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Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) Základní školy, Brno, Jasanová 2 od 1. 9. 2018, takto: 

 

1) Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů se doplňuje o minimální výstupy takto:   

 

ČESKÝ JAZYK 

 1. ROČNÍK  

ČESKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

seznámí se se všemi písmeny malé i velké abecedy Jazyková výchova 

podle svých schopností rozpozná délku samohlásek Jazyková výchova 

čte slabiky otevřené i zavřené Jazyková výchova 

čte slova z otevřených slabik Jazyková výchova 

procvičuje správnou výslovnost, tempo řeči a dýchání Komunikační a slohová výchova 

reaguje na pokyny přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova 

  

2. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

čte podle svých schopností všechna písmena malé i velké abecedy Jazyková výchova 

rozpozná délku samohlásek Jazyková výchova 

čte a tvoří slabiky otevřené i zavřené Jazyková výchova 

čte a tvoří slova z otevřených slabik Jazyková výchova 

s pomocí učitele dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a dýchání Komunikační a slohová výchova 



reaguje na pokyny přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova 

podle svých schopností si pamatuje a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky Literární výchova 

podle svých schopností se dokáže koncentrovat na poslech pohádek Literární výchova 

podle svých schopností reprodukuje krátký text podle otázek a instrukcí Literární výchova 

 

3. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky Jazyková výchova 

 tvoří slabiky Jazyková výchova 

spojuje písmena a slabiky Jazyková výchova 

 rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky Jazyková výchova 

píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech Jazyková výchova 

rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy Jazyková výchova 

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání Komunikační a slohová výchova 

rozumí pokynům přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova 

čte s porozuměním jednoduché texty Komunikační a slohová výchova 

píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon 
a správné tvary písmen (dle svých možností) 

Komunikační a slohová výchova 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Komunikační a slohová výchova 

dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost Komunikační a slohová výchova 

zvládá opis a přepis slov, krátkých vět Komunikační a slohová výchova 

převádí slova z mluvené do psané podoby Komunikační a slohová výchova 

pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně Literární výchova 

dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů Literární výchova 

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací Literární výchova 

 



4. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

 rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy  Jazyková výchova 

rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky  Jazyková výchova 

tvoří slabiky  Jazyková výchova 

tvoří slova z otevřených slabik  Jazyková výchova 

rozliší věty, slova, slabiky, hlásky  Jazyková výchova 

píše velká písmena ve jménech  Jazyková výchova 

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a dýchání  Komunikační a slohová výchova 

rozumí pokynům přiměřené složitosti  Komunikační a slohová výchova 

čte s porozuměním jednoduché texty  Komunikační a slohová výchova 

píše písmena a číslice  Komunikační a slohová výchova 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen  Písemný projev 

zvládá opis a přepis slov, krátkých vět  Písemný projev 

převádí jednoduchá slova z mluvené podoby do psané  Písemný projev 

pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky  Literární výchova 

dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů  Naslouchání 

Literární výchova 

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  Mluvený projev 

Literární výchova 

Komunikační a slohová výchova 

 

 

 

 



5. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

 zná všechna písmena malé i velké abecedy Jazyková výchova 

Slovní zásoba a tvoření slov 

rozpozná samohlásky (i jejich délku) a souhlásky Jazyková výchova 

Slovní zásoba a tvoření slov 

rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých 
slabik 

Jazyková výchova 

Slovní zásoba a tvoření slov 

správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě Jazyková výchova 

Slovní zásoba a tvoření slov 

rozliší věty, slova, slabiky, hlásky Jazyková výchova 

Slovní zásoba a tvoření slov 

píše velká písmena ve jménech a na začátku věty Jazyková výchova 

Pravopis 

 řadí slova podle abecedy dle předlohy Jazyková výchova 

dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určuje druhy vět Jazyková výchova 

Skladba 

pozná podstatná jména a slovesa Jazyková výchova 

Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

 dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a dýchání Komunikační a slohová výchova 

Čtení 

rozumí pokynům přiměřené složitosti Komunikační a slohová výchova 

Naslouchání 

čte s porozuměním jednoduché texty Komunikační a slohová výchova 

Čtení 

převádí jednoduchá slova z mluvené podoby do psané Komunikační a slohová výchova 



Mluvený projev 

Písemný projev 

tvoří otázky a odpovídat na ně Komunikační a slohová výchova 

Mluvený projev 

vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a 
domluvit se v běžných situacích 

Komunikační a slohová výchova 

Mluvený projev 

v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči Komunikační a slohová výchova 

Mluvený projev 

má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování Komunikační a slohová výchova 

Mluvený projev 

popíše jednoduché předměty, činnosti a děje Komunikační a slohová výchova 

Mluvený projev 

Písemný projev 

opisuje a přepisuje jednoduché texty Komunikační a slohová výchova 

Písemný projev 

napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení Komunikační a slohová výchova 

Písemný projev 

dbá na úpravný a čitelný písemný projev, správné pořadí písmen, úplnost slov, 
dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy 

Komunikační a slohová výchova 

Písemný projev 

ovládá psaní hůlkového písma Komunikační a slohová výchova 

Písemný projev 

čte krátké texty s porozuměním a dokáže je reprodukovat podle jednoduché osnovy Literární výchova 

Zážitkové čtení a naslouchání 

 ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu Literární výchova 

Zážitkové čtení a naslouchání 

rozlišuje prózu a verše Literární výchova 

Základní literární pojmy 

určuje v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti Literární výchova 



Základní literární pojmy 

rozlišuje pohádkové prostředí od reálného Literární výchova 

Základní literární pojmy 

dramatizuje jednoduchý příběh Literární výchova 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek Literární výchova 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky Mluvený projev 

Písemný projev 

Literární výchova 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

6. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

výstupy učivo 

snaží se číst plynule s porozuměním; dle svých možností reprodukuje text Čtení 

Mluvený projev 

v rámci svých možností komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 
spisovný jazyk 

Komunikační a slohová výchova 

seznamuje se se psaním běžných písemností; podle svých možností popíše děje, jevy, 
osoby, pracovní postup; snaží se vyprávět podle předem připravené osnovy; s 
vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

Mluvený projev 

Písemný projev 

Vypravování 

Popis osoby, popis předmětu, popis pracovního postupu 

Komunikace – dopis, e-mail , SMS 

seznámí se s Pravidly českého pravopisu a se Slovníkem SJČ Jazyková výchova 

Jazykové příručky 



učí se poznat a určit slovní druhy; snaží se správně skloňovat podstatná jména a 
přídavná jména; poznat osobní zájmena; správně časovat slovesa 

Jazyková výchova 

Tvarosloví – ohebné slovní druhy, mluvnické kategorie 

seznamuje se se spisovným a nespisovným jazykem Jazyková výchova 

Jazyk a jeho útvary 

učí se rozeznat větu jednoduchou od souvětí Jazyková výchova 

Skladba 

seznamuje se s pravopisem vyjmenovaných slov Jazyková výchova 

učí se správně psát