek základních a řadových 

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný 

a nespisovný jazyk  

- zásady kultivovaného jazykového projevu 

- hovorový a spisovný jazyk 

ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od 

souvětí  

- věta jednoduchá a souvětí; 

  nejběžnější spojky 

- věta s několikanásobným podmětem 

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami 

a předložkami  

- předpony od-, za- , na-, roz-, u-, slovní kořen 

  (odvozování), 

- pravopis skupin bě – bje, vje –vě, mě, mně, 

- předložky z, ze, s, se 

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných 

slov  
- pravopis vyjmenovaných slov 

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody 

přísudku s podmětem  

- skladba – shoda přísudku s podmětem 

- základní skladební dvojice 

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, 

nachází jeho hlavní myšlenku  
- hlavní myšlenka, charakteristika děje a  

  jednajících, postav 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení  

- vyprávění obsahu četby, divadelního nebo 

  filmového představení 

- formulace dojmů z četby, divadelního nebo  

  filmového představení 

ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy 

a žánry  

- literární druhy a žánry- poezie, próza, 

- divadelní hra,  

- významní autoři české a světové literatury,  

  knihovna 

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné 

informace v oblasti literatury  

- má pozitivní vztah k literatuře  

- práce s textem- výklad přiměřeného textu 

- poslech a reprodukce přečteného textu, rýmy, 

  recitace, dramatizace, soustředěný poslech 

- významní autoři  

- časopis, noviny a orientace v nich 

9. ročník 

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule 

s porozuměním; reprodukuje text  

- čtení- tiché čtení s porozuměním,  

- čtení odborných textů i úryvků z beletrie,  

- tiché čtení  

- práce se slovníky, encyklopediemi, internetem 

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje 

v běžných situacích, v komunikaci ve škole 

užívá spisovný jazyk  

- mluvený projev - vypravování a rozhovor 

  na dané téma; zásady dorozumívání, 

  kultivovaného projevu,  

- komunikační žánry (diskuze, projev) 

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné 

písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní 

životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, 

osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 

připravené osnovy; s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka písemně zpracuje 

zadané téma  

– písemné zpracování daného tématu, osobní  

  komunikace 

- písemná komunikace s úřady 

- úřední dopis, dotazník, tiskopisy, inzerát 

- písemný projev – korespondence 

- vyprávění příběhů podle předem připravené  

  osnovy  

- popis 

ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 

pravopisu  

- orientace ve Slovníku spisovné češtiny 

- orientace v Pravidlech českého pravopisu 

- práce s internetem 
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ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; 

skloňuje podstatná jména a přídavná jména; 

pozná osobní zájmena; časuje slovesa  

- přehled slovních druhů 

- skloňování podstatných a přídavných jmen 

- časování sloves 

- skloňování osobních zájmen 

- určování číslovek základních a řadových 

- spojky a předložky 

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný 

a nespisovný jazyk  
- zásady kultivovaného jazykového projevu 

- hovorový a spisovný jazyk 

ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od 

souvětí  
- skladba - věta jednoduchá a souvětí; 

  nejběžnější spojky 

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami 

a předložkami  

- předpony od-, za- , na-, roz-, u-, slovní kořen 

  (odvozování), 

- pravopis skupin bě – bje, vje –vě, mě, mně, 

- předložky z, ze, s, se, vz, vze 

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných 

slov  
- pravopis vyjmenovaných slov 

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody 

přísudku s podmětem  
- skladba – shoda přísudku s podmětem 

- základní skladební dvojice 

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, 

nachází jeho hlavní myšlenku  

- hlavní myšlenka, charakteristika děje a  

  jednajících, postav 

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení  

- formulace dojmů z četby, divadelního nebo  

  filmového představení 

- poslech a reprodukce- soustředěný 

  poslech - četba ze světové literatury; 

- divadelní hra, filmové představení, 

- dramatizace, reprodukce přečteného 

ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy 

a žánry  

- literární druhy a žánry- poezie, próza, 

- divadelní hra, filmové představení 

- významní autoři české a světové literatury 

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné 

informace v oblasti literatury  

- má pozitivní vztah k literatuře 

- knihovna 

- soustředěný poslech  

- četba ze světové literatury; 

 

2. Barevná angličtina, anglický jazyk 

 

Barevná angličtina 
1. ročník 

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou 

cizího jazyka 

- základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

   tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

   smysl sdělení a porozumění) 

- tematické okruhy: pozdrav, barvy, členové  

  rodiny, školní pomůcky, čísla 0 - 10 

2. ročník 
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CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou 

cizího jazyka 

- základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

  tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

  smysl sdělení a porozumění) 

- tematické okruhy: hračky, oblečení,   

  narozeniny, předměty osobní hygieny 

Anglický jazyk 
3. ročník 

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou 

cizího jazyka 

- základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

  tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

  smysl sdělení a porozumění) 

- tematické okruhy zvířata, jídlo, Vánoce,  

  Zelenina, ovoce 

EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 

- komunikace citů – identifikace, vyjádření a 

  usměrňování základních citů, pocity 

 spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a  

 hněvu 

4. ročník 

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

- žáci si osvojí a umí používat základní slovní  

  zásobu v komunikačních situacích- porozumění 

  pokynům učitele 

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými 

se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu)  

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  

- slovní zásoba probíraných tematických okruhů 

– domov, rodina, škola, třída, lidské tělo, dny  

   v týdnu, bydliště, dopravní prostředky 

- užití základní slovní zásoby v komunikačních  

  situacích 

- porozumění poslechovým textům s podporou  

  obrázků 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  
- zdvořilostní fráze 

- pozdrav a poděkování 

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk  - sdělí své jméno a věk 

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, 

reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu)  

Tematické okruhy: domov, bydliště, škola, třída, 

tělo, představování, dopravní prostředky, dny 

v týdnu 

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v 

rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  

- základní výslovnostní návyky 

- slovní zásoba probíraných tematických okruhů  

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
- základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

  tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

  smysl sdělení a porozumění) 

5. ročník 

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

- žáci si osvojí a umí používat základní slovní  

  zásobu v komunikačních situacích- porozumění 

  pokynům učitele 
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CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými 

se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu)  

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

- slovní zásoba probíraných tematických okruhů: 

– škola, svátky, volný čas, povolání nákupy, 

  kalendářní rok (dny, měsíce, hodiny), příroda,  

  počasí. 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  
- pozdravy, představování 

- napíše pohlednici s jednoduchým sdělením 

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk  
- jednoduché osobní sdělení / jméno, věk,  

  oblíbené věci / 

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, 

reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu)  

Tematické okruhy – škola, svátky, volný čas, 

   povolání nákupy, kalendářní rok (dny, měsíce, 

   hodiny), příroda, počasí, lidé, vzhled, oblečení,  

  číslovky 1 - 12 

- práce se slovníkem 

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v 

rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  

- zvuková a grafická podoba jazyka 

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
- zvuková a grafická podoba jazyka – vztah  

   mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a 

vytváří si zdravé sebevědomí 

- já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl  

  mého života, postoje, zodpovědný život, mé  

  schopnosti a společnost, zdravý způsob života  

6. ročník 

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 

- žáci si osvojí a umí používat základní slovní  

  zásobu v komunikačních situacích- porozumění 

  pokynům učitele 

– hračky, zvířata, přídavná jména, číslovky 1 –  

  100, zájmena, svátky, narozeniny, ČR, rodiče,  

   rodina 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  
- slovní zásoba probíraných tematických okruhů 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které 

se týkají jeho osoby  

- mluvnice – základní gramatické struktury a  

  typy vět 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu)  

- tematické okruhy – domov, rodina, škola,  

  volný čas, lidské tělo, oblékání, nákupy,  

  bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok  

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

  hodiny), zvířata, příroda, počasí  

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná 

sdělení, která se týkají jeho osoby  

- zvuková a grafická podoba jazyka – vztah  

   mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s 

porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 

situaci 

- aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady,  

  způsob a nácvik aktivního naslouchání 

7. ročník 

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 

- žáci si osvojí a umí používat základní slovní  

  zásobu v komunikačních situacích- porozumění 

  pokynům učitele 

- slovní zásoba probíraných tematických okruhů: 

   domov, rodina, škola, pocity a nálady, město, 

   kultura, příroda, povolání, bydlení, počasí,  

   narozeniny, Vánoce, Velikonoce 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  
- slovní zásoba probíraných tematických okruhů 
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CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které 

se týkají jeho osoby  

- mluvnice – základní gramatické struktury a  

  typy vět 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu)  

- slovní zásoba probíraných tematických okruhů: 

   domov, rodina, škola, pocity a nálady, město, 

   kultura, příroda, povolání, bydlení, počasí,  

   narozeniny, Vánoce, Velikonoce 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná 

sdělení, která se týkají jeho osoby  
- zvuková a grafická podoba jazyka – vztah  

   mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s 

porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 

situaci 

- aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady,  

  způsob a nácvik aktivního naslouchání 

8. ročník 
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  

- slovní zásoba probíraných tematických okruhů 

  domov, rodina, škola, volný čas, povolání, 

  lidské tělo, oblékání, nákupy, bydliště, 

  dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky,  

  roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny),  

  zvířata, příroda, počasí 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které 

se týkají jeho osoby  
- mluvnice – základní gramatické struktury a  

  typy vět 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu)  

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické 

  znaky (pasivně) 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná 

sdělení, která se týkají jeho osoby  

- zvuková a grafická podoba jazyka – vztah  

   mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

9. ročník 
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby  

- slovní zásoba probíraných tematických okruhů 

  domov, rodina, škola, volný čas, povolání, 

  lidské tělo, oblékání, nákupy, bydliště, 

  dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky,  

  roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny),  

  zvířata, příroda, počasí 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které 

se týkají jeho osoby  
- mluvnice – základní gramatické struktury a  

 typy vět 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu)  

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické 

  znaky (pasivně) 

CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná 

sdělení, která se týkají jeho osoby  

- zvuková a grafická podoba jazyka – vztah  

   mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s 

porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 

situaci 

- aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady,  

  způsob a nácvik aktivního naslouchání 
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3. Matematika a její aplikace 

 

Matematika 

1. ročník 
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory 

prvků podle daných kritérií v oboru do 20 

- porovnávat soubory konkrétních předmětů do 5 

- porovnávat čísla 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru 

do 20, numerace do 100  
- obor přirozených čísel do 5 

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , 

= , < , > a umí je zapsat  

- zápis a čtení příkladů, porovnávání 

  množství 
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 20  
- sčítání a odčítání čísel v oboru 1 – 5 

- zápis a čtení příkladů 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru do 20  

umí rozklad čísel v oboru do 20  

- slovní úlohy 

- slovní úlohy s použitím platidel 

- rozklad čísel do 5 

- dočítání 
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace 

podle pokynů a s využitím pomůcek  
 

- manipulace s předměty 

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20  

- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy 

vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, 

vpředu, vzadu  

- uplatňuje matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými mincemi  

- jednoduché tabulky 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase 

- manipulace s penězi 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní 

geometrické tvary a umí je graficky znázornit  
- trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 

M-3-3-02p používá pravítko  - jednoduchá manipulace s pravítkem 

2. ročník 
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří 

soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 

20 

- porovnávat soubory konkrétních předmětů  

  do 10 

- porovnávat čísla 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru 

do 20, numerace do 100  
- obor přirozených čísel do 10 

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , 

= , < , > a umí je zapsat  

- zápis a čtení příkladů, porovnávání 

  množství 
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 20  
- sčítání a odčítání čísel v oboru 1 – 10 

- zápis a čtení příkladů 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru do 20  

umí rozklad čísel v oboru do 20 

- slovní úlohy 

- slovní úlohy s použitím platidel 

- rozklad čísel do 10 

- dočítání 
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím pomůcek 
- manipulace s předměty 

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20  

- tabulky 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase 

- manipulace s penězi 
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- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy 

vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, 

vpředu, vzadu  

- uplatňuje matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými mincemi 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní 

geometrické tvary a umí je graficky znázornit  
- trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje 

je a ví, jak se označují  
- bod, čára, přímka 

M-3-3-02p používá pravítko  
- rýsování přímky 

- měření 

3. ročník 

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří 

soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 

20 

- porovnávat soubory konkrétních předmětů  

  do 20 

- porovnávat čísla 

- úvod do násobení a dělení 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru 

do 20, numerace do 100  
- obor přirozených čísel do 100 

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , 

= , < , > a umí je zapsat  
- zápis a čtení příkladů, porovnávání 

  množství 
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 20 

- sčítání a odčítání čísel v oboru 1 – 20 

- zápis a čtení příkladů 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru do 20  

umí rozklad čísel v oboru do 20 

- slovní úlohy 

- slovní úlohy s použitím platidel 

- rozklad čísel do 20 

- dočítání 
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle 

pokynů a s využitím pomůcek 
- manipulace s předměty 

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20  

- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy 

vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, 

vpředu, vzadu  

- uplatňuje matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými mincemi 

- tabulky 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase 

- manipulace s penězi 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní 

geometrické tvary a umí je graficky znázornit  
- trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje 

je a ví, jak se označují  
- bod, čára, přímka, úsečka 

M-3-3-02p používá pravítko  
- rýsování přímky, úsečky 

- měření 

EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady) 

vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a 

úcty k druhým 

- schopnost spolupráce – radost ze společné 

  činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní 

  pravidla spolupráce 

4. ročník 
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru 

do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 

- obor přirozených čísel do 100 

- manipulace s předměty 
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně 

dvouciferná čísla  

- sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 

- zápis a čtení příkladů 
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků 

čísel 2 až 10 do 100  - násobilka 

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na 

násobení a dělení v oboru do 100  - násobení 
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M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní 

úlohy  
- slovní úlohy 

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla  

- používá kalkulátor  
- zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě 

- kalkulátor 

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá 

data (údaje, pojmy apod.) podle návodu  
 

- tabulky 

- vyhledávání a třídění dat 

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché 

tabulce  

- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí 

jednotky času v běžných situacích  

- provádí jednoduché převody jednotek délky, 

hmotnosti a času  

- uplatňuje matematické znalosti při 

manipulaci s penězi  

- tabulky násobků 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase 

- jednotky hmotnosti, délky a času 

- manipulace s penězi 

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí 

základní rovinné útvary 
- trojúhelník 

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky  
- úsečka, délka úsečky, 

- přímka, polopřímka 
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  
 

- rovnoběžky a různoběžky 

M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním 

papíru  

- pozná základní tělesa  

- základní útvary v prostoru – kvádr, 

  krychle, koule, válec 

5. ročník 
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru 

do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 

- obor přirozených čísel do 100 

- manipulace s předměty 
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně 

dvouciferná čísla  
- sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 

- zápis a čtení příkladů 
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků 

čísel 2 až 10 do 100  - násobilka 

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na 

stovky s využitím ve slovních úlohách  
- slovní úlohy 

- zaokrouhlování čísel 
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na 

násobení a dělení v oboru do 100  - násobení 

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní 

úlohy  
- slovní úlohy 

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla  

- používá kalkulátor 

- zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě 

- kalkulátor 
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data 

(údaje, pojmy apod.) podle návodu 

- tabulky 

- vyhledávání a třídění dat 
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché 

tabulce  

- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí 

jednotky času v běžných situacích  

- provádí jednoduché převody jednotek délky, 

hmotnosti a času  

- uplatňuje matematické znalosti při 

manipulaci s penězi 

- tabulky násobků 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase 

- jednotky hmotnosti, délky a času 

- manipulace s penězi 

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí 

základní rovinné útvary 
- trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh, kružnice 

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky  
- úsečka, délka úsečky, 

- přímka, polopřímka 
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M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran  - mnohoúhelník 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  
- rovnoběžky a různoběžky 

- kolmice 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním 

papíru  

- pozná základní tělesa 

- osa souměrnosti 

- základní útvary v prostoru – kvádr, 

  krychle, koule, válec 
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 

matematických postupech  

- matematické rébusy (dle schopností žáků) 

6. ročník 

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 

víceciferná čísla, dělí se zbytkem 

- sčítání a odčítání v oboru do 10 000 

- násobení a dělení 10,100,1000 

- dělení se zbytkem v oboru do 100 

- pojem neúplný podíl, zbytek 
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, 

zaokrouhluje čísla  
- odhady výsledků – aplikovat na úlohách 

  v praxi 

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje 

čísla v oboru do 1 000 000  

- čtení čísel do 10 000 

- porovnávání těchto čísel 

- zaokrouhlování čísel 

- orientace na číselné ose 
M-9-2-01p vyhledává a třídí data  - orientace v jednoduchých tabulkách, grafech 

M-9-2-02p porovnává data  - práce s různými tabulkami 

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku  

- užívá a ovládá převody jednotek délky, 

hmotnosti, času, obsahu, objemu  

- zvládá početní úkony s penězi  

- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času 

- vzájemné převádění jednotek 

- aplikace v praxi 

- využití cvičných peněz 

M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, 

provádí jednoduché konstrukce  
- úhel pravý, ostrý, tupý, přímý 

- konstrukce pravého úhlu pomocí kružítka 
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah 

trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu   

M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce  
- rýsování trojúhelníku, zápis, porovnání 

  stran 
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné 

útvary  
- rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic 

M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve 

středové a osové souměrnosti  
- osová souměrnost, určení osy 

  souměrnosti u geometrických obrazců 
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa  

- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené 

čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky  

- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami  

- používá technické písmo  

- čte a rozumí jednoduchým technickým 

výkresům  

- rýsování úseček, měření úseček a odhady 

  délky úseček 

- seznámení se s rýsovacími pomůckami a 

  potřebami, jejich využití 

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy  - samostatné řešení praktických úloh k učivu 

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených 

situací  
- hledání různých řešení předložených situací 

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z 

jiných vzdělávacích oblastí  

- využívá prostředky výpočetní techniky při 

řešení úloh  

- využití výpočetní techniky při řešení úloh 
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7. ročník 

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 

víceciferná čísla, dělí se zbytkem  

- písemné sčítání a odčítání do milionu 

- písemné násobení a dělení přirozených 

  čísel do 10 000 

- písemné násobení dvojciferným číslem 

- písemné dělení jednociferným a 

  dvojciferným dělitelem 
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, 

zaokrouhluje čísla  
- odhady výsledků – aplikovat na úlohách 

  v praxi 

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje 

čísla v oboru do 1 000 000  

- čtení, zápis, porovnávání a zaokrouhlování 

  čísel do 1000 000 

- praktické příklady 

- orientace na číselné ose 

- římské číslice 

M-9-2-01p vyhledává a třídí data  
- závislosti a data 

- třídění dat do jednoduché tabulky 

- orientace v jednoduchých tabulkách, grafech 
M-9-2-02p porovnává data - práce s různými tabulkami 

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku  

- užívá a ovládá převody jednotek délky, 

hmotnosti, času, obsahu, objemu  

- zvládá početní úkony s penězi 

- jednotky – délky, času, hmotnosti, objemu 

- aplikace na slovní úlohy a praktické 

  převody 

- manipulace s penězi 
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, 

provádí jednoduché konstrukce  
- velikost úhlu, stupeň, úhloměr 

- metrické vlastnosti v rovině, druhy úhlů 
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah 

trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu  

- obvody rovinných obrazců 

- praktické geometrické úlohy 

M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné 

útvary  

- rovinné útvary 

- mnohoúhelníky, trojúhelník- dělení podle 

  stran a úhlů, výška trojúhelníka, 

  pravidelný šesti a osmi úhelník, 

  lichoběžník, kružnice vepsaná 
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy  - slovní úlohy – řešení v praxi 

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených 

situací  
- hledání různých řešení předložených situací 

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z 

jiných vzdělávacích oblastí  

- využívá prostředky výpočetní techniky při 

řešení úloh  

- využití výpočetní techniky při řešení úloh 

8. ročník 

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 

víceciferná čísla, dělí se zbytkem  

- písemné dělení dvojciferným číslem 

- dělení násobkem 10 

- dělení dvojciferným dělitelem 

M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými 

čísly, používá vyjádření vztahu celek – část 

(zlomek, desetinné číslo, procento) 

- zlomky 

- základní pojmy 

- základní početní operace 

- zápis 

- užití 

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis 

a provádí s nimi základní početní operace  

- desetinná čísla 

- zápis, čtení, užití 

- vyznačení na číselné ose 

- jednoduché matematické operace s nimi 

- odhady, zaokrouhlován 
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, 

zaokrouhluje čísla  

- odhady výsledků – aplikovat na úlohách 

  v praxi 
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M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje 

čísla v oboru do 1 000 000 

- celá čísla, obor přirozených čísel do 1 000 000 

- odhady a kontroly výsledků 

- orientace na číselné ose 

- požívání kalkulátoru 

M-9-2-01p vyhledává a třídí data  - vyhledávání a třídění dat 

- orientace v jednoduchých tabulkách, grafech 

M-9-2-02p porovnává data - porovnávání dat 

- práce s různými tabulkami 
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku  

- užívá a ovládá převody jednotek délky, 

hmotnosti, času, obsahu, objemu  

- zvládá početní úkony s penězi 

- jednotky – délky, času, hmotnosti, objemu 

- aplikace na slovní úlohy a praktické 

  převody 

- manipulace s penězi 
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, 

provádí jednoduché konstrukce  - konstrukce, měření úhlů 

M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah 

trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu  

- kruh, délka kružnice, obvod kruhu, řešení 

  příkladů z praktického života 

- výpočet obsahu rovinných obrazců 

- jednotky obsahu, převody jednotek 
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce  - geometrické konstrukce 
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné 

útvary  

- rovnoběžníky - čtverec, obdélník 

  kosočtverec, kosodélník, lichoběžník 

M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve 

středové a osové souměrnosti  

- rýsování přímek v různé poloze 

- čtvercová síť, pravidelné odměřování 

- kreslení ornamentů 

M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, 

krychle a válce  

- prostorové útvary 

- povrch těles 

- řešení úloh z praxe 

M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles  
- síť krychle a kvádru 

- čtvercová síť, pravidelné odměřování 

M-9-3-12p načrtne základní tělesa  
- kreslení náčrtů a rýsování 

- postup kreslení náčrtů 

- rýsování přímek v různé poloze 

M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa  

- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené 

čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky  

- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami  

- používá technické písmo  

- čte a rozumí jednoduchým technickým 

výkresům 

- úvod do rýsování 

- význam a vývoj technického kreslení 

- pomůcky na kreslení a rýsování a práce s 

  nimi 

- uspořádání pracovního místa 

- normalizace v technickém kreslení 

- druhy technických výkresů 

- formáty výkresů 

- druhy čar a jejich použití 

- technické písmo 

- typy písma 

- nácvik psaní od ruky 

- práce s popisovací šablonou 
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy - slovní úlohy – řešení v praxi 

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených 

situací  
- hledání různých řešení předložených situací 

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z 

jiných vzdělávacích oblastí  

- využívá prostředky výpočetní techniky při 

řešení úloh  

- využití výpočetní techniky při řešení úloh 

9. ročník 
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M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis 

a provádí s nimi základní početní operace  

- dělení desetinných čísel 

- dělení dvou přirozených čísel / podíl je 

  desetinné číslo/ 

- dělení desetinného čísla číslem 

  přirozeným 

- dělení desetinného čísla číslem 

  desetinným / nejvýše dvojciferným/ 

- užití kalkulátoru 

- řešení slovních úloh, užití napodobených 

  peněz 

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje 

čísla v oboru do 1 000 000 

- početní výkony s přirozenými a 

  desetinnými čísly 

- orientace na číselné ose 

M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu 
- měřítko plánu a mapy 

- poměr – dělení v daném poměru 

M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta  

- zvládá orientaci na číselné ose  

- procenta 

- základní pojmy 

- výpočet procenta ze základu 

- výpočet procentové části z daného celku 

M-9-2-01p vyhledává a třídí data  - vyhledávání a třídění dat 

- orientace v jednoduchých tabulkách, grafech 

M-9-2-02p porovnává data 
- porovnávání dat 

- práce s různými tabulkami 

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku  

- užívá a ovládá převody jednotek délky, 

hmotnosti, času, obsahu, objemu  

- zvládá početní úkony s penězi 

- závislosti a data 

- příklady závislosti z praktického života 

- tabulky 

- doplňování do tabulek pomocí výpočtu 

- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času 

- vzájemné převádění jednotek 

- aplikace v praxi 

- využití cvičných peněz 

M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, 

krychle a válce  

- objemy těles 

- jednotky objemu 

- použití vzorců 

- řešení úloh z praxe 
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles  - síť krychle a kvádru 

M-9-3-12p načrtne základní tělesa  
- kreslení náčrtů / kvádr, krychle/ 

- prostorové útvary 

- krychle, kvádr 
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa  

- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené 

čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky  

- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami  

- používá technické písmo  

- čte a rozumí jednoduchým technickým 

výkresům 

- volné rovnoběžné promítání 

- základy pravoúhlého promítání 

- základy kótování 

- pravidla kótování ve strojírenství 

- pojem kóta, vynášecí čára, kótovací šipka 

- kótování základních rovinných obrazců 

- kótování děr oblouků, dlouhých těles 

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy  - slovní úlohy – řešení v praxi 

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených 

situací 

- hledání různých řešení předložených situací 

- úrok, úroková míra – využití na 

  praktických příkladech 

- průměr 

- vypočítat průměr z daných údajů 

- vypracovat jednoduchou tabulku 
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M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z 

jiných vzdělávacích oblastí  

- využívá prostředky výpočetní techniky při 

řešení úloh 

- využití výpočetní techniky při řešení úloh 

- praktické slovní úlohy, doplňovačky 

- měřítko na mapě, plány 

 

4. Informační a komunikační technologie 

 

Informatika 

5. ročník 

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače 

- základní části a popis počítače 

- základní uživatelská obsluha počítače 

- komponenty počítače, jejich pojmenování 

  a funkce 

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a 

zdravotně nezávadné práce s výpočetní 

technikou  

- zásady bezpečnosti práce a prevence 

  zdravotních rizik spojených s využíváním 

  výpočetní techniky 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či 

jiných běžných komunikačních zařízení 

- základní způsoby komunikace (e-mail, chat,   

  telefonování)  

- metody a nástroje vyhledávání informací 

- zřízení a údržba emailové adresy 

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními 

programy podle pokynu - základní funkce textového a grafického editoru  

6. ročník 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na 

internetu; dodržuje pravidla zacházení s 

výpočetní technikou; osvojí si základy 

elektronické komunikace 

- informace a informační zdroje 

- internet 

- komunikace prostřednictvím emailu, chatu 

- komunikace prostřednictvím mobilního  

  telefonu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy 

psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci 

s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; 

zvládá práci s výukovými programy 

- základní funkce textového editoru, 

  grafického editoru a tabulkového 

  kalkulátoru 

- práce s výukovými programy 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p 

vyhledává potřebné informace na internetu  

- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s 

výpočetní technikou  

- prezentace získaných informací 

- ochrana práv k duševnímu vlastnictví 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení 

médií a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

- pozitivní působení televize a médií – nabídka 

  pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup 

  k působení médií, účinná obrana proti   

  manipulaci médii, média a volný čas 

7. ročník 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na 

internetu; dodržuje pravidla zacházení s 

výpočetní technikou; osvojí si základy 

elektronické komunikace 

- informace a informační zdroje 

- internet 

- komunikace prostřednictvím emailu, chatu 

- komunikace prostřednictvím mobilního  

  telefonu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy 

psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci 

- základní funkce textového editoru, 

  grafického editoru a tabulkového 

  kalkulátoru 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

24 

s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; 

zvládá práci s výukovými programy 
- práce s výukovými programy 

- základní ovládání programu Word 

- formátování písma 

- vložení obrázku do programu Word 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p 

vyhledává potřebné informace na internetu  

- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s 

výpočetní technikou 

- prezentace získaných informací 

- ochrana práv k duševnímu vlastnictví 

- vyhledávání v prohlížeči Google 

8. ročník 

ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na 

internetu; dodržuje pravidla zacházení s 

výpočetní technikou; osvojí si základy 

elektronické komunikace 

- informace a informační zdroje 

- internet 

- komunikace prostřednictvím emailu, chatu 

- komunikace prostřednictvím mobilního  

  telefonu 

ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy 

psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci 

s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; 

zvládá práci s výukovými programy 

- základní funkce textového editoru, 

  grafického editoru a tabulkového 

  kalkulátoru 

- práce s výukovými programy 

- základní ovládání programu Word  

- formátování písma 

- vložení a úprava obrázku v programu Word 

- tvorba jednoduché tabulky v Excelu 

- práce s digitální fotografií 

ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p 

vyhledává potřebné informace na internetu  

- dodržuje pravidla bezpečného zacházení s 

výpočetní technikou 

- prezentace získaných informací 

- ochrana práv k duševnímu vlastnictví 

- vyhledávání v prohlížeči Google 

- webové stránky - vyhledávání, ukládání z  

  webu, kopírování textu 

 

5. Člověk a jeho svět 

 

Člověk a jeho svět 
1. ročník 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště 

a v okolí školy 

- škola a její okolí 

- naše třída 

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

- cesta do školy 

- základy dopravní výchovy 

- domov a okolí 

- orientace v okolí bydliště 

- adresa bydliště 

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v 

okolí svého bydliště a školy  
- názvy obchodů a budov v okolí bydliště a  

  školy 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké 

příbuzenské vztahy  

- vztahy mezi jednotlivými členy rodiny 

- role členů rodiny 

- kdo co dělá 

- byt, dům a jeho zařízení 

- práva a povinnosti v rodině 

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla 

společenského chování  

- základní pravidla společenského chování 

- vykání dospělým, prosba, omluva 
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ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se 

chová adekvátně  
- chování v případě oslovení neznámými lidmi 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  
- chování ke kamarádům 

- pomoc kamarádovi 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a 

pracovní činnosti  
- druhy zaměstnání 

- co kdo vyrábí 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se 

v čase  

- rok, roční období, měsíce, týden, den 

- kalendář 

- orientace v čase 

- hodina – půlhodina, čtvrthodina 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních 

činností  
- denní režim 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj 

v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

- současnost a minulost v našem životě 

- proměny způsobu života 

- tradiční lidové svátky 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše 

některé viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích  

- roční období – jejich znaky 

- chování živočichů 

- péče o zvířata a ptáky 

- práce na zahradě a na poli 

- v lese, u vody 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy 

domácích a volně žijících zvířat  
- domácí zvířata a jejich mláďata 

- volně žijící zvířata 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce 

a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a 

bylinami  

- základní druhy zeleniny 

- základní druhy ovoce – stromy, na 

   kterých rostou 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle 

návodu  

- klíčení semen 

- pozorování růstu pokojových květin 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a 

zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 

potíže a pocity; zvládá ošetření drobných 

poranění  

- základní péče o nemocného 

- drobná poranění a úrazy 

- předcházení úrazům 

- běžné nemoci – příznaky, pocity 

- zásady hygieny 

- zdravá výživa 

- péče o zdraví 

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského 

těla  

- lidské tělo 

- rozdíly mezi mužem a ženou 

- hlavní části lidského těla 

- smyslová ústrojí – zrak, sluch, čuch, 

  hmat 

. prvky sexuální výchovy 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje 

zásady bezpečného chování; neohrožuje své 

zdraví a zdraví jiných  

- chování v přírodě 

- péče o životní prostředí 

- třídění odpadů a jejich likvidace 

- živelné pohromy 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka silničního 

provozu  

- pravidla silničního provozu pro chodce 

- chování při dopravní nehodě 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci; v případě potřeby požádá 

o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek  

- chování v případě oslovení neznámým 

  člověkem 

- důležitá telefonní čísla 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech  

- situace hromadného ohrožení 

- chování při požáru, povodni 

- chování při vyhlášení poplachu 
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EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními 

jmény, používání vhodných forem pozdravu, 

naslouchání, dodržování jednoduchých 

komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, 

omluvu, přiměřenou gestikulaci 

- komunikace při vytváření výchovného  

  kolektivu – představení se, vytvoření  

  základních komunikačních pravidel kolektivu,  

  zdvořilost, otevřená komunikace základní  

  prvky verbální komunikace v mezilidských 

  vztazích – pozdrav, otázka, prosba,   

  poděkování, omluva 

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství 

třídy prostřednictvím dodržování jasných a 

splnitelných pravidel 

- iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání   

  možnosti, jak vycházet s jinými lidmi v rodině, 

  ve třídě, mezi vrstevníky, zpracování   

  neúspěchu 

2. ročník 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště 

a v okolí školy 
- škola a její okolí 

- naše třída 

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

- cesta do školy 

- základy dopravní výchovy 

- domov a okolí 

- orientace v okolí bydliště 

- adresa bydliště 

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v 

okolí svého bydliště a školy  

- názvy obchodů a budov v okolí bydliště a  

  školy 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké 

příbuzenské vztahy  

- vztahy mezi jednotlivými členy rodiny 

- role členů rodiny 

- kdo co dělá 

- byt, dům a jeho zařízení 

- práva a povinnosti v rodině 

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla 

společenského chování  
- základní pravidla společenského chování 

- chování v obchodě, na poště, u lékaře 

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se 

chová adekvátně  
- chování v případě oslovení neznámými lidmi 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  
- chování ke kamarádům 

- pomoc kamarádovi 

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a 

pracovní činnosti  
- druhy zaměstnání 

- co kdo vyrábí 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se 

v čase  

- rok, roční období, měsíce, týden, den 

- kalendář 

- orientace v čase 

- hodina – půlhodina, čtvrthodina 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních 

činností  
- denní režim 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

- současnost a minulost v našem životě 

- proměny způsobu života 

- tradiční lidové svátky 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  
- kdo co dělá 

- zaměstnání rodičů 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše 

některé viditelné proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích  

- roční období – jejich znaky 

- chování živočichů 

- péče o zvířata a ptáky 

- práce na zahradě a na poli 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy 

domácích a volně žijících zvířat 
- domácí zvířata a jejich mláďata 

- volně žijící zvířata 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce 

a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a 

bylinami 

- základní druhy zeleniny 

- základní druhy ovoce – stromy, na 

   kterých rostou 
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ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle 

návodu 
- klíčení semen 

- pozorování růstu pokojových květin 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a 

zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 

potíže a pocity; zvládá ošetření drobných 

poranění  

- běžné nemoci – příznaky, pocity 

- zásady hygieny 

- zdravá výživa 

- péče o zdraví 

- nemoci a prevence 

- chování v době nemoci 

- chování u lékaře 

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského 

těla  

- lidské tělo 

- rozdíly mezi mužem a ženou 

- hlavní části lidského těla 

- smyslová ústrojí – zrak, sluch, čuch, 

  hmat 

. prvky sexuální výchovy 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje 

zásady bezpečného chování; neohrožuje své 

zdraví a zdraví jiných  

- chování v přírodě 

- péče o životní prostředí 

- třídění odpadů a jejich likvidace 

- živelné pohromy 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka silničního 

provozu 

- pravidla silničního provozu pro chodce 

- chování při dopravní nehodě 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci; v případě potřeby požádá 

o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

- chování v případě oslovení neznámým 

  člověkem 

- důležitá telefonní čísla 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech  

- situace hromadného ohrožení 

- chování při požáru, povodní 

- chování při vyhlášení poplachu 

3. ročník 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště 

a v okolí školy 
- škola a její okolí 

- naše třída 

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

- cesta do školy 

- základy dopravní výchovy 

- domov a okolí 

- orientace v okolí bydliště 

- adresa bydliště 

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v 

okolí svého bydliště a školy 

- názvy obchodů a budov v okolí bydliště a  

  školy 

- sakrální stavby 

- významné budovy a místa Jablunkova 

- domov, vlast, hlavní město 

- světové strany 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké 

příbuzenské vztahy 

- vztahy mezi jednotlivými členy rodiny 

- role členů rodiny 

- kdo co dělá 

- byt, dům a jeho zařízení 

- práva a povinnosti v rodině 

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla 

společenského chování  

- základní pravidla společenského chování 

- chování v obchodě, na poště, u lékaře 

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se 

chová adekvátně  
- chování v případě oslovení neznámými lidmi 

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  

- chování ke kamarádům 

- pomoc kamarádovi 
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ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a 

pracovní činnosti  

- druhy zaměstnání 

- co kdo vyrábí 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se 

v čase 

- rok, roční období, měsíce, týden, den 

- kalendář 

- orientace v čase 

- hodina, půlhodina, čtvrthodina 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních 

činností  
- denní režim 

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- současnost a minulost v našem životě 

- proměny způsobu života 

- tradiční lidové svátky 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti 
- kdo co dělá 

- zaměstnání rodičů 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše 

některé viditelné proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

- roční období – jejich znaky 

- chování živočichů 

- péče o zvířata a ptáky 

- práce na zahradě a na poli 

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy 

domácích a volně žijících zvířat 
- domácí zvířata a jejich mláďata 

- volně žijící zvířata 

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce 

a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a 

bylinami 

- základní druhy zeleniny 

- základní druhy ovoce – stromy, na 

   kterých rostou 

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle 

návodu 
- klíčení semen 

- pozorování růstu pokojových květin 

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a 

zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 

potíže a pocity; zvládá ošetření drobných 

poranění 

- běžné nemoci – příznaky, pocity 

- zásady hygieny 

- zdravá výživa 

- péče o zdraví 

- drobná poranění a jejich ošetření 

- první pomoc 

- nemoci a prevence 

- chování v době nemoci 

- chování u lékaře 

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského 

těla 

- lidské tělo 

- rozdíly mezi mužem a ženou 

- hlavní části lidského těla 

- smyslová ústrojí – zrak, sluch, čuch, 

  hmat 

. prvky sexuální výchovy 

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje 

zásady bezpečného chování; neohrožuje své 

zdraví a zdraví jiných 

- chování v přírodě 

- péče o životní prostředí 

- třídění odpadů a jejich likvidace 

- živelné pohromy 

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka silničního 

provozu 

- pravidla silničního provozu pro cyklistu 

- chování při dopravní nehodě 

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci; v případě potřeby požádá 

o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

- chování v případě oslovení neznámým 

  člověkem 

- důležitá telefonní čísla 

- žádost o pomoc 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

- situace hromadného ohrožení 

- chování při požáru 

- chování při vyhlášení poplachu 

- chování při dopravní nehodě 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

29 

4. ročník 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště 

na mapě, začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje  
 

- škola – prostředí školy a život ve škole a 

  jejím okolí 

- domov a jeho okolí – orientace v obci 

  podle plánu, mapa krajiny 

- minulost a současnost obce 

- poloha na mapě 

- adresa bydliště 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na 

mapě České republiky, určí světové strany  

- Česká republika – orientace na mapě, 

  hranice státu, barvy na mapě 

- hlavní světové strany, kompas 

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného 

pohybu a pobytu v přírodě  
- zásady bezpečného chování v přírodě 

- rizika pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České 

republice a její zeměpisné poloze v Evropě  
- práce s mapou 

- základní poznatky o České republice 

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti 

a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

- místní pověsti, tradice, zvyky 

- okolní krajina – charakteristické znaky 

- orientační body v krajině 

- významné památky regionu 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky 

z vlastních cest  
- zážitky z dovolené, výletu 

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České 

republiky  
- státní symboly ČR 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  

- rodina a společnost – role členů, jejich 

  práva a povinnosti 

- příbuzenské vztahy v rodině 

- základní pravidla společenského chování 

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a 

chování vrstevníků a dospělých  
- protiprávní jednání (krádež, šikana, 

  zneužívání, týrání) a jeho postih 

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, 

práva a povinnosti žáka školy  

- právo a spravedlnost – základní práva 

  dítěte, povinnosti žáků školy 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

jednoduchého nákupu a vrácené peníze  

- peníze a jejich používání 

- obchody, banky,  

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se 

svými finančními možnostmi, uvede příklady 

rizik půjčování peněz  

- rozdíl mezi přáním a potřebou 

- riziko půjčování peněz  

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý 

osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady 

základních příjmů a výdajů  

- rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 

- hotovostní a bezhotovostní platby 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl 

mezi životem dnes a životem v dávných dobách 

- současnost a minulost v našem životě – 

  proměny způsobu života 

- lidská obydlí dříve a nyní  

- středověk 

- orientace v čase – rok, roční období, 

  měsíc, týden, den a jeho části 

- určování času a měření 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné 

události, které se vztahují k regionu a kraji  

- významné události regionu 

- význam informačního centra 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje 

nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště  

- historické objekty v regionu 

- tradiční lidové svátky 

- státní svátky a významné dny 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech 

poznává propojenost živé a neživé přírody  
- člověk a příroda 

- příroda živá a neživá 
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ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období 

- příroda v ročních obdobích, její znaky 

- pozorování změn počasí 

- reakce přírody na změny související se 

  změnou ročního období 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva 

vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 

přizpůsobení organismů prostředí  

- pole, zahrada, sad, louka 

- ovoce, zelenina 

- části těla kvetoucích rostlin 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a 

zná způsob péče o drobná domácí zvířata 

- volně žijící zvířata 

- části těla zvířat, způsob jejich života 

- péče o volně žijící zvířata a ptáky v zimě 

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany 

přírody a životního prostředí 

- ochrana přírody 

- organizace a spolky 

- ekologické katastrofy 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na 

přírodu a jmenuje některé činnosti, které 

přírodnímu prostředí pomáhají a které ho 

poškozují  

- les jako ekosystém 

- druhy jehličnatých a listnatých stromů 

- lesní byliny a plody 

- význam lesa pro člověka a jiné živočichy 

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na 

pokyny dospělých při mimořádných událostech  

- mimořádné události způsobené přírodními 

  vlivy a ochrana před nimi 

 

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se 

známými látkami  
- jednoduché pokusy 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, 

dovednosti a návyky související s preventivní 

ochranou zdraví a zdravého životního stylu 

- lidské tělo, stavba, kostra 

- hygiena 

- péče o zdraví 

- nemoci, ochrana před nimi 

- zdraví a zdravá výživa 

- režim dne 

- životospráva 

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života  
- vývoj člověka od narození až po stáří 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích simulujících mimořádné události  

- situace hromadného ohrožení – chování 

  při požárů, při vyhlášení poplachu, při 

  dopravní nehodě 

- důležitá telefonní čísla 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla 

silničního provozu pro cyklisty; správně 

vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na 

hřišti  

- základy dopravní výchovy 

- bezpečnost na silnicích 

- pravidla pro chodce a cyklisty 

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky 
- návykové látky (co je to?) 

- nebezpečí užívání návykové látky 

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a 

v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

- úrazy, ošetření drobných poranění 

- první pomoc 

- služby odborné pomoci 

- důležitá telefonní čísla – zdravotnická 

  služba, policie, hasiči 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k 

druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 

děvčaty v daném věku  

- ohleduplné chování mezi chlapci a děvčaty 

- rozdíl mezi chlapcem a dívkou 

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků 

neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy 

z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou 

otázku 

- základy neverbální komunikace – seznámení se 

  s možnostmi neverbální komunikace, postoje  

  těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání  

  ruky 
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5. ročník 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na 

mapě, začlení svou obec (město) do příslušného 

kraje 

- domov a jeho okolí – orientace v obci, 

  orientace podle mapy (plánu) obce 

- obec – poloha v krajině, části obce 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na 

mapě České republiky, určí světové strany 

- práce s mapou ČR 

- určování světových stran 

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného 

pohybu a pobytu v přírodě 

- zásady pobytu v přírodě 

- rizika pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České 

republice a její zeměpisné poloze v Evropě 

- Česká republika – orientace na mapě ČR, 

  hranice státu, sousední státy 

- povrch a podnebí 

- nejdůležitější města, regiony, obyvatelstvo 

- mapy – orientace na mapě, druhy map, 

  vysvětlivky, značky 

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti 

a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

- místní pověsti, tradice, zvyky 

- okolní krajina – charakteristické znaky 

- orientační body v krajině 

- významné památky regionu 

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z 

vlastních cest 
- ČR – součást Evropy, cestování 

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České 

republiky 

- státní symboly 

 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  

- rodina a společnost – členové rodiny a 

  jejich vztahy 

- funkce rodiny 

- mezilidské vztahy 

- pravidla společenského chování 

- zájmové organizace a spolky 

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a 

chování vrstevníků a dospělých  

- protiprávní jednání (krádež, šikana, 

  zneužívání, týrání) a jeho postih 

- obrana před protiprávním jednáním 

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, 

práva a povinnosti žáka školy 

- základní práva a povinnosti dítěte 

- základní práva a povinnosti žáka školy 

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

jednoduchého nákupu a vrácené peníze 

- jednání v obchodě, na poště, u lékaře – 

  peníze 

- banky, pojišťovny, reklamace,… 

- odhad ceny nákupu 

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se 

svými finančními možnostmi, uvede příklady 

rizik půjčování peněz  

- rozdíl mezi přáním a potřebou 

- riziko půjčování peněz  

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý 

osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady 

základních příjmů a výdajů  

- rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 

- hotovostní a bezhotovostní platby 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl 

mezi životem dnes a životem v dávných dobách  

- naše země v dávných dobách – naše vlast 

  v pravěku 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné 

události, které se vztahují k regionu a kraji  

- pověsti z minulosti českého státu, kraje, 

  regionu 

- příchod Čechů, počátek českého státu 

- život ve středověku 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje 

nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště  

- historické objekty v regionu 

- tradiční lidové svátky 

- státní svátky a významné dny 

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech 

poznává propojenost živé a neživé přírody 

- látky kapalné, pevné, plynné a jejich 

  vlastnosti 
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- hmotnost, objem 

- nerosty a horniny v naší oblasti 

- sůl kamenná, ropa, zemní plyn, uhlí 

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva 

vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 

přizpůsobení organismů prostředí 

- půda a její druhy 

- význam půdy pro život 

- úrodnost 

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a 

zná způsob péče o drobná domácí zvířata 

- rostliny na zahradě, v poli, v lese, u 

  vody 

- chráněné a ohrožené druhy rostlin 

- význam rostlin pro člověka 

- savci 

- domácí zvířata 

- užitek a jejich chov 

- volně žijící a chovní ptáci 

- ochrana ptactva 

- hmyz užitečný, škodlivý a obtížný 

- včela medonosná 

- první pomoc při bodnutí hmyzem 

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany 

přírody a životního prostředí 

- voda, výskyt 

- koloběh vody v přírodě 

- ochrana vodních toků 

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na 

přírodu a jmenuje některé činnosti, které 

přírodnímu prostředí pomáhají a které ho 

poškozují 

- vliv krajiny na život lidí, působení lidí na 

  krajinu 

- vzduch a jeho složení 

- význam pro život 

- živelné pohromy 

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na 

pokyny dospělých při mimořádných událostech  

- mimořádné události způsobené přírodními 

  vlivy a ochrana před nimi 

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se 

známými látkami  
- jednoduché pokusy k učivu 

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, 

dovednosti a návyky související s preventivní 

ochranou zdraví a zdravého životního stylu 

- stavba lidského těla 

- svaly 

- kostra 

- orgánové soustavy a jejich funkce 

- hygiena 

- péče o zdraví 

- nemoci, ochrana před nimi 

- zdraví a zdravá výživa 

- režim dne 

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života  
- etapy lidského života od narození až po stáří 

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích simulujících mimořádné události 

- osobní bezpečí – chování v rizikovém 

  prostředí a v krizových situacích (formy 

  násilí v rodině, ve škole, agresivita) 

- služby odborné pomoci (pomáhající 

  organizace 

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla 

silničního provozu pro cyklisty; správně 

vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na 

hřišti 

- bezpečnost na silnicích 

- pravidla silničního provozu pro chodce a   

  cyklisty 

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky 
- návykové látky a zdraví, jejich odmítání, 

  nebezpečí s nimi související 

- pomáhající organizace 

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a 

v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

- úrazy, ošetření drobných poranění 

- první pomoc 
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- služby odborné pomoci 

- důležitá telefonní čísla – zdravotnická 

  služba, policie, hasiči 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k 

druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 

děvčaty v daném věku  

- zásady ohleduplného chování k opačnému   

  pohlaví 

- bezpečný způsob sexuálního chování mezi   

  chlapci a děvčaty 

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s 

vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k 

aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně 

- asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami 

  druhých, schopnost odmítnutí nabídky  

  k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání  

  návykových látek a sexuálnímu zneužívání 

EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje 

tvořivost v mezilidských vztazích, především v 

rodině a v kolektivu třídy 

- tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření  

  prožitků radosti pro druhé, společné plnění 

  úkolů, zbavování se strachu z neznámého  

  řešení úkolu a z tvořivého experimentování –  

  prezentace projektů pro spolužáky, výroba  

  přáníček, pozvánek… 

 

6. Dějepis 

 

Dějepis 

6. ročník 

D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost 

poučit se z minulosti 

- historické prameny; doba 

  předhistorická, doba historická; 

- získávání informací o dějinách 

D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu 

života pravěkých a současných lidí 
- pravěk – život v pravěku;  

- hmotná a duchovní kultura 

D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká 

zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty 

denní potřeby a kultovní předměty 

- pravěk – život v pravěku;  

- způsob lovu a zbraně 

- předměty denní potřeby a kultovní předměty 

D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi 

přírodními podmínkami a vývojem starověkých 

států 

- starověké civilizace − Egypt, Řecko, 

  Řím; informativně obecné znaky a 

  specifické zvláštnosti (hospodářského, 

  společenského, politického, kulturního a 

  náboženského vývoje); přínos pro rozvoj 

  světové kultury, vznik písma; významné 

  osobnosti; historické památky 

D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době 

nejstarších civilizací 

- starověké civilizace − Egypt, Řecko, 

  Řím; informativně obecné znaky a 

  specifické zvláštnosti (hospodářského, 

  společenského, politického, kulturního a 

  náboženského vývoje); přínos pro rozvoj 

  světové kultury, vznik písma; významné 

  osobnosti; historické památky 

D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem 

území  

- středověk - Slované, stěhování národů; 

- Sámova říše; Velkomoravská říše 

D-9-4-03p uvede základní informace z období 

počátků českého státu  

- středověk - počátky českého státu; 

- románská kultura 
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D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve 

středověké společnosti 

- středověk - příchod Cyrila a Metoděje 

  na Moravu; počátky českého státu; 

  románská kultura 

7. ročník 

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a 

důsledky husitského hnutí 

- husitství − příčiny, průběh, výsledky; 

- významné osobnosti; doba vlády Jiřího 

  z Poděbrad 

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého 

státu v době přemyslovské a lucemburské 

- rozmach českého státu za vlády 

  Přemyslovců a Lucemburků − změny ve 

  středověké společnosti; rozvoj měst; 

  život v době vlády Karla IV.; rozvoj 

  kultury a vzdělání; gotická a renesanční 

  kultura 

D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti 

přemyslovského a lucemburského státu 

- Přemysl Otakar II 

- Jan Lucemburský 

- Karel IV 

- Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Holý, Jiří z 

  Poděbrad 

D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a 

poznávání nových civilizací pro Evropu 

- počátek novověku − objevné cesty a jejich 

  důsledky, Kryštof Kolumbus, poznávání  

  nových civilizací, 

- humanismus; vynález knihtisku, další 

  důležité objevy a vynálezy 

D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní 

historické události v naší zemi v daném období 

- české země za vlády Habsburků − 

  příčiny a vznik Habsburské monarchie; 

  doba Rudolfa II.; renesance na našem území 

D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější 

osobnosti českých dějin v novověku 
Rudolf II Habsburský 

8. ročník 

D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní 

historické události v naší zemi v daném období  

- české země za vlády Habsburků - bitva 

  na Bílé hoře a její důsledky, život v 

  pobělohorské době, barokní kultura 

D-9-6-03p uvede základní historické události v 

naší zemi v 19. století 

- osvícenství − vláda a reformy Marie 

  Terezie a Josefa II., selské rebelie, 

  hospodářský a kulturní rozvoj 

- národní obrození − utváření novodobého 

  českého národa, revoluční rok 1848, 

  česká politika a kultura na konci 19. století 

D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější 

osobnosti českých dějin 19. století 

- osvícenství − vláda a reformy Marie 

  Terezie a Josefa II. 

- národní obrození − František Palacký 

D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života 

společnosti jednotlivých historických etap  

- rozdíly ve způsobu života společnosti   

  jednotlivých historických etap 

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede 

příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 

1. světové války 

- světová válka - české země před 1. světovou  

  válkou; 

- 1. světová válka - její příčiny a důsledky; 

  Češi za 1. sv. války; zahraniční armády 

D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní 

informace o vzniku samostatné Československé 

republiky 

- meziválečné období – vznik československého 

  státu,  

- Tomáš Garrigue Masaryk; 

- období první republiky 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení 

médií a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

- eliminace vlivu agrese, zvládání agrese,  

  rozlišování mezi realitou a pseudorealitou 
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9. ročník 

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede 

příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 

1. světové války 

- meziválečné období - hospodářská krize 

  a 30. léta v Československu, fašismus v 

  Evropě, prezident Edvard Beneš, 

  Mnichovská zrada 

D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a 

důsledky 2. světové války a politický a 

hospodářský vývoj v poválečné Evropě 

- 2. světová válka − protektorát Čechy a 

  Morava, Slovenský stát, průběh a 

  důsledky války, domácí a zahraniční 

  odboj; holocaust 

D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 

a vítězství demokracie v naší vlasti 

- poválečný vývoj − období zápasu o 

  demokracii, únor 1948, totalitní režim a 

  odpor proti němu, rok 1968, nové 

  společenské poměry v Evropě, události 

  1989, vznik České republiky a vstup do EU 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení 

médií a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

- eliminace vlivu agrese, zvládání agrese,  

  rozlišování mezi realitou a pseudorealitou 

 

7. Finanční gramotnost 

 

Finanční gramotnost 

9. ročník 

VO-9-4-09p uvede základní informace o 

sociálních, právních a ekonomických otázkách 

rodinného života a rozlišuje postavení a role 

rodinných příslušníků 

- majetek, vlastnictví – formy vlastnictví;  

  hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana;  

  hospodaření s penězi, majetkem a různými  

  formami vlastnictví 

VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, 

rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a 

výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 

hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při 

hospodaření s penězi 

- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 

  investice, úvěry, splátkový prodej, leasing;   

  rozpočet státu, význam daní 

- peníze a jejich funkce- formy platby; 

  hospodaření a rozpočet rodiny 

VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné 

využití různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží 

bankovní účet 

- peníze – funkce a podoby peněz, formy placení 

VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky 

nabízejí občanům 

- banky a jejich služby – aktivní a pasivní  

  operace, úročení, pojištění, produkty  

  finančního trhu pro investování a pro získávání 

  prostředků 

VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak 

reklamovat výrobek nebo službu 

- principy tržního hospodářství – nabídka,  

  poptávka, tvorba ceny, reklamace výrobku,  

  reklamace služby, inflace 

VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v 

případě porušení práv spotřebitele 

- výroba, obchod, služby – jejich funkce a  

  návaznost 

- ochrana práv spotřebitele 

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení 

osobních problémů 

- ekonomické hodnoty – rozumné nakládání  

  s penězi, zájem o otázky národního 

  hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou,  
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  rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost,  

 podnikavost 

 

8. Občanská výchova 

 

Občanská výchova 

6. ročník 

VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům 

vandalismu 

- obec, region, kraj- zajímavosti a 

  významné osobnosti obce, regionu, kraje, 

  regionální pohádky a pověsti, přírodní 

  zajímavá místa, kulturní památky, 

  národní zvyky a obyčeje 

VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní 

dovednosti potřebné k ochraně osob za 

mimořádných událostí 

- bezpečnostní předpisy, pravidla silničního  

  provozu, 

- chování při dopravní nehodě, první pomoc,  

  předcházení úrazů 

VO-9-1-07p respektuje mravní principy a 

pravidla společenského soužití 

- mezilidské vztahy ve společnosti – 

  základní pravidla společenského chování 

  ve škole, úcta k člověku, mravní hodnoty 

  jedince 

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a 

vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 

nemocným a postiženým spoluobčanům 

- mezilidské vztahy ve společnosti, přátelství, 

  vztahy mezi mladými lidmi, 

  dospívání, rovnoprávné postavení žen a 

  mužů, manželství, rozpad rodiny a jeho 

  příčiny a důsledky, odpovědnost rodičů 

  za výchovu dětí, postižené dítě, vztah 

  k postiženým dětem i dospělým 

VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, 

názory a zájmy minoritních skupin ve 

společnosti 

- obec, region, kraj- zajímavosti a 

  významné osobnosti obce, regionu, kraje, 

  regionální pohádky a pověsti, přírodní 

  zajímavá místa, kulturní památky, 

  národní zvyky a obyčeje 

VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány 
- škola- práva a povinnosti žáků, význam 

  vzdělání pro život 

VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a 

ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 

postavení a role rodinných příslušníků  

- rodina, škola – funkce a struktura rodiny, 

  úplná a neúplná rodina, náhradní rodinná 

  péče, odpovědnost rodičů za výchovu 

  dětí, vztahy ve škole 

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy 

- člověk a volný čas – kultura, sport; 

  volnočasové aktivity; zájmové a 

  sportovní organizace; význam kultury 

  v životě člověka; kulturní zařízení; 

  nevhodné využívání volného času; 

  nebezpečí drog 

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v 

kolektivu 

- rodina – poznání vlastní rodiny a jejích  

  pravidel, práva a povinnosti v rodině, role  

  v rodině, formulace nevyslovených pravidel a  

  očekávání, hodnota rodiny zlepšení atmosféry  

  v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům 

  rodiny, úcta ke stáří 
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EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných 

sociálních situacích 

- pozitivní hodnocení druhých v obtížných  

  situacích, občanská zralost 

8. ročník 

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování 

a komunikace v různých životních situacích a 

rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a 

porušování společenských norem  

- základní pravidla společenského chování, 

  mezilidská komunikace, úcta k člověku 

VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v 

kontextu s profesním uplatněním  

- školství v ČR- právo na vzdělání, školský 

  systém, příprava pro profesní uplatnění, 

  systém celoživotního vzdělávání 

- pracovní uplatnění – kvalifikace, 

  rekvalifikace 

VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální 

péče o potřebné občany  

- zdravotní a sociální péče- systém 

  zdravotní péče; orgány a instituce 

  zdravotní a sociální péče; pomáhající 

  organizace (krizová centra) 

VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování 

demokratické společnosti  

- právní základy státu – Ústava ČR a 

  zákony ČR, prezident, složky státní moci, 

  jejich orgány a instituce, politické strany, 

  státní občanství 

VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání 

České republiky, zákonodárných orgánů a 

institucí státní správy  

- státní správa a samospráva – orgány a 

  instituce státní správy a samosprávy, 

   volby do zastupitelských orgánů 

VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná 

způsoby jejich užívání  
- státní symboly 

VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a 

povinnosti občanů  

- lidská práva- principy demokracie, 

  základní lidská práva, Listina základních 

  práv a svobod, práva dítěte a jejich 

  ochrana, rodinné právo: poškozování 

  lidských práv, týrané dítě, zneužívané 

  dítě, šikana, diskriminace, národnostní 

  problematika 

VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování 

právních ustanovení a důsledky protiprávního 

jednání  

- člověk a právo – práva a povinnosti 

  občana: právní řád, orgány právní 

  ochrany, soudy, právní dokumenty 

  občana, právní vztahy a z nich 

  vyplývající závazky, pracovní právo, 

  osobní vlastnictví, druhy a postihy 

  protiprávního jednání, trestná činnost 

  mládeže 

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy  

- člověk a volný čas – kultura, sport; 

  volnočasové aktivity; zájmové a 

  sportovní organizace; význam kultury 

  v životě člověka; kulturní zařízení; 

  nevhodné využívání volného času; 

  nebezpečí drog 

- rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní  

  kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty,  

  nebezpečný internet), trestná činnost, dopink  

  ve sportu 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, 

které rozvíjejí mezilidské vztahy 

- duchovní rozměr člověka – obrana proti  

  sektám, tolerance k lidem s jiným světovým  

  názorem, informace o různých světonázorech 
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EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

- iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní 

  formulace problému, pomoc anonymnímu  

  člověku, veřejná osobní angažovanost 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost 

lidskéosoby, objevuje vlastní jedinečnost a 

identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

- úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje  

  lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality  

  člověka, občanská zralost 

9. ročník 

VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu 

a xenofobie  

- mezilidské vztahy ve společnosti,   

  rovnocennost a rovnoprávnost národnostních  

  menšin; problémy lidské nesnášenlivosti;   

  mravní hodnoty jedince; člověk a svoboda 

VO-9-4-09p uvede základní informace o 

sociálních, právních a ekonomických otázkách 

rodinného života a rozlišuje postavení a role 

rodinných příslušníků  

- rodina, škola – funkce a struktura rodiny, 

  úplná a neúplná rodina, náhradní rodinná 

  péče, odpovědnost rodičů za výchovu 

  dětí, vztahy ve škole, hospodaření rodiny 

VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti 

včetně běžné komunikace s úřady; požádá v 

případě potřeby vhodným způsobem o radu  

- peníze a jejich funkce – podoby peněz; 

  měna v EU a ostatní cizí měny 

  člověk a právo – práva a povinnosti 

  občana: právní řád, orgány právní 

  ochrany, soudy, právní dokumenty 

  občana, právní vztahy a z nich 

  vyplývající závazky, pracovní právo, 

  osobní vlastnictví, druhy a postihy 

  protiprávního jednání, trestná činnost 

  mládeže 

VO-9-4-10p v krizových situacích využívá 

služby pomáhajících organizací  

- zdravotní a sociální pojištění- sociální 

  zabezpečení; podpora v nezaměstnanosti 

- pracovní uplatnění- odměna za práci: 

  daně, nezaměstnanost, pracovní úřady, 

  finanční podpora v nezaměstnanosti 

- služby pomáhajících organizací 

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy  

- člověk a volný čas – kultura, sport;   

  volnočasové aktivity; zájmové a sportovní  

  organizace; význam kultury v životě člověka;  

  kulturní zařízení; nevhodné využívání volného  

  času; nebezpečí drog 

- rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní  

  kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty,  

  nebezpečný internet), trestná činnost, dopink  

  ve sportu 

VO-9-5-01p uvede příklady základních práv 

občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich 

uplatňování  

- evropská integrace – členské státy EU, 

  postavení ČR v rámci EU 

VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé 

významné mezinárodní organizace a 

společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o 

výhodách spolupráce mezi státy  

- mezinárodní spolupráce – ekonomická a 

  politická spolupráce mezi státy; 

  významné mezinárodní organizace 

VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního 

terorismu  

- mezinárodní spolupráce- bezpečnostní 

  spolupráce mezi státy; nebezpečné 

  organizace 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, 

které rozvíjejí mezilidské vztahy 

- duchovní rozměr člověka – obrana proti  

  sektám, tolerance k lidem s jiným světovým  

  názorem, informace o různých světonázorech 
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EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

- iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní 

  formulace problému, pomoc anonymnímu  

  člověku, veřejná osobní angažovanost 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost 

lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 

identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

- úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje  

  lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality  

  člověka, občanská zralost 

 

9. Fyzika 

 

Fyzika 

6. ročník 

F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních 

případech vhodně zvolenými měřidly důležité 

fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

– délku, hmotnost, čas 

- druhy látek a jejich vlastnosti 

- měření fyzikálních veličin – délky, hmotnosti, 

  objemu a času 

- změny skupenství 

- magnetické vlastnosti látek 

F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či 

pohybu vůči jinému tělesu  
- pohyby těles – pohyb a klid těles 

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a 

časem u rovnoměrného přímočarého pohybu 

těles při řešení jednoduchých problémů  

- srovnání závislostí mezi drahou rychlostí 

  a časem 

- gravitační pole a gravitační síla – přímá 

  úměrnost mezi gravitační silou a 

  hmotností tělesa 

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní 

situaci působí síla  

- tlaková síla, tlak a jeho jednotka 

- třecí síla – smykové tření, ovlivňování 

  velikosti třecí síly v praxi 

F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při 

působení síly  

- působení sil stejných a opačných směrů 

  na těleso 

7. ročník 
F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní 

situaci působí síla  

- síla 

- práce a výkon 

F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při 

působení síly  
- pohyby těles 

F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých 

strojích při řešení jednoduchých praktických 

problémů  

- jednoduché stroje 

- práce a výkon 

F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech 

tlaku v klidných tekutinách pro řešení 

jednoduchých praktických problémů  

- hydraulická zařízení a jejich užití v praxi, 

  souvislost mezi hydrostatickým tlakem, 

  hloubkou a hustotou kapaliny, souvislost 

  atmosférického tlaku s některými procesy 

  v atmosféře 

- vztlaková síla, potápění, vznášení se a 

  plování těles v klidných tekutinách 

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a 

odraz  

- vlastnosti zvuku – vznik a zdroje zvuku, 

  látkové prostředí jako podmínka vzniku 

  šíření zvuku, odraz zvuku na překážce, 

  ozvěna, hudební nástroje 

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na 

životní prostředí a zdraví člověka  
- škodlivost nadměrného hluku 

8. ročník 
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F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací a časem (bez 

vzorců)  

- druhy energie, výkon elektrických strojů 

  v závislosti na spotřebě elektrické energie 

F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny 

různých forem energie, jejich přenosu a využití  

- výroba a přenos elektrické energie 

- elektrárny, ochrana lidí před radioaktivním  

  zářením 

F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech 

teplo přijaté či odevzdané tělesem  

- přeměny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské 

  teplo tání, vypařování a kapalnění, teplota varu  

  kapaliny 

F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody 

využívání různých energetických zdrojů 

z hlediska vlivu na životní prostředí  

- obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

- vliv energetických zdrojů na životní prostředí 

F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý 

elektrický obvod  

- elektrický obvod 

- zdroje napětí, spotřebiče 

- stejnosměrný a střídavý proud, jejich zdroje,  

  elektrický náboj 

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického 

proudu  

- zdroje napětí, spotřebiče 

- dynamo, alternátor, suchý článek 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých a 

přiměřeně situaci 

- otevřená komunikace – úrovně komunikace,  

  zásady verbální komunikace, komunikační  

  chyby, dialog, komunikace ve ztížených  

  podmínkách 

9. ročník 

F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý 

elektrický obvod  

- elektrický obvod 

- zdroje napětí, spotřebiče 

- stejnosměrný a střídavý proud, jejich zdroje,  

  elektrický náboj 

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického 

proudu  
- zdroje napětí, spotřebiče 

- dynamo, alternátor, suchý článek 

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě 

jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při 

práci s elektrickými přístroji a zařízeními; zná 

druhy magnetů a jejich praktické využití; 

rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla  

- vodiče a izolanty, elektrický odpor 

- přírodní a elektromagnetická síla 

- bezpečnost při práci s elektrickým proudem,   

  tepelný účinek elektrického proudu 

F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve 

stejnorodém optickém prostředí; rozliší 

spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití  

- zdroje světla – rychlost světla ve vakuu a 

  v různých prostředích 

- odraz světla a využití zrcadel, čočky a jejich  

  využití, praktické využití optických přístrojů 

F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem 

Slunce a pohyb Měsíce kolem Země  

- sluneční soustava – její hlavní složky, měsíční  

  fáze 

- pohyby Země a Měsíce 

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

jejich vlastností, zná planety sluneční soustavy 

a jejich postavení vzhledem ke Slunci, osvojí si 

základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 

tělese a jejím postavení ve vesmíru  

- Vesmír 

- rozdíly mezi planetou a hvězdou 

- planety sluneční soustavy a jejich postavení  

  vzhledem ke Slunci 

- základní poznatky o Zemi 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých a 

přiměřeně situaci 

- otevřená komunikace – úrovně komunikace,  

  zásady verbální komunikace, komunikační  

  chyby, dialog, komunikace ve ztížených  

  podmínkách 
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10. Chemie 

 

Chemie 

8. ročník 
CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné 

vlastnosti látek 

- vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, 

  kujnost, tepelná a elektrická vodivost 

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými 

běžně používanými nebezpečnými látkami  
- zásady bezpečné práce- v běžném životě 

CH-9-1-03p reaguje na případy úniku 

nebezpečných látek  

- rozpozná přeměny skupenství látek  

- mimořádné události- úniky nebezpečných 

  látek, havárie chemických provozů, 

  ekologické katastrofy 

- vlastnosti látek – skupenství 

CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky  - směsi, chemické látky 

CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich 

využití v běžném životě  

- směsi – různorodé a stejnorodé roztoky, 

  koncentrovanější, zředěnější, nasycený a 

  nenasycený roztok; vliv teploty a míchání 

  na rychlost rozpouštění pevné látky; 

- oddělování složek směsí (filtrace, usazování,  

  destilace, krystalizace) 

CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede 

příklady jejich použití  

- voda – voda v přírodě; pitná a užitková voda;  

  odpadní vody; čistota vody 

CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a 

vzduchu ve svém nejbližším okolí  

- zdroje znečišťování vody 

- vzduch – složení; čistota ovzduší; smog; 

  teplotní inverze 

CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické 

prvky a jednoduché chemické sloučeniny a 

jejich značky  

- částicové složení látek – molekuly, 

  atomy, atomové jádro 

- chemické sloučeniny – nejjednodušší 

  chemické sloučeniny 

CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy 

a jejich možné vlastnosti  

- prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití  

  nejobvyklejších prvků 

- orientace v periodické soustavě prvků 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 
- zodpovědnost za životní prostředí 

9. ročník 

CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a 

produkty nejjednodušších chemických reakcí  
- nejjednodušší chemické reakce 

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití 

vybraných prakticky využitelných oxidů, 

kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek 

na životní prostředí  

- oxidy – názvosloví nejobvyklejších oxidů,  

  vlastnosti a využití vybraných prakticky  

  významných oxidů 

- kyseliny a hydroxidy- vlastnosti, názvy a 

  použití vybraných prakticky významných 

  kyselin a hydroxidů 

- soli – vlastnosti, použití vybraných solí 

- uhlovodíky – nejjednodušší uhlovodíky, 

  jejich zdroje, vlastnosti, využití; směsi 

  uhlovodíků; alkoholy 

CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří 

pH roztoku univerzálním indikátorovým 

papírkem - poskytne první pomoc při zasažení 

pokožky kyselinou nebo hydroxidem  

- kyseliny a hydroxidy- kyselost a 

  zásaditost roztoků 

- první pomoc při zasažení kyselinou nebo 

  hydroxidem 
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CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů 

energie  

- paliva – ropa, uhlí zemní plyn; průmyslově  

  vyráběná paliva; příklady využití 

CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty 

průmyslového zpracování ropy  
- paliva – ropa; průmyslové zpracování ropy 

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska 

obecně uznávaných zásad správné výživy  

- přírodní látky – zdroje, vlastnosti; bílkoviny,   

  tuky, sacharidy, vitaminy, vliv na zdraví  

  člověka 

CH-9-7-01p uvede příklady využívání 

prvotních a druhotných surovin  

- chemický průmysl v ČR – výrobky; recyklace  

  surovin 

- hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti; 

  zásady zacházení; první pomoc při popálení  

  nebo poleptání 

CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek 

v praxi vzhledem k životnímu prostředí a 

zdraví člověka 

- průmyslová hnojiva – užití a hledisko ochrany  

  životního prostředí 

- stavební pojiva – cement, vápno, sádra; 

  užití v praxi; bezpečnost při práci 

- plasty a syntetická pojiva – vlastnosti, použití,  

  likvidace 

- léčiva a návykové látky 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 
- zodpovědnost za životní prostředí 

 

11. Přírodopis 

 

Přírodopis 

6. ročník 

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné 

fyziologické procesy a jejich využití  
- základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,  

  rozmnožování  

P-9-3-03p uvede význam hospodářsky 

důležitých rostlin a způsob jejich pěstování  

- hospodářsky důležité rostliny-význam a 

  jejich ochrana 

 

P-9-3-04p rozliší základní systematické 

skupiny rostlin a zná jejich zástupce  

- rostliny 

- pícniny 

- obilniny 

- zeleniny 

- okopaniny 

- olejniny 

- luskoviny 

- ovocné stromy a keře 

- pokojové květiny 

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů 

a zná jejich hlavní zástupce  

- živočichové 

- ryby 

- obojživelníci 

- plazi 

- ptáci 

- savci 

- obratlovci 

P-9-4-03 odvodí na základě vlastního 

pozorování základní projevy chování živočichů 

- základní projevy chování živočichů v přírodě 

- způsob života živočichů 
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v přírodě, objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí  

- přizpůsobení se živočichů danému prostředí 

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i 

pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy, využívá 

zkušenosti s chovem vybraných domácích 

živočichů k zajišťování jejich životních potřeb  

- živočišná společenstva 

- kriticky ohrožené druhy 

- hospodářsky významné druhy živočichů 

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

- ochrana přírody a životního prostředí – úcta  

  k životu ve všech jeho formách, citový vztah  

  člověka k přírodě, vnímání krásy 

  a mnohotvárnosti přírody 

7. ročník 

P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje 

organismů a rozliší základní projevy a 

podmínky života  

 

- příroda, přírodniny, přírodní děje 

- názory na vznik života 

- vznik života – vývoj 

- rozmanitost, projevy života 

P-9-1-03p zná základní funkce hlavních 

orgánů a orgánových soustav rostlin i 

živočichů  

- základní složení a struktura živých soustav 

- buňky, pletiva, tkáně, 

- orgány, orgánové soustavy 

P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi 

jednobuněčnými a mnohobuněčnými 

organismy  

- význam a zásady třídění organismů  

- organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů  

- živočichové 

- vývoj, vývin a systém živočichů 

- prvoci 

- ploštěnci a hlísti 

- kroužkovci 

- měkkýši 

- členovci 

- hmyz 

P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a 

bakterií v přírodě a na člověka, má základní 

vědomosti o přírodě a přírodních dějích, pozná 

význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 

člověka 

- bezobratlí živočichové 

P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu 

rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí 

těla rostlin  

- rostliny 

- stavba, tvar a funkce rostlinného těla 

- systém rostlin-rozdíl mezi vyššími a nižšími  

  rostlinami 

- ekosystém – les 

P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých 

rostlin podmínkám prostředí  
- význam rostlin a jejich ochrana 

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby podle charakteristických znaků 

- houby 

- bez plodnic 

- s plodnicemi 

- zásady sběru, konzumace a první pomoc 

  při otravě houbami 

P-9-2-03p pozná lišejníky 
- lišejníky 

- výskyt, význam 

P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody 

osvojované v přírodopisu  
- praktické metody poznávání přírody 

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

- ochrana přírody a životního prostředí – úcta  

  k životu ve všech jeho formách, citový vztah  

  člověka k přírodě, vnímání krásy a  
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  mnohotvárnosti přírody 

8. ročník 

P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje 

člověka  

- názory na vznik člověka a jeho vývoj 

- lidské rasy 

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových 

soustav lidského těla a jejich funkce  

- soustava opěrná 

- soustava pohybová 

- soustava oběhová 

- soustava dýchací 

- soustava trávicí 

- soustava vylučovací 

- soustava kožní 

- soustava řídící 

- smyslová ústrojí 

- soustava reprodukční 

P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince  

- vývin a vývoj jedince 

- rozmnožování, podstata dědičnosti a přenos 

  dědičných informací 

- hlavní období života člověka 

P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby  

- běžné nemoci-příznaky, prevence 

P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a 

bakterií v přírodě a na člověka  

- má základní vědomosti o přírodě a přírodních 

dějích, pozná význam rostlin a živočichů v 

přírodě i pro člověka 

- viry a bakterie - výskyt, význam a praktické  

  využití 

- význam rostlin a živočichů v přírodě  

- význam rostlin a živočichů pro člověka 

P-9-5-05p zná zásady poskytování první 

pomoci při poranění 

- zásady poskytování první pomoci při úrazech,  

  závažných poraněních a život ohrožujících  

  stavech 

9. ročník 

P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země  
- vznik Země 

- stavba Země 

P-9-6-02p pozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny  
- nerosty a horniny -vznik, vlastnosti a využití  

  u vybraných zástupců 

P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů  

- pohyb hmot v zemské kůře-vnější a vnitřní  

  geologické děje 

P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní 

jejich vznik  
- vznik a druhy půd 

- půda- význam, devastace 

P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu 

podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 

Zemi  

- období vývoje Země a zemské kůry 

- rozšíření a vývoj organismů na Zemi 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v 

určitém prostředí a vztahy mezi nimi  

- společenstva organismů 

- druhy společenstev 

- vzájemné vztahy ve společenstvu 

P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní základní princip 

některého ekosystému  

- populace, společenstva, ekosystémy 

- přirozené a umělé ekosystémy 

P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých ekosystémech  

- potravní řetězce 

- rovnováha v ekosystému 

P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané 

člověkem a objasní jejich důsledky  
- vliv člověka na kvalitu životního prostředí 

P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka 

na životní prostředí  

- globální problémy a jejich řešení 

- chráněná území 
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P-9-8-02p dodržuje základní pravidla 

bezpečného chování při poznávání přírody  
- praktické způsoby poznávání přírody 

 

12. Zeměpis 

 

Zeměpis 

6. ročník 

Z-9-1-02p rozumí základní geografické, 

topografické a kartografické terminologii 

Geografické informace, zdroje dat, 

kartografie a terminologie 

- komunikační geografický a kartografický 

  jazyk 

- vybrané obecně používané geografické a 

  topografické pojmy, jazyk mapy: symboly,  

  smluvené značky, vysvětlivky, druhy map,  

  glóbus, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky 

Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, 

které nás obklopuje, umí ho popsat a určit 

jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a 

škodí  

Geografické informace, zdroje dat, 

kartografie a topografie 

- orientace v krajině pomocí buzoly, kompasu a  

  mapy, měřítko a obsah plánů a map, orientace  

  plánů a map vzhledem ke světovým stranám 

- praktická cvičení s dostupnými   

  kartografickými produkty v tištěné i 

  elektronické podobě 

Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země  
Přírodní obraz Země 

- tvar a pohyby Země 

Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu 

na přírodu a na lidskou společnost  

- důsledky pohybů Země na život lidí a 

  organismů, 

- střídání dne a noci 

- střídání ročních období 

- časová pásma 

- přírodní sféra a její základní složky a prvky 

- přírodní oblasti Země, 

- podnebné pásy 

Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních 

vlivů na utváření zemského povrchu  

- systém přírodní sféry na regionální úrovni – 

  přírodní oblasti 

Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné sféry, rozliší 

na konkrétních příkladech specifické znaky a 

funkce krajin  

Životní prostředí 

- přírodní a společenské prostředí, typy krajin –  

  v místním regionu 

Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní 

krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo 

školy  

- místní region - zeměpisná poloha, kritéria 

  pro vymezení místního regionu, rozloha a 

  ohraničení vzhledem k okolním regionům 

Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu  

Česká republika 

- kraj místního regionu 

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu 

České republiky a její sousední státy  

Česká republika 

- poloha ČR v Evropě, rozloha ČR, sousední  

  státy 
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Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, 

popíše povrch a jeho členitost  

Česká republika 

- členitost, přírodní poměry, hospodářství 

- hospodářské a politické postavení ČR v Evropě 

  a ve světě 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu  

Terénní geografické praxe a aplikace 

- cvičení a pozorování v terénu v místní krajině,  

  geografické exkurze 

- orientační body, jevy, pomůcky a přístroje,  

  stanoviště, určování hlavních a vedlejších   

  světových stran 

Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě  

Terénní geografické praxe a aplikace 

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – 

  zásady bezpečnosti 

7. ročník 

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění 

obyvatelstva  

- obyvatelstvo ČR 

- regiony ČR-územní jednotky státní správy 

  a samosprávy, krajské členění, kraj 

  místního regionu, spolupráce se sousedními  

  státy 

- HLAVNÍ MĚSTO Praha 

- Středočeský kraj 

- Jihočeský kraj 

- Plzeňský kraj 

- Karlovarský kraj 

- Ústecký kraj 

- Liberecký kraj 

- Královehradecký kraj 

- Pardubický kraj 

- Kraj Vysočina 

- Jihomoravský kraj 

- Olomoucký kraj 

- Moravskoslezský kraj 

- Zlínský kraj 

Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje 

České republiky a charakterizuje hospodářské 

poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní 

zajímavosti  

viz kraje 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí  

Životní prostředí 

- principy a zásady ochrany přírody a životního 

  prostředí, chráněná území přírody, globální  

  ekologické a environmentální problémy lidstva 

Z-9-1-02p rozumí základní geografické, 

topografické a kartografické terminologii 

Geografické informace, zdroje dat, 

kartografie a topografie 

- praktická cvičení s dostupnými 

  kartografickými produkty v tištěné elektronické 

 podobě 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu  

Terénní geografické praxe a aplikace 

- pohyb podle mapy, odhad vzdáleností a 

  výšek objektů v terénu, jednoduché náčrtky  

  krajiny, schématické náčrtky pochodové osy 

8. ročník 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé 

světadíly a oceány 

Regiony světa 

- státy EU, určující a srovnávací kritéria 

  včetně polohy a rozlohy, 

- oblasti -přírodní, podnebné, vegetační, sídelní,  
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  jazykové, náboženské, kulturní 

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry vybraných světadílů, 

oceánů a vybraných států 

- vybrané přírodní společenské, politické, 

  hospodářské a environmentální problémy, 

  možnosti jejich řešení ve vybraných regionech 

Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a 

kulturních krajinných složek 
- krajina - přírodní a společenské prostředí, typy  

  krajin 

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní 

podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním 

lidských sídel, vyhledá na mapách nejznámější 

oblasti cestovního ruchu a rekreace 

Společenské a hospodářské prostředí 

- obyvatelstvo světa - struktura a rozložení 

  světové populace, její růst, pohyb národů, 

  jazykových skupin a náboženství 

- globalizační společenské, politické a 

  hospodářské procesy – aktuální společenské,  

  sídelní, politické a hospodářské poměry  

   současného světa 

- světové hospodářství – odvětvová struktura,  

  ukazatelé hospodářského rozvoje a životní  

  úrovně, hlavní světové surovinové a  

  energetické zdroje 

- státy Evropy- politická bezpečnostní a 

  hospodářská seskupení států Evropy 

- oblasti cestovního ruchu a rekreace v Evropě 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

- uplatnění komplexní prosociálnosti – bída  

  světa, informovanost o situaci zemí třetího  

  světa, vztah k menšinám 

 

9. ročník 

Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé 

světadíly a oceány  

Regiony světa bez Evropy 

- světadíly, oceány, makroregiony světa -   

  určující a srovnávací kritéria včetně polohy a  

  rozlohy 

- oblasti přírodní, podnebné, vegetační, sídelní,  

  jazykové, náboženské, kulturní 

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry vybraných světadílů, 

oceánů a vybraných států  

- regiony - vybrané přírodní, společenské, 

  politické, hospodářské a environmentální 

  problémy, možnosti jejich řešení ve vybraných 

  regionech světa 

- regionální společenské a politické útvary - 

  národní a mnohonárodnostní státy, části států,  

  hospodářské oblasti, města 

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní 

podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním 

lidských sídel, vyhledá na mapách nejznámější 

oblasti cestovního ruchu a rekreace 

Společenské a hospodářské prostředí 

- obyvatelstvo světa-struktura a rozložení 

  světové populace, její růst, pohyb národů, 

  jazykových skupin a náboženství 

- globalizační společenské, politické a 

  hospodářské procesy – aktuální společenské,  

  sídelní, politické a hospodářské poměry  

  současného světa 

- světové hospodářství – odvětvová struktura,  

  ukazatelé hospodářského rozvoje a životní  

  úrovně, hlavní světové surovinové a  

  energetické zdroje 

- státy světa-politická, bezpečnostní a 

  hospodářská seskupení států světové oblasti  

  cestovního ruchu a rekreace 
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Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě  

Terénní geografické praxe a aplikace 

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

  života-živelné pohromy, opatření, 

- chování a jednání při nebezpečí živelných 

  pohrom 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 

Životní prostředí 

- vztah příroda a společnost-principy a zásady  

  ochrany přírody a životního prostředí, globální  

  ekologické a environmentální problémy lidstva 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

- uplatnění komplexní prosociálnosti – bída  

  světa, informovanost o situaci zemí třetího  

  světa, vztah k menšinám 

 

13. Hudební výchova 

 

Hudební výchova 
1. ročník 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu 

kvinty 
- zpěv jednoduchých dětských písní 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a 

zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při 

zpěvu  

- rytmizace slovních spojení 

- rytmizovat říkadla 

- reprodukce krátkých rytmických celků 

- doprovod na jednoduché rytmické nástroje 

- mluvnické a pěvecké dovednosti 

- hudební hry 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a 

rytmické změny  

- hudebně pohybové hry 

- hra na tělo 

- pohybový doprovod k hudbě 

- vyjádření emocionálních zážitků z hudby 

  pohybem 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá 

jednoduché skladby  

- rozlišovat zvuky v přírodě a ve škole 

- rozlišení mluveného a zpívaného slova 

- rozpoznat zvuky hudebních nástrojů 

- jednoduché vokální a instrumentální skladby 

2. ročník 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu 

kvinty 

- uvolněný zpěv jednoduchých popěvků 

- zpěv jednoduchých lidových písní 

- seznámení s regionální kulturou a písněmi 

- zpěv písní v jazyku regionu 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a 

zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při 

zpěvu  

- hospodárné dýchání 

- zřetelná výslovnost 

- doprovod písní hrou na tělo 

- hry na ozvěnu 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a 

rytmické změny  

- pochod a chůze podle hudebního doprovodu 

- pohybové hry s říkadly 

- hry s hudebním doprovodem 

- hudba k tanci 

- pochody 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá 

jednoduché skladby 

- poslech skladeb přiměřených věku 

- rozlišování výšky a síly tónů 
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- poznávání dalších hudebních nástrojů 

3. ročník 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu 

kvinty 

- zpěv jednoduchých lidových a umělých písní 

- pokračovat v předešlých osvojených  

  činnostech 

- seznámení s regionální kulturou a písněmi 

- zpěv písní v jazyku regionu 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a 

zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při 

zpěvu  

- hlasová hygiena 

- dýchání s tělesným pohybem 

- melodizace říkadel 

- jednoduché rytmické nástroje 

- hudební hry s doprovodem 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a 

rytmické změny  

- chůze a pochod podle hudby 

- pohybové vyjádření hudby 

- procvičování známých her 

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá 

jednoduché skladby 

- rozlišení kvality tónu 

- rozlišení výšky a síly tónu 

- skladby dle výběru učitele přiměřené věku dětí 

- použití ostatních hudebních nástrojů a jejich  

  charakteristika 

4. ročník 

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu 

k individuálním schopnostem 

- rozšiřování pěveckých dovedností 

- zpěv lidových a umělých písní 

- hlasová hygiena, správný pěvecký postoj 

- seznámení s regionální kulturou a písněmi 

- zpěv písní v jazyku regionu 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb 

s hudbou  

- procvičování osvojených činností 

- pohybové vyjádření hudby 

- taneční hrátky 

- hudebně pohybové hry 

- rytmizace doprovodné hudby 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické 

hudební nástroje  

- hra na hudební nástroje 

- zdokonalovat rytmizaci 

- hudební hry 

- hudební improvizace 

- hudební nástroje a jejich použití 

- rytmické a melodické nástroje 

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a 

barvy, pozorně vnímá znějící hudbu různých 

skladeb, správně hospodaří s dechem při 

interpretaci písní -  frázování  

- ukázky hudby vážné 

- ukázky hudby zábavné 

- skladby přiměřené mentální úrovni žáků 

- uvolněně vystoupit se svým zpěvem 

- dynamicky odlišovat různé písně 

5. ročník 

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu 

k individuálním schopnostem 

- rozšiřování pěveckých dovedností 

- zpěv lidových a umělých písní 

- hlasová hygiena, správný pěvecký postoj 

- seznámení s regionální kulturou a písněmi 

- zpěv písní v jazyku regionu 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb 

s hudbou  

- pantomimické vyjádření hudby 

- vlastní improvizace 

- pohybové hry 

- orientace v prostoru 

- zapamatovat si taneční pohyby 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické 

hudební nástroje 
- doprovod na hudební nástroje 

- rytmizace, melodizace 
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- nástroje z Orffova instrumentáře 

- hudební hry 

- zvuky hudebních nástrojů 

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a 

barvy, pozorně vnímá znějící hudbu různých 

skladeb, správně hospodaří s dechem při 

interpretaci písní -  frázování 

- poslech hudby vokální, instrumentální 

- rozpoznat hudební nástroje a lidský hlas 

- grafický záznam melodie 

- slavné skladby a melodie pro děti 

- hudební styly – ukolébavka, pochodová 

  hudba 

- nejvýznamnější hudební skladatelé 

  (Janáček, Smetana) 

- hlasová hygiena 

- frázování 

6. ročník 

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata 

- rytmická hra na tělo 

- rytmické hádanky a ozvěny 

- takt 2/4 

- muzikoterapie 

- pohybová ztvárnění pochodu a polky 

- vánoční koledy – dramatizace 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně  

- dechová a intonační cvičení na základě   

  stupnice C - dur 

- procvičovat vzestupnou a sestupnou stupnici 

- zpěv lidových písní 

- rytmické vyjádření textu 

- seznámení s regionální kulturou a písněmi 

- zpěv písní v jazyku regionu 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry, 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího 

rozsahu, rozpozná vybrané hudební nástroje 

symfonického orchestru, uvede některá jména 

hudebních skladatelů a název některého z jejich 

děl  

- poznávání veselé a smutné hudby – durové a  

  molové tóniny 

- rozlišovat hudební nástroje a rozdělit do skupin 

- druhy vokálního zpěvu 

- B. Smetana – život a nejznámější skladby 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých a 

přiměřeně situaci 

- aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, 

  způsob a nácvik aktivního naslouchání 

7. ročník 

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata 

- zdokonalování základní kroků polky a valčíku 

- taneční hry 

- pohybové hry podle hudby 

- rozlišení moderních tanců 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně 

- lidové a umělé písně 

- rytmus, dynamika 

- rytmizace ve  2/4, ¾ taktu 

- seznámení s regionální kulturou a písněmi 

- zpěv písní v jazyku regionu 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry, 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího 

rozsahu, rozpozná vybrané hudební nástroje 

symfonického orchestru, uvede některá jména 

hudebních skladatelů a název některého z jejich 

děl 

- seznámení s hudbou jiných národů a 

  národnostních menšin 

- výběr poslechových skladeb různých období 

- pochod, tanec, vážná hudba k poslechu 

- A. Dvořák – život a dílo 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých a 

přiměřeně situaci 

- aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, 

  způsob a nácvik aktivního naslouchání 
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8. ročník 

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata 
- taktování – pohybový doprovod znějící hudby 

- pohybové hry za doprovodu hudby 

- taneční kroky 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně  

- hlasová a rytmická cvičení 

- zpěv lidových a umělých písní 

- zpěv s doprovodem hudebních nástrojů 

- pojem nota, pomlka, notová osnova 

- seznámení s regionální kulturou a písněmi 

- zpěv písní v jazyku regionu 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry, 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího 

rozsahu, rozpozná vybrané hudební nástroje 

symfonického orchestru, uvede některá jména 

hudebních skladatelů a název některého z jejich 

děl 

- poslech různých hudebních žánrů 

- srovnávání různých žánrů 

- Dvořák – symfonická tvorba 

- Smetana – symfonická tvorba 

- poslech drobných skladeb 

- L. Janáček 

- B. Martinů 

9. ročník 

HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata 

- opakování učiva z předchozích ročníků 

- výběr skladeb s odlišným tempem 

- zdokonalování tanečních kroků 

- podpořit pohybovou činnost ukázkami tanců  

  moderních 

HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně 

- opakování lidových a umělých písní 

- ukázky nových písní s důrazem na melodii a  

  rytmus 

HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry, 

pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího 

rozsahu, rozpozná vybrané hudební nástroje 

symfonického orchestru, uvede některá jména 

hudebních skladatelů a název některého z jejich 

děl 

- seznámení se zvukovou podobou tzv. vážné a 

  populární hudby 

- poslechové činnosti dle výběru žáků 

- ukázky skladeb v dostupných žánrech 

- pantomimická cvičení při poslechu hudby 

- L. van Beethoven 

- W. A. Mozart 

 

14. Výtvarná výchova 

 

Výtvarná výchova 
1. ročník 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu 

- prostředky a postupy pro vyjádření emocí,  

  pocitů, nálad a fantazijních představ (pohyb  

  těla v prostoru, manipulace s objekty, malba a  

  kresba, tradiční a netradiční prostředky a jejich 

  kombinace) 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a 

porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 

výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele)  

- základní a doplňkové barvy 

- teplé a studené odstíny barev 

- hry s barvou, tvarem 

- prostorové využití objektů – experimentování 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 

- jednoduché zobrazení skutečnosti, předmětu  

  denní potřeby 
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činnostech, je schopen výsledky své činnosti 

sdělit svým spolužákům  

- tematické práce 

- vyjádření osobního zážitku 

- jednoduchá tvorba na základě zrakových, 

  sluchových a hmatových vjemů 

- prostorové vyjádření skutečnosti blízké dítěti 

- pozorování tvarů různých užitkových předmětů  

  z hlediska jejich funkce a materiálu, pokusy  

  o jejich výtvarné vyjádření v ploše 

- prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností 

  ve třídě i ve škole 

- hodnocení vlastní tvorby 

EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při 

společném plnění úkolů 

- tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření 

  prožitků radosti pro druhé, společné plnění  

  úkolů, zbavování se strachu z neznámého  

  řešení úkolu a z tvořivého experimentování 

2. ročník 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu 

- prostředky a postupy pro vyjádření emocí,  

  pocitů, nálad a fantazijních představ (pohyb  

  těla v prostoru, manipulace s objekty, malba a  

  kresba, tradiční a netradiční prostředky a jejich 

  kombinace) 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a 

porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 

výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele)  

- základní a doplňkové barvy 

- teplé a studené odstíny barev 

- hry s barvou, tvarem 

- prostorové využití objektů – experimentování 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen výsledky své činnosti 

sdělit svým spolužákům 

- jednoduché zobrazení skutečnosti, předmětu  

  denní potřeby 

- tematické práce 

- vyjádření osobního zážitku 

- jednoduchá tvorba na základě zrakových, 

  sluchových a hmatových vjemů 

- prostorové vyjádření skutečnosti blízké dítěti 

- pozorování tvarů různých užitkových předmětů  

  z hlediska jejich funkce a materiálu, pokusy  

  o jejich výtvarné vyjádření v ploše 

- prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností 

  ve třídě i ve škole 

- hodnocení vlastní tvorby 

3. ročník 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu 

- prostředky a postupy pro vyjádření emocí,  

  pocitů, nálad a fantazijních představ (pohyb  

  těla v prostoru, manipulace s objekty, malba a  

  kresba, tradiční a netradiční prostředky a jejich 

  kombinace) 

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a 

porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 

výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele) 

- základní a doplňkové barvy 

- teplé a studené odstíny barev 

- hry s barvou, tvarem 

- prostorové využití objektů – experimentování 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen výsledky své činnosti 

sdělit svým spolužákům 

- jednoduché zobrazení skutečnosti, předmětu  

  denní potřeby 

- tematické práce 

- vyjádření osobního zážitku 

- jednoduchá tvorba na základě zrakových, 
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  sluchových a hmatových vjemů 

- prostorové vyjádření skutečnosti blízké dítěti 

- pozorování tvarů různých užitkových předmětů  

  z hlediska jejich funkce a materiálu, pokusy  

  o jejich výtvarné vyjádření v ploše 

- prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností 

  ve třídě i ve škole 

- hodnocení vlastní tvorby 

4. ročník 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje 

základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizuje svůj tvůrčí záměr  
 

- tematické práce zachycující představy o světě,  

  osobní zážitky, vztahy k lidem a ke společnosti  

  s uvědomělým poznáním 

- lidská postava a její proporce 

- výtvarné vyjádření tvaru věci, poznávání 

  materiálu a funkce předmětu 

- zobrazování tvarově složitějších útvarů - 

  kontrast tvaru a pozadí 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, 

třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, 

rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný kontrast), 

uplatňuje je podle svých schopností při vlastní 

tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké 

produkce i na příkladech z běžného života (s 

dopomocí učitele)  

- zobrazování přírodních a umělých forem 

  a vnímání tvaru, barvy, linie a světla 

- hra s výtvarnými prvky a experimentování jako 

  úvod pro pochopení zákonitostí dekorativního 

  členění plochy 

- dekorativní členění plochy s využitím barvy,  

  linie a tvaru prvků 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze 

svých zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

- kompozice 

- experimenty s různými tvary, objekty 

  (geometrickými) spojené s pozorováním 

  kompozičních zajímavostí 

- dotváření přírodních forem, části výtvarného  

  díla 

- výtvarné zpracování vlastních prožitků, 

  myšlenek, pocitů 

- zobrazování přírodních a umělých forem 

  s využitím základních výtvarných technik 

- hry a experimenty s výtvarnými instrumenty 

  (štětec, dřívko, papír atd.), elementy (barva,  

  linie, tvar, plocha, prostor atd.) a prostředky  

  (vodové, temperové barvy, pastely, tuš, 

  modelovací hlína, přírodniny atd.) 

- dekorativní zpracování plochy, prostoru 

- využití písma jako výtvarně zajímavého 

  prvku (plakát, pozvánka) 

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, 

graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 

ostatních i uměleckého díla 

- ilustrace a ilustrátoři knih a filmů pro děti 

- vnímání zákonitostí kompozice pomocí 

  výtvarných děl známých světových i 

  českých umělců 

5. ročník 

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj 

tvůrčí záměr 

- tematické práce zachycující představy o světě,  

  osobní zážitky, vztahy k lidem a ke společnosti  

  s uvědomělým poznáním 

- lidská postava a její proporce 

- výtvarné vyjádření tvaru věci, poznávání 

  materiálu a funkce předmětu 

- zobrazování tvarově složitějších útvarů - 
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  kontrast tvaru a pozadí 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, 

třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, 

rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – velikost, barevný kontrast), 

uplatňuje je podle svých schopností při vlastní 

tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké 

produkce i na příkladech z běžného života (s 

dopomocí učitele) 

- zobrazování přírodních a umělých forem 

  a vnímání tvaru, barvy, linie a světla 

- hra s výtvarnými prvky a experimentování jako 

  úvod pro pochopení zákonitostí dekorativního 

  členění plochy 

- dekorativní členění plochy s využitím barvy,  

  linie a tvaru prvků 

 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze 

svých zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

- kompozice 

- experimenty s různými tvary, objekty 

  (geometrickými) spojené s pozorováním 

  kompozičních zajímavostí 

- dotváření přírodních forem, části výtvarného  

  díla 

- výtvarné zpracování vlastních prožitků, 

  myšlenek, pocitů 

- zobrazování přírodních a umělých forem 

  s využitím základních výtvarných technik 

- hry a experimenty s výtvarnými instrumenty 

  (štětec, dřívko, papír atd.), elementy (barva,  

  linie, tvar, plocha, prostor atd.) a prostředky  

  (vodové, temperové barvy, pastely, tuš, 

  modelovací hlína, přírodniny atd.) 

- dekorativní zpracování plochy, prostoru 

- využití písma jako výtvarně zajímavého 

  prvku (plakát, pozvánka) 

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, 

graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 

ostatních i uměleckého díla 

- ilustrace a ilustrátoři knih a filmů pro děti 

- vnímání zákonitostí kompozice pomocí 

  výtvarných děl známých světových i 

  českých umělců 

6. ročník 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

- spontánní výtvarný projev 

- dotváření přírodních forem na základě vlastní  

  fantazie 

- zobrazení přírodních a umělých forem na 

  základě empirických zkušeností v různých  

  ročních obdobích 

- volné vyjadřování architektonických prvků 

- národní a regionální kulturní památky 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, 

barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 

vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 

vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci  

- zobrazování přírodních a umělých forem, tvar,  

  barva, linie, světlo, 

- tvar věci útvary - kontrast tvaru a pozadí 

- hry s výtvarnými prvky a experimentování  

  jako úvod pro pochopení zákonitosti   

  dekorativního členění plochy 

- dekorativní členění plochy s využitím barev,  

  linie a tvaru prvků 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých 

vlastních zkušeností, představ a myšlenek, 

hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější 

prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky 

ostatních  

- tematické práce, vyjádření představy o světě, 

  osobní zážitky 

- techniky, žánry a styly výtvarného umění 

- figurální tvorba- uvědomělé poznání lidské   

  postavy a její proporce 
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VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné 

i umělecké produkce, slovně vyjádří své 

postřehy a pocity 

- kultura bydlení, užité umění v bytě 

- specifika regionu a rozvíjení estetického 

  cítění  

- design a estetická úroveň předmětů 

- odívání a zevnějšek 

- tvorba našich a světových malířů a sochařů 

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii 

v kolektivu 

- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření 

  a zdůvodňování, důvody odlišných interpretací 

  vizuálně obrazných vyjádření (samostatně  

  vytvořených a přejatých), kritéria jejich  

  porovnávání, jejich zdůvodňování 

7. ročník 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

- spontánní výtvarný projev 

- dotváření přírodních forem na základě vlastní  

  fantazie 

- zobrazení přírodních a umělých forem na 

  základě empirických zkušeností v různých  

  ročních obdobích 

- volné vyjadřování architektonických prvků 

- národní a regionální kulturní památky 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, 

barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 

vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 

vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

- zobrazování přírodních a umělých forem, tvar,  

  barva, linie, světlo, 

- tvar věci útvary - kontrast tvaru a pozadí 

- hry s výtvarnými prvky a experimentování  

  jako úvod pro pochopení zákonitosti   

  dekorativního členění plochy 

- dekorativní členění plochy s využitím barev,  

  linie a tvaru prvků 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých 

vlastních zkušeností, představ a myšlenek, 

hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější 

prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky 

ostatních 

- tematické práce, vyjádření představy o světě, 

  osobní zážitky 

- techniky, žánry a styly výtvarného umění 

- figurální tvorba- uvědomělé poznání lidské   

  postavy a její proporce 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné 

i umělecké produkce, slovně vyjádří své 

postřehy a pocity 

- kultura bydlení, užité umění v bytě 

- specifika regionu a rozvíjení estetického 

  cítění  

- design a estetická úroveň předmětů 

- odívání a zevnějšek 

- tvorba našich a světových malířů a sochařů 

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v 

kolektivu 

- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření  

  a zdůvodňování, důvody odlišných interpretací 

  vizuálně obrazných vyjádření (samostatně  

  vytvořených a přejatých), kritéria jejich  

  porovnávání, jejich zdůvodňování 

8. ročník 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

- spontánní výtvarný projev 

- dotváření přírodních forem na základě vlastní  

  fantazie 

- zobrazení přírodních a umělých forem na 

  základě empirických zkušeností v různých  

  ročních obdobích 

- volné vyjadřování architektonických prvků 

- národní a regionální kulturní památky 
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VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, 

barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 

vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 

vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

- zobrazování přírodních a umělých forem, tvar,  

  barva, linie, světlo, 

- tvar věci útvary - kontrast tvaru a pozadí 

- hry s výtvarnými prvky a experimentování  

  jako úvod pro pochopení zákonitosti   

  dekorativního členění plochy 

- dekorativní členění plochy s využitím barev,  

  linie a tvaru prvků 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých 

vlastních zkušeností, představ a myšlenek, 

hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější 

prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky 

ostatních 

- tematické práce, vyjádření představy o světě, 

  osobní zážitky 

- techniky, žánry a styly výtvarného umění 

- figurální tvorba- uvědomělé poznání lidské   

  postavy a její proporce 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné 

i umělecké produkce, slovně vyjádří své 

postřehy a pocity 

- kultura bydlení, užité umění v bytě 

- specifika regionu a rozvíjení estetického 

  cítění  

- design a estetická úroveň předmětů 

- odívání a zevnějšek 

- tvorba našich a světových malířů a sochařů 

9. ročník 

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

- spontánní výtvarný projev 

- dotváření přírodních forem na základě vlastní  

  fantazie 

- zobrazení přírodních a umělých forem na 

  základě empirických zkušeností v různých  

  ročních obdobích 

- volné vyjadřování architektonických prvků 

- národní a regionální kulturní památky 

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, 

barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 

vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 

vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i 

umělecké produkci 

- zobrazování přírodních a umělých forem, tvar,  

  barva, linie, světlo, 

- tvar věci útvary - kontrast tvaru a pozadí 

- hry s výtvarnými prvky a experimentování  

  jako úvod pro pochopení zákonitosti   

  dekorativního členění plochy 

- dekorativní členění plochy s využitím barev,  

  linie a tvaru prvků 

VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých 

vlastních zkušeností, představ a myšlenek, 

hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější 

prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje 

výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky 

ostatních 

- tematické práce, vyjádření představy o světě, 

  osobní zážitky 

- techniky, žánry a styly výtvarného umění 

- figurální tvorba- uvědomělé poznání lidské   

  postavy a její proporce 

VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné 

i umělecké produkce, slovně vyjádří své 

postřehy a pocity 

- kultura bydlení, užité umění v bytě 

- specifika regionu a rozvíjení estetického 

  cítění  

- design a estetická úroveň předmětů 

- odívání a zevnějšek 

- tvorba našich a světových malířů a sochařů 
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15. Tělesná výchova 

 

Tělesná výchova 

1. ročník 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na 

pohybovou činnost 

činnost ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

- pohybové hry 

- pohybová činnost jedince 

- dvojice a skupina 

- pohybové hry s různým zaměřením 

- turistika a pobyt v přírodě 

- chování v přírodě 

- chůze v terénu 

- ochrana přírody 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových činnostech a má 

osvojeny základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

- bezpečnost při pohybových činnostech 

- v různém prostředí 

- první pomoc při úrazu v podmínkách TV 

- hygiena při Tv 

- osobní hygiena 

- hygiena cvičebního prostředí 

- hygiena vhodného oblečení a obutí 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti, projevuje kladný 

postoj k motorickému učení a pohybovým 

aktivitám, zvládá základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů  

- organizace při Tv 

- základní organizační činnosti 

- komunikace v Tv 

- základní odborná terminologie daných 

  činností 

- smluvené signály, pokyny 

- příprava organismu před pohybovou činností 

- správné držení těla při cvičení 

- průpravná, koordinační, relaxační, 

  psychomotorická a dechová cvičení 

- rytmická a koordinační cvičení 

- vyjádření rytmu pohybem 

- jednoduché tanečky 

- základy gymnastiky 

- průpravná cvičení 

- cvičení s náčiním 

2. ročník 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na 

pohybovou činnost 

činnost ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

- pohybové hry 

- pohybová činnost jedince 

- dvojice a skupina 

- pohybové hry s různým zaměřením 

- turistika a pobyt v přírodě 

- chování v přírodě 

- chůze v terénu 

- ochrana přírody 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových činnostech a má 

- bezpečnost při pohybových činnostech 

- v různém prostředí 
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osvojeny základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

- první pomoc při úrazu v podmínkách TV 

- hygiena při Tv 

- osobní hygiena 

- hygiena cvičebního prostředí 

- hygiena vhodného oblečení a obutí 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti, projevuje kladný 

postoj k motorickému učení a pohybovým 

aktivitám, zvládá základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů 

- organizace při Tv 

- základní organizační činnosti 

- komunikace v Tv 

- základní odborná terminologie daných 

  činností 

- smluvené signály, pokyny 

- příprava organismu před pohybovou činností 

- správné držení těla při cvičení 

- průpravná, koordinační, relaxační, 

  psychomotorická a dechová cvičení 

- rytmická a koordinační cvičení 

- vyjádření rytmu pohybem 

- jednoduché tanečky 

- základy gymnastiky 

- průpravná cvičení 

- cvičení s náčiním 

3. ročník 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na 

pohybovou činnost 

činnost ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností 

- pohybové hry 

- pohybová činnost jedince 

- dvojice a skupina 

- pohybové hry s různým zaměřením 

- turistika a pobyt v přírodě 

- chování v přírodě 

- chůze v terénu 

- ochrana přírody 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových činnostech a má 

osvojeny základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

- bezpečnost při pohybových činnostech 

- v různém prostředí 

- první pomoc při úrazu v podmínkách TV 

- hygiena při Tv 

- osobní hygiena 

- hygiena cvičebního prostředí 

- hygiena vhodného oblečení a obutí 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti, projevuje kladný 

postoj k motorickému učení a pohybovým 

aktivitám, zvládá základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů 

- organizace při Tv 

- základní organizační činnosti 

- komunikace v Tv 

- základní odborná terminologie daných 

  činností 

- smluvené signály, pokyny 

- příprava organismu před pohybovou činností 

- správné držení těla při cvičení 

- průpravná, koordinační, relaxační, 

  psychomotorická a dechová cvičení 

- rytmická a koordinační cvičení 

- vyjádření rytmu pohybem 

- jednoduché tanečky 

- základy gymnastiky 

- průpravná cvičení 

- cvičení s náčiním 
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EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a 

adekvátně poskytuje pomoc 

- elementární prosociálnost darování, ochota  

  dělit se, povzbuzení služba, vyjádření soucitu,  

  přátelství 

4. ročník 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti 

pro zdraví a začleňuje pohyb do denního 

režimu  
 

- význam pohybu pro zdraví 

- pohybový režim 

- délka a intenzita pohybu 

- spontánní pohybové činnosti a hry 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 

svalovým oslabením 

- průpravná úpolová cvičení 

- přetahy, přetlaky, odpory 

- zdravotně zaměřené činnosti 

- koordinační a kompenzační cvičení 

- relaxační a psychomotorická cvičení 

- jiná zdravotně zaměřená cvičení podle 

  postižení žáka 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové 

dovednosti podle svých pohybových možností a 

schopností  

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových  

  a koordinačních schopností 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a 

bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně 

vhodné a bezpečné pohybové činnosti 

- bezpečnost v různém prostředí 

- poskytnutí první pomoci 

- přivolání pomoci 

- vhodné oblečení a obutí při různých činnostech 

- hygiena cvičebního prostředí 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění 

vlastní pohybové činnosti 

- organizace při Tv 

- základní organizační činnosti 

- komunikace v Tv 

- dodržovat odbornou terminologii osvojených  

  činností 

- smluvené signály, pokyny 

- příprava organismu před pohybovou činností 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v 

duchu fair play, zlepšuje svou tělesnou kondici, 

pohybový projev a správné držení těla, zvládá 

podle pokynu základní přípravu organismu 

před pohybovou činností i uklidnění organismu 

po ukončení činnosti a umí využívat cviky na 

odstranění únavy  

- zásady chování a jednání 

- olympijské ideály a symboly 

- pohybové hry 

- využití tradičního i netradičního náčiní 

- tvořivé a napodobivé hry 

- vytváření vlastních modifikací osvojených  

  pohybových her 

- základy sportovních her 

- průpravné hry 

- základy atletiky 

- průpravné atletické činnosti 

- běhy – rychlostní běh na krátké tratě 

  motivovaný vytrvalostní běh 

- skok do dálky 

- hod kriketovým míčem 

- turistika a pobyt v přírodě 

- hry na sněhu a na ledě 

- sáňkování, bobování 

- plavání – hry ve vodě, základní plavecký  

  výcvik 

- měření a posuzování pohybových dovedností 

- základní pohybové testy, měření výkonů 

5. ročník 
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TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti 

pro zdraví a začleňuje pohyb do denního 

režimu  

- význam pohybu pro zdraví 

- pohybový režim 

- délka a intenzita pohybu 

- spontánní pohybové činnosti a hry 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 

svalovým oslabením 

- průpravná úpolová cvičení 

- přetahy, přetlaky, odpory 

- zdravotně zaměřené činnosti 

- koordinační a kompenzační cvičení 

- relaxační a psychomotorická cvičení 

- jiná zdravotně zaměřená cvičení podle 

  postižení žáka 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové 

dovednosti podle svých pohybových možností a 

schopností 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových  

  a koordinačních schopností 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a 

bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně 

vhodné a bezpečné pohybové činnosti 

- bezpečnost v různém prostředí 

- poskytnutí první pomoci 

- přivolání pomoci 

- vhodné oblečení a obutí při různých činnostech 

- hygiena cvičebního prostředí 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění 

vlastní pohybové činnosti 

- organizace při Tv 

- základní organizační činnosti 

- komunikace v Tv 

- dodržovat odbornou terminologii osvojených  

  činností 

- smluvené signály, pokyny 

- příprava organismu před pohybovou činností 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v 

duchu fair play, zlepšuje svou tělesnou kondici, 

pohybový projev a správné držení těla, zvládá 

podle pokynu základní přípravu organismu 

před pohybovou činností i uklidnění organismu 

po ukončení činnosti a umí využívat cviky na 

odstranění únavy 

- zásady chování a jednání 

- olympijské ideály a symboly 

- pohybové hry 

- využití tradičního i netradičního náčiní 

- tvořivé a napodobivé hry 

- vytváření vlastních modifikací osvojených  

  pohybových her 

- základy sportovních her 

- průpravné hry 

- základy atletiky 

- průpravné atletické činnosti 

- běhy – rychlostní běh na krátké tratě 

  motivovaný vytrvalostní běh 

- skok do dálky 

- hod kriketovým míčem 

- turistika a pobyt v přírodě 

- hry na sněhu a na ledě 

- sáňkování, bobování 

- plavání – hry ve vodě, základní plavecký  

  výcvik 

- měření a posuzování pohybových dovedností 

- základní pohybové testy, měření výkonů 

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a úspěchu 

jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti 

druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných 

podmínkách 

- pozitivní hodnocení druhých – v běžných  

  podmínkách projevování pozornosti a  

  laskavosti, vyjádření uznání, účinnost  

  pochvaly, připisování pozitivních vlastností 

  druhým, správná reakce na pochvalu 

6. ročník 
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TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětví 

včetně zdokonalování základních lokomocí 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových  

  a koordinačních schopností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou 

činnost a její ukončení; využívá základní 

kompenzační a relaxační techniky k překonání 

únavy 

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim,  

  pohybové aktivity, rekreační (výkonnostní)  

  sport 

- prevence a korekce jednostranného zatížení  

  a svalových dysbalancí – průpravná, kondiční, 

  koordinační, kompenzační, vyrovnávací,  

  relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení  

  těla, 

- zdravotně zaměřená cvičen 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím a sportem  
- význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o 

znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje 

pohybové aktivity  

- hygiena a bezpečnost při pohybových 

  činnostech 

- osobní hygiena 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady 

poskytování první pomoci a zvládá zajištění 

odsunu raněného 

- zásady první pomoci 

- vhodné oblečení a obutí v nestandardním 

  prostředí, improvizované ošetření a odsun  

  raněného 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v 

přírodě a v silničním provozu, chápe zásady 

zatěžování; jednoduchými zadanými testy 

změří úroveň své tělesné zdatnosti  

- BESIP 

- jednoduché testy měření tělesné zdatnosti 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

- pohybové hry s různým zaměřením, 

- netradiční pohybové hry 

- gymnastika- akrobacie, přeskoky, cvičení 

  s nářadím a na nářadí 

- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou  

  a rytmickým doprovodem, základy rytmické  

  gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení  

  s hudbou a rytmickým doprovodem, cvičení 

  s náčiním, tance 

- průpravné úpoly- střihový postoj, držení 

  a pohyb v postoji 

- atletika – starty: rychlý běh, vytrvalý běh 

  na dráze a v terénu (podle schopností a 

  možností žáků), základy překážkového a 

  štafetového běhu, skok do dálky, skok do 

  výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí 

- sportovní hry – herní činnosti jednotlivce, 

  herní kombinace, utkání podle pravidel 

  pro danou věkovou kategorii 

- turistika a pobyt v přírodě- základní  

  poznatky z turistiky, přesun a chůze v terénu:  

  táboření, základní turistické dovednosti,  

  ochrana přírody, modifikace orientačního   

  závodu, příprava a dokumentace turistické akce 

- pobyt v zimní přírodě- lyžování,   

  snowboarding, běžecké lyžování,  

  lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda 

  na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní  

  horské krajině 
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- další (netradiční) pohybové činnost 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků  
- sebehodnocení, závody 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou 

terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka 

- komunikace v Tv – odborná tělocvičná 

  terminologie osvojovaných činností, smluvené  

  povely, signály, gesta a značky 

- organizace prostoru a pohybových činností –  

  v nestandardních podmínkách 

- sportovní výzbroj a výstroj – výběr, ošetřování 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu  

- historie a současnost sportu – významné 

  sportovní soutěže a sportovci 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji  

- zásady jednání a chování v různém prostředí 

  a při různých činnostech 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka  

- pravidla osvojovaných pohybových činností –  

  her, závodů, soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony a vyhodnotí je  

- měření výkonů, posuzování pohybových 

  dovedností 

 

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže  
- vzájemná komunikace při osvojovaných 

  pohybových činnostech 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní 

chování chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

- fair play – zdravá soutěživost, dodržování   

  pravidel hry, asertivita a prosociálnost  

  v soutěživých situacích, asertivní chování 

 

7. ročník 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětví 

včetně zdokonalování základních lokomocí 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových  

  a koordinačních schopností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou 

činnost a její ukončení; využívá základní 

kompenzační a relaxační techniky k překonání 

únavy 

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim,  

  pohybové aktivity, rekreační (výkonnostní)  

  sport 

- prevence a korekce jednostranného zatížení  

  a svalových dysbalancí – průpravná, kondiční, 

  koordinační, kompenzační, vyrovnávací,  

  relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení  

  těla, 

- zdravotně zaměřená cvičen 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím a sportem 
- význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o 

znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje 

pohybové aktivity 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 

  činnostech 

- osobní hygiena 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady 

poskytování první pomoci a zvládá zajištění 

odsunu raněného 

- zásady první pomoci 

- vhodné oblečení a obutí v nestandardním 

  prostředí, improvizované ošetření a odsun  

  raněného 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v 

přírodě a v silničním provozu  
- BESIP 

- jednoduché testy měření tělesné zdatnosti 
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- chápe zásady zatěžování; jednoduchými 

zadanými testy změří úroveň své tělesné 

zdatnosti 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

- pohybové hry s různým zaměřením, 

- netradiční pohybové hry 

- gymnastika- akrobacie, přeskoky, cvičení 

  s nářadím a na nářadí 

- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou  

  a rytmickým doprovodem, základy rytmické  

  gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení  

  s hudbou a rytmickým doprovodem, cvičení 

  s náčiním, tance 

- průpravné úpoly- střihový postoj, držení 

  a pohyb v postoji 

- atletika – starty: rychlý běh, vytrvalý běh 

  na dráze a v terénu (podle schopností a 

  možností žáků), základy překážkového a 

  štafetového běhu, skok do dálky, skok do 

  výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí 

- sportovní hry – herní činnosti jednotlivce, 

  herní kombinace, utkání podle pravidel 

  pro danou věkovou kategorii 

- turistika a pobyt v přírodě- základní  

  poznatky z turistiky, přesun a chůze v terénu:  

  táboření,  základní turistické dovednosti,  

  ochrana přírody, modifikace orientačního   

  závodu, příprava a dokumentace turistické akce 

- pobyt v zimní přírodě- lyžování,   

  snowboarding, běžecké lyžování,  

  lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda 

  na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní  

  horské krajině 

- další (netradiční) pohybové činnost 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
- sebehodnocení, závody 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou 

terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka 

- komunikace v Tv – odborná tělocvičná 

  terminologie osvojovaných činností, smluvené  

  povely, signály, gesta a značky 

- organizace prostoru a pohybových činností –  

  v nestandardních podmínkách 

- sportovní výzbroj a výstroj – výběr, ošetřování 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- historie a současnost sportu – významné 

  sportovní soutěže a sportovci 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji 

- zásady jednání a chování v různém prostředí 

  a při různých činnostech 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka 

- pravidla osvojovaných pohybových činností –  

  her, závodů, soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony a vyhodnotí je 

- měření výkonů, posuzování pohybových 

  dovedností 

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

- vzájemná komunikace při osvojovaných 

  pohybových činnostech 
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EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní 

chování chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

- fair play – zdravá soutěživost, dodržování   

  pravidel hry, asertivita a prosociálnost  

  v soutěživých situacích, asertivní chování 

8. ročník 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětví 

včetně zdokonalování základních lokomocí 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových  

  a koordinačních schopností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou 

činnost a její ukončení; využívá základní 

kompenzační a relaxační techniky k překonání 

únavy 

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim,  

  pohybové aktivity, rekreační (výkonnostní)  

  sport 

- prevence a korekce jednostranného zatížení  

  a svalových dysbalancí – průpravná, kondiční, 

  koordinační, kompenzační, vyrovnávací,  

  relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení  

  těla, 

- zdravotně zaměřená cvičen 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím a sportem 
- význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o 

znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje 

pohybové aktivity 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 

  činnostech 

- osobní hygiena 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady 

poskytování první pomoci a zvládá zajištění 

odsunu raněného 

- zásady první pomoci 

- vhodné oblečení a obutí v nestandardním 

  prostředí, improvizované ošetření a odsun  

  raněného 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v 

přírodě a v silničním provozu, chápe zásady 

zatěžování; jednoduchými zadanými testy 

změří úroveň své tělesné zdatnosti 

- BESIP 

- jednoduché testy měření tělesné zdatnosti 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

- pohybové hry s různým zaměřením, 

- netradiční pohybové hry 

- gymnastika- akrobacie, přeskoky, cvičení 

  s nářadím a na nářadí 

- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou  

  a rytmickým doprovodem, základy rytmické  

  gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení  

  s hudbou a rytmickým doprovodem, cvičení 

  s náčiním, tance 

- průpravné úpoly- střihový postoj, držení 

  a pohyb v postoji 

- atletika – starty: rychlý běh, vytrvalý běh 

  na dráze a v terénu (podle schopností a 

  možností žáků), základy překážkového a 

  štafetového běhu, skok do dálky, skok do 

  výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí 

- sportovní hry – herní činnosti jednotlivce, 

  herní kombinace, utkání podle pravidel 

  pro danou věkovou kategorii 

- turistika a pobyt v přírodě- základní  

  poznatky z turistiky, přesun a chůze v terénu:  

  táboření, základní turistické dovednosti,  

  ochrana přírody, modifikace orientačního   

  závodu, příprava a dokumentace turistické akce 

- pobyt v zimní přírodě- lyžování,   



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

65 

  snowboarding, běžecké lyžování,  

  lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda 

  na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní  

  horské krajině 

- další (netradiční) pohybové činnost 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
- sebehodnocení, závody 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou 

terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka 

- komunikace v Tv – odborná tělocvičná 

  terminologie osvojovaných činností, smluvené  

  povely, signály, gesta a značky 

- organizace prostoru a pohybových činností –  

  v nestandardních podmínkách 

- sportovní výzbroj a výstroj – výběr, ošetřování 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- historie a současnost sportu – významné 

  sportovní soutěže a sportovci 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji 

- zásady jednání a chování v různém prostředí 

  a při různých činnostech 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka 

- pravidla osvojovaných pohybových činností –  

  her, závodů, soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony a vyhodnotí je 

- měření výkonů, posuzování pohybových 

  dovedností 

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 
- vzájemná komunikace při osvojovaných 

  pohybových činnostech 

9. ročník 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětví 

včetně zdokonalování základních lokomocí 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových  

  a koordinačních schopností 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou 

činnost a její ukončení; využívá základní 

kompenzační a relaxační techniky k překonání 

únavy 

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim,  

  pohybové aktivity, rekreační (výkonnostní)  

  sport 

- prevence a korekce jednostranného zatížení  

  a svalových dysbalancí – průpravná, kondiční, 

  koordinační, kompenzační, vyrovnávací,  

  relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení  

  těla, 

- zdravotně zaměřená cvičen 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím a sportem 
- význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o 

znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje 

pohybové aktivity 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 

  činnostech 

- osobní hygiena 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady 

poskytování první pomoci a zvládá zajištění 

odsunu raněného 

- zásady první pomoci 

- vhodné oblečení a obutí v nestandardním 

  prostředí, improvizované ošetření a odsun  

  raněného 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v 

přírodě a v silničním provozu  
- BESIP 

- jednoduché testy měření tělesné zdatnosti 
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- chápe zásady zatěžování; jednoduchými 

zadanými testy změří úroveň své tělesné 

zdatnosti 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech  

- pohybové hry s různým zaměřením, 

- netradiční pohybové hry 

- gymnastika- akrobacie, přeskoky, cvičení 

  s nářadím a na nářadí 

- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou  

  a rytmickým doprovodem, základy rytmické  

  gymnastiky, jiné kondiční formy cvičení  

  s hudbou a rytmickým doprovodem, cvičení 

  s náčiním, tance 

- průpravné úpoly- střihový postoj, držení 

  a pohyb v postoji 

- atletika – starty: rychlý běh, vytrvalý běh 

  na dráze a v terénu (podle schopností a 

  možností žáků), základy překážkového a 

  štafetového běhu, skok do dálky, skok do 

  výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí 

- sportovní hry – herní činnosti jednotlivce, 

  herní kombinace, utkání podle pravidel 

  pro danou věkovou kategorii 

- turistika a pobyt v přírodě- základní  

  poznatky z turistiky, přesun a chůze v terénu:  

  táboření, základní turistické dovednosti,  

  ochrana přírody, modifikace orientačního   

  závodu, příprava a dokumentace turistické akce 

- pobyt v zimní přírodě- lyžování,   

  snowboarding, běžecké lyžování,  

  lyžařská turistika, sjezdové lyžování nebo jízda 

  na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní  

  horské krajině 

- další (netradiční) pohybové činnost 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
- sebehodnocení, závody 

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou 

terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka  

- komunikace v Tv – odborná tělocvičná 

  terminologie osvojovaných činností, smluvené  

  povely, signály, gesta a značky 

- organizace prostoru a pohybových činností –  

  v nestandardních podmínkách 

- sportovní výzbroj a výstroj – výběr, ošetřování 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách 

základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- historie a současnost sportu – významné 

  sportovní soutěže a sportovci 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji 

- zásady jednání a chování v různém prostředí 

  a při různých činnostech 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka 

- pravidla osvojovaných pohybových činností –  

  her, závodů, soutěží 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony a vyhodnotí je 

- měření výkonů, posuzování pohybových 

  dovedností 

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

- vzájemná komunikace při osvojovaných 

  pohybových činnostech 
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16. Zdravotní tělesná výchova 

 

Zdravotní tělesná výchova 

1. – 3. ročník 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení 

těla v různých polohách a pracovních 

činnostech; zaujímá správné základní cvičební 

polohy 

- správné držení těla v různých polohách 

- správné držení těla při pracovních činnostech 

- správné základní cvičební polohy 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální 

cvičení související s vlastním oslabením 

- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, 

  pohybový režim, speciální cvičení /viz   

  dodatek/ 

4. – 5. ročník 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého 

pohybového režimu speciální vyrovnávací 

cvičení související s vlastním oslabením v 

optimálním počtu opakování  

- oslabení podpůrně pohybového systému 

- oslabení vnitřních orgánů 

- oslabení smyslových a nervových funkcí 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku 

speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení 

podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, 

  pohybový režim, speciální cvičení /viz. 

  dodatek/ 

- základní technika cvičení, základní cvičební  

  polohy 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 

(prostředí), které jsou v rozporu s jeho 

oslabením 

- nevhodná cvičení a činnosti /kontraindikace  

  zdravotních oslabení/ 

- pohybové činnosti v návaznosti na obsah 

  tělesné výchovy s přihlédnutím na stupeň 

  oslabení 

6. – 9. ročník 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 

cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

- základní druhy oslabení, jejich příčiny a 

  možné důsledky, základní pojmy, prevence a  

  korekce oslabení, denní režim z pohledu  

  zdravotního oslabení, soustředění na cvičení,  

  vědomá kontrola 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně 

do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním 

oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

- soubor speciálních cvičení pro jednotlivé typy  

  zdravotního oslabení /viz. dodatek 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 

kontraindikací zdravotního oslabení 
- kontraindikace zdravotních oslabení 

Speciální cvičení 

A. Oslabení podpůrně pohybového systému 

I. Poruchy funkce svalových skupin 

II. Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení 

III. Poruchy páteře – vybočení páteře do strany 

IV. Poruchy stavby dolních končetin 

Cvičení zaměřená na: 

 správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, protažení šíjových, prsních, 

bederních  

 svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva na zadní straně stehen 
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 zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního 

 kloubu a páteře ve všech směrech 

 spinální cvičení 

 posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních, 

lýtkových a vzpřimovačů trupu 

 

B. Oslabení vnitřních orgánů 

I. Oslabení oběhového a dýchacího systému 

II. Oslabení endokrinního systému 

III. Obezita 

IV. Oslabení vnitřních orgánů 

Cvičení zaměřená na: 

 protažení a posílení svalstva – viz skupina A 

 rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů 

 zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné zátěži 

 koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu 

 rovnovážná a koordinační cvičení 

 

C. Oslabení smyslových a nervových funkcí 

I. Oslabení zraku 

II. Oslabení sluchu 

III. Neuropsychická onemocnění 

Cvičení zaměřená na: 

 na vyrovnávání svalové nerovnováhy – viz skupina A 

 vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému 

 rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů 

 sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu 

 orientaci v prostoru 

 zrakovou lokalizaci 

 u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně 

 

17. Výchova ke zdraví 

 

Výchova ke zdraví 

7. ročník 

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití 

mezi vrstevníky i členy rodiny 

- vztah ve dvojici – kamarádství, přátelství, 

  láska, partnerské vztahy, manželství a 

  rodičovství 

- vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity  

  – rodina, škola, vrstevnická skupina, zájmová  

  skupina 

- dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a  

  společenské změny 

- sexuální dospívání a reprodukční zdraví   

- prevence rizikového sexuálního chování, 

  předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce,   

  těhotenství a rodičovství mladých, poruchy  

  pohlavní identity 

- základy péče o dítě 
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VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní 

potřeby a jejich naplňování ve shodě se 

zdravím  

- civilizační choroby – zdravotní rizika, 

  preventivní a lékařská péče 

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a 

preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní 

cíle, hodnoty a zájmy 

- sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě 

  samému, k druhým lidem, zdravé a vyrovnané  

  sebepojetí 

- seberegulace a sebeorganizace činnosti a 

  chování - sebereflexe, sebekontrola, 

  sebeovládání a zvládání problémových situací,  

  stanovení osobních cílů a snaha je dosáhnout 

- mezilidské vztahy a komunikace 

- přijímání názoru druhého, rozvíjet schopnost  

  komunikace 

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací 

návyky a v rámci svých možností uplatňuje 

zásady správné výživy a zdravého stravování 

- tělesná a duševní hygiena-zásady osobní, 

  duševní a intimní hygieny, otužování, 

  význam pohybu pro zdraví 

- výživa a zdraví-zásady správného stravování,  

  vliv životních podmínek a způsobu stravování  

  na zdraví, specifické druhy výživy, poruchy  

  příjmu potravy 

- režim dne 

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného 

chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech 

odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 

telefonní čísla  

- bezpečné chování – komunikace s vrstevníky  

  a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém   

  prostředí, konfliktní a krizové situace 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení 

médií a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

- pozitivní vzory versus pochybné idoly –  

  senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv  

  reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

  životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

  zobrazených vzorů a vhodné literární prameny,  

  smysl autority, vztah k autoritě 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost 

lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 

identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

- etické hodnoty – zdroje etiky, osobní  

  odpovědnost, smysl života, aplikace mravních 

  zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní 

chování chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

- obrana před manipulací – asertivní techniky – 

  manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 

  asertivních technik 

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení 

osobních problémů 

- sexuální zdraví – zodpovědný vztah 

  k sexualitě, mládí 

– příprava na lásku, sexuální identita, nezralé 

  rodičovství 

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných 

sociálních situacích 

- asertivní chování – přijatelný kompromis, 

  konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání 

  o laskavost, stížnost, otázka po důvodu,  

  realizace svých práv, řešení konfliktu 

8. ročník 

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní 

stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých 

možností usiluje o aktivní podporu zdraví 

- ochrana před přenosnými i nepřenosnými 

  chorobami, chronickým onemocněním a 

  úrazy 

- nemoci přenosné pohlavním stykem,  

  hepatitida,… 

- chování v situacích úrazu a život ohrožujících  
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  stavů  

- úrazy v domácnosti, sportu, na pracovišti,  

  v dopravě 

- význam životního prostředí pro zdraví 

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem - pojem zdravotní problém 

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek a provozováním hazardních 

her 

- auto-destruktivní závislosti zdravotní a sociální 

  rizika zneužívání návykových látek,  

  patologické hráčství, náboženské sekty 

- manipulativní reklama a informace 

- podpora zdraví a její formy - prevence a 

  intervence, odpovědnost jedince za zdraví 

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy 

- stres a jeho vztah ke zdraví 

- kompenzační, relaxační a regenerační techniky 

  k překonávání únavy, stresových reakcí a   

  posilování duševní odolnosti 

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem 

formám brutality a násilí 

- skryté formy a stupně individuálního násilí a  

  zneužívání, sexuální kriminalita  

- šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního  

  zneužívání dětí 

- komunikace se službami odborné pomoci 

 

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného 

chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech 

odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 

telefonní čísla 

- bezpečné chování – komunikace s vrstevníky  

  a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém  

  prostředí, konfliktní a krizové situace, 

  psychohygiena - sociální dovednosti pro 

  předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci  

  při problémech 

- morální rozvoj – rozvíjení rozhodovacích 

  dovedností při řešení problémů v mezilidských 

  vztazích 

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při 

mimořádných událostech a prakticky využívá 

základní znalosti první pomoci při likvidaci 

následků hromadného zasažení obyvatel 

- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany  

  zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana  

  zdraví při různých činnostech 

- ochrana člověka za mimořádných událostí –  

  živelné pohromy a terorismus 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení 

médií a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

- pozitivní vzory versus pochybné idoly –  

  senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv  

  reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

  životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

  zobrazených vzorů a vhodné literární prameny,  

  smysl autority, vztah k autoritě 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost 

lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 

identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

- etické hodnoty – zdroje etiky, osobní  

  odpovědnost, smysl života, aplikace mravních 

  zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní 

chování chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

- obrana před manipulací – asertivní techniky – 

  manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 

  asertivních technik 

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení 

osobních problémů 

- sexuální zdraví – zodpovědný vztah 

  k sexualitě, mládí 

– příprava na lásku, sexuální identita, nezralé 

  rodičovství 

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných 

sociálních situacích 

- asertivní chování – přijatelný kompromis, 

  konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání 

  o laskavost, stížnost, otázka po důvodu,  

  realizace svých práv, řešení konflikt 
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18. Pracovní činnosti 

 

Pracovní činnosti 

1. ročník 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální 

dovednosti při práci s jednoduchými materiály 

a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

- vlastnosti materiálu a jeho užití – papír, karton, 

  textil, jehla, drát, provázek, vlna, nit,   

  modelovací hmota 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy  
- dodržování pracovního postupu 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi  
- sestavování modelů ze stavebnic 

- stavebnice plošné, prostorové, konstrukční 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v 

jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 

výsledky  

- základní podmínky pro pěstování rostlin, 

  půda, výživa rostlin, osivo 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti, 

  okrasné rostliny, léčivky, zelenina aj 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché 

stolování  

- stolování – jednoduchá úprava stolu 

- hygiena a bezpečnost práce 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  - pravidla správného stolování 

2. ročník 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální 

dovednosti při práci s jednoduchými materiály 

a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

- vlastnosti materiálu a jeho užití – papír, karton, 

  textil, jehla, drát, provázek, vlna, nit,   

  modelovací hmota 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

- lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy  
- dodržování pracovního postupu 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi  
- sestavování modelů ze stavebnic 

- stavebnice plošné, prostorové, konstrukční 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v 

jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 

výsledky  

- základní podmínky pro pěstování rostlin, 

  půda, výživa rostlin, osivo 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti,  

  okrasné rostliny, léčivky, zelenina aj 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché 

stolování  

- stolování – jednoduchá úprava stolu 

- hygiena a bezpečnost práce 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  - pravidla správného stolování 

3. ročník 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální 

dovednosti při práci s jednoduchými materiály 

a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

- vlastnosti materiálu a jeho užití – papír, karton, 

  textil, jehla, drát, provázek, vlna, nit,   

  modelovací hmota 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 
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- lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy  
- dodržování pracovního postupu 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi  
- sestavování modelů ze stavebnic 

- stavebnice plošné, prostorové, konstrukční 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v 

jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 

výsledky  

- základní podmínky pro pěstování rostlin, 

  půda, výživa rostlin, osivo 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti,  

  okrasné rostliny, léčivky, zelenina aj 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché 

stolování 

- stolování – jednoduchá úprava stolu 

- potraviny – výběr, nákup  

- hygiena a bezpečnost práce 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování - pravidla správného stolování 

4. ročník 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními 

postupy různé výrobky z daného materiálu 

- vlastnosti materiálu a jeho užití – papír, karton, 

  textil, drát, vlna, nit, 

- přírodniny, netradiční materiály, dřevo, sádra,  

  fólie aj. 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech 

s různým materiálem vlastní fantazii  
- lidové zvyky, tradice, řemesla – vánoční 

  a velikonoční ozdoby 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu  

- pracovní pomůcky a nástroje 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při drobném 

poranění  

- zásady bezpečnosti při práci s nástroji a 

  pomůckami 

- hygiena práce 

- první pomoc 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

- stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční,  

  sestavování jednoduchých modelů 

- montáž a demontáž jednoduchých předmětů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu  

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým  

  náčrtem 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

drobném úrazu, užívá jednoduché pracovní 

nástroje a pomůcky  

- hygiena práce 

- první pomoc při drobných poraněních 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

  využití 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a 

užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin  

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

– půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 

pěstitelská pozorování 

- pěstování rostlin- ze semen v místnosti, 

  na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, zelenina  

  aj.) 

- pěstování pokojových rostlin – podmínky 

  pro pěstování 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  
- volba vhodného náčiní a ochranných pomůcek 

  a jejich správné použití 

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazu na zahradě  

- zásady bezpečné práce s rostlinami 

- první pomoc 

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně  
- základní vybavení kuchyně 

- bezpečná obsluha spotřebičů 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý 

pokrm  

- výběr, nákup a skladování potravin 

- příprava jednoduchého pokrmu 
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ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování při 

stolování  

- stolování – jednoduchá úprava stolu 

- pravidla správného stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při 

úrazu v kuchyni, uplatňuje zásady správné 

výživy  

- výběr vhodných čisticích prostředků pro úklid 

  pracovních ploch 

- ochranný oděv a pomůcky 

- vnitřní řád kuchyně 

- první pomoc při drobném poranění v kuchyni 

- zásady správné výživy 

5. ročník 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními 

postupy různé výrobky z daného materiálu 

- vlastnosti materiálu a jeho užití – papír, karton, 

  textil, drát, vlna, nit, 

- přírodniny, netradiční materiály, dřevo, sádra,  

  fólie aj. 

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech 

s různým materiálem vlastní fantazii  
- lidové zvyky, tradice, řemesla – vánoční 

  a velikonoční ozdoby 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

- pracovní pomůcky a nástroje 

- jednoduché pracovní operace a postupy, 

  organizace práce 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při drobném 

poranění 

- zásady bezpečnosti při práci s nástroji a 

  pomůckami 

- hygiena práce 

- první pomoc 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

- stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční,  

  sestavování jednoduchých modelů 

- montáž a demontáž jednoduchých předmětů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu  
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým  

  náčrtem 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

drobném úrazu, užívá jednoduché pracovní 

nástroje a pomůcky 

- hygiena práce 

- první pomoc při drobných poraněních 

- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

  využití 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a 

užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

– půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 

pěstitelská pozorování 

- pěstování rostlin- ze semen v místnosti, 

  na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, zelenina  

  aj.) 

- pěstování pokojových rostlin – podmínky 

  pro pěstování 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 
- volba vhodného náčiní a ochranných pomůcek 

  a jejich správné použití 

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazu na zahradě 

- zásady bezpečné práce s rostlinami 

- první pomoc 

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně 
- základní vybavení kuchyně 

- bezpečná obsluha spotřebičů 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý 

pokrm 

- výběr, nákup a skladování potravin 

- příprava jednoduchého pokrmu 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování při 

stolování 

- stolování – jednoduchá úprava stolu 

- pravidla správného stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 
- výběr vhodných čisticích prostředků pro úklid 

  pracovních ploch 
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bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při 

úrazu v kuchyni, uplatňuje zásady správné 

výživy 

- ochranný oděv a pomůcky 

- vnitřní řád kuchyně 

- první pomoc při drobném poranění v kuchyni 

- zásady správné výživy 

6. – 7. ročník 

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o 

materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech; provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň 

- dřevo, kov, plast, papír, 

- nářadí a nástroje pro ruční opracovávání 

- orýsování, řezání, spojování materiálu, 

  povrchové úpravy 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost  - rozvrh pracovní doby, organizace práce 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 

vhodným výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí  

- výběr vhodného materiálu k výrobě, užitnost,  

  výběr vhodného nářadí a nástrojů 

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou 

technickou dokumentací, orientuje se v 

pracovních postupech a návodech  

- práce s šablonou, technické výkresy, práce  

  s návodem 

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, 

plánu daný model  

- sestavování modelů podle plánu, montáž 

  a demontáž 

- práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem  

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž 

jednoduchého zařízení, provádí údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení  

- montáž a demontáž zařízení 

- údržba strojů a nářadí 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní předpisy; 

poskytne první pomoc při úrazu  

- první pomoc, hygiena práce 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

- půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana  

  rostlin a půdy 

- osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady  

  pro pěstování  

- pěstování vybraných druhů zeleniny 

- druhy ovocných rostlin, způsob pěstování 

ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v 

interiéru a využívá je k výzdobě 

- pokojové květiny, pěstování vybraných 

  okrasných květin, využití květin v interiéru a  

  exteriéru, aranžování a jednoduchá vazba  

  květin 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky 

a provádí jejich údržbu  
- zahradní nářadí a ochranný oděv 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu 

se zvířaty  

- hygiena a bezpečnost chovu, kontakt  

  se zvířaty 

- teoretické znalosti chovu zvířat v domácnosti  

ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a 

při styku s jedovatými rostlinami  

- pěstování vybraných rostlin, rostliny a 

  zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, 

  rostliny jedovaté, rostliny jako drogy a 

  jejich zneužívání, alergie 

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace 

platebního styku 

- finance a provoz domácnosti - rozpočet, 

  příjmy, výdaje, platby, hotovostní a 

  bezhotovostní platební styk, energie, 

  voda a jejich úspora 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech v 

domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze 

běžných domácích spotřebičů  

- elektrické spotřebiče- funkce a užití, ovládání, 

  ochrana a údržba 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

75 

ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením, provádí 

drobnou domácí údržbu, používá vhodné 

prostředky při práci v domácnosti  

- údržba oděvů a textilií, postupy 

- prací a čistící prostředky a zacházení s nimi 

ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne 

první pomoc při úrazu elektrickým proudem 

nebo chemikálií 

- bezpečnost při styku s čistícími 

  prostředky, elektrickými spotřebiči, 

- bezpečnost provozu, nebezpečí úrazu 

  elektrickým proudem 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

- základní vybavení kuchyně, udržování 

  pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 

  provozu 

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy 

podle daných postupů v souladu se zásadami 

zdravé výživy 

- skupiny potravin, sestavování jídelníčku, 

  způsoby konzervace, úprava pokrmů za 

  studena, základní způsoby tepelné 

  úpravy, základní postupy při přípravě 

  pokrmů a nápojů, zásady zdravé výživy 

ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy 

stolování a obsluhy u stolu 

- úprava stolu a stolování – jednoduché  

  prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní 

  stolování v rodině, zdobné prvky, květiny na  

  stole 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazech v kuchyni 

- bezpečnost a hygiena provozu v kuchyni 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, 

které rozvíjejí mezilidské vztahy 

- iniciativa a tvořivost – nácvik tvořivosti, 

  prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti  

  ve školním prostředí a v rodině, psychická  

  a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci,  

  přátelství 

8. – 9. ročník 

ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost - rozvrh pracovní doby, organizace práce 

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou 

technickou dokumentací, orientuje se v 

pracovních postupech a návodech 

- práce s šablonou, technické výkresy, práce  

  s návodem 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 

nářadím; poskytne první pomoc při úrazu  

- rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich 

vlastnosti  

- zvolí vhodný pracovní postup v souladu s 

druhem zpracovávaného materiálu  

- správně vybere a používá vhodné pracovní 

nástroje a pomůcky  

- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku  

- dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první 

pomoc při drobném úrazu  

- dřevo, kov, plast, papír, 

- nářadí a nástroje pro ruční opracovávání 

- orýsování, řezání, spojování materiálu, 

  povrchové úpravy 

- bezpečnost při práci, požární předpisy, 

  hygiena práce 

- výroba drobných oděvních a bytových 

  doplňků 

- základní dovednosti ručních prací 

- zásady první pomoci 

ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž 

jednoduchého zařízení, provádí údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení 

- montáž a demontáž zařízení 

- údržba strojů a nářadí 

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace 

platebního styku 

- finance a provoz domácnosti - rozpočet, 

  příjmy, výdaje, platby, hotovostní a 

  bezhotovostní platební styk, energie, 

  voda a jejich úspora 
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ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech v 

domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze 

běžných domácích spotřebičů 

- elektrické spotřebiče- funkce a užití, ovládání, 

  ochrana a údržba 

ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne 

první pomoc při úrazu elektrickým proudem 

nebo chemikálií 

- bezpečnost při styku s čistícími 

  prostředky, elektrickými spotřebiči, 

- bezpečnost provozu, nebezpečí úrazu 

  elektrickým proudem 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

- základní vybavení kuchyně, udržování 

  pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 

  provozu 

ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy 

podle daných postupů v souladu se zásadami 

zdravé výživy 

- skupiny potravin, sestavování jídelníčku, 

  způsoby konzervace, úprava pokrmů za 

  studena, základní způsoby tepelné 

  úpravy, základní postupy při přípravě 

  pokrmů a nápojů, zásady zdravé výživy 

ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy 

stolování a obsluhy u stolu 

- úprava stolu a stolování – jednoduché  

  prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní 

  stolování v rodině, zdobné prvky, květiny na  

  stole 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazech v kuchyni 

- bezpečnost a hygiena provozu v kuchyni 

ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných profesí, v učebních 

oborech a středních školách  
 

- volba profesní orientace – základní principy,  

  osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav,  

  osobní vlastnosti a schopnosti, vlivy  

  na profesní orientace, práce s profesními  

  informacemi a využívání poradenských služeb 

ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti 

profesní, případně pracovní orientace 

přihlédnutím k potřebám běžného života 

- povolání lidí – druhy pracovišť, charakter 

  a druhy pracovních činností, požadavky 

  kvalifikační, zdravotní a osobnostní 

ČSP-9-8-03p využije profesní informace a 

poradenské služby pro výběr vhodného dalšího 

vzdělávání 

- možnosti vzdělávání – náplň učebních a 

  studijních oborů, informace o dalším  

  vzdělávání 

ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích 

prezentaci své osoby při ucházení se o 

zaměstnání  

- byl seznámen s právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů  

- byl seznámen s možnostmi využití poradenské 

pomoci v případě neúspěšného hledání 

zaměstnání  

- pohovor u zaměstnavatele – modelové 

  situace při ucházení se o zaměstnání, 

- formy podnikání (podnikání drobné a  

  soukromé) 

- práva a povinnosti zaměstnance a 

  zaměstnavatele 

- kolektivní smlouva 

- Úřad práce – jeho funkce 
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II. Začlenění metody CLIL do nejazykových předmětů 

Pedagogická rada Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace schválila dne 

31. 8. 2018 změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného dne 

1. 9. 2016 a doplňuje do níže uvedených kapitol text: 

3.1 Zaměření školy 

Odstavec 2 Jazykovou základní školou 

V odborných předmětech bude podle organizačních možností školy používaná vyučovací 

metoda CLIL (content and language integrated learning), což je integrovaná výuka předmětu a 

cizího jazyka založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si 

osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.  

5 Učební osnovy 

Kapitola, předmět Charakteristika předmětu 
Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu 

5.3 Anglický jazyk 

V odborných předmětech bude 

prostřednictvím integrované 

vyučovací metody CLIL vyučován 

anglický jazyk. Výuce předmětu v 

angličtině bude věnována část 

hodiny, v níž se žáci budou 

prakticky rozšiřovat a osvojovat 

terminologii daného předmětu. 

1x až 2x měsíčně podle časové dotace 

odborného předmětu 

5.6 Informatika 

V rámci zvyšování efektivity výuky 

budou vyučující integrovat do 

předmětu Informatika terminologii 

v anglickém jazyce prostřednictvím 

vyučovací metody CLIL. O měsíční 

hodinové dotaci rozhodne vyučující 

daného předmětu podle vhodnosti 

tématu.  

Integrace anglického jazyka metodou 

CLIL bude probíhat v částech hodin 

předmětu v 6. ročníku 1x měsíčně. 

Celkový počet odučených hodin s 

metodou CLIL za daný školní rok 

nesmí být nižší než 10 vyučovacích 

hodin za školní rok, ale může být vyšší.  

5.7 Člověk a jeho 

svět 

V rámci zvyšování efektivity výuky 

budou vyučující integrovat do 

předmětu Člověk a jeho svět 

terminologii v anglickém jazyce 

prostřednictvím vyučovací metody 

CLIL. O měsíční hodinové dotaci 

rozhodne vyučující daného 

předmětu podle vhodnosti tématu.  

Integrace anglického jazyka metodou 

CLIL bude probíhat v částech hodin 

předmětu v 5. ročníku 2x měsíčně od 

školního roku 2019/20. 

Celkový počet odučených hodin s 

metodou CLIL za daný školní rok 

nesmí být nižší než 20 vyučovacích 

hodin za školní rok, ale může být vyšší.  

5.9 Finanční 

gramotnost 

V rámci zvyšování efektivity výuky 

budou vyučující integrovat do 

předmětu Finanční gramotnost 

terminologii v anglickém jazyce 

prostřednictvím vyučovací metody 

CLIL. O měsíční hodinové dotaci 

rozhodne vyučující daného 

předmětu podle vhodnosti tématu.  

Integrace anglického jazyka metodou 

CLIL bude probíhat v částech hodin 

předmětu v 9. ročníku 1x měsíčně. 

Celkový počet odučených hodin s 

metodou CLIL za daný školní rok 

nesmí být nižší než 10 vyučovacích 

hodin za školní rok, ale může být vyšší.  

5.11 Fyzika 

V rámci zvyšování efektivity výuky 

budou vyučující integrovat do 

předmětu Fyzika terminologii v 

anglickém jazyce prostřednictvím 

Integrace anglického jazyka metodou 

CLIL bude probíhat v částech hodin 

předmětu v 7. ročníku 2x měsíčně. 
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vyučovací metody CLIL. O měsíční 

hodinové dotaci rozhodne vyučující 

daného předmětu podle vhodnosti 

tématu.  

Celkový počet odučených hodin s 

metodou CLIL za daný školní rok 

nesmí být nižší než 20 vyučovacích 

hodin za školní rok, ale může být vyšší.  

 

5.14 Zeměpis 

V rámci zvyšování efektivity výuky 

budou vyučující integrovat do 

předmětu Zeměpis terminologii v 

anglickém jazyce prostřednictvím 

vyučovací metody CLIL. O měsíční 

hodinové dotaci rozhodne vyučující 

daného předmětu podle vhodnosti 

tématu.  

Integrace anglického jazyka metodou 

CLIL bude probíhat v částech hodin 

předmětu v 8. ročníku 2x měsíčně. 

Celkový počet odučených hodin s 

metodou CLIL za daný školní rok 

nesmí být nižší než je stanoveno, tzn. 

20 vyučovacích hodin za školní rok, ale 

může být vyšší.  


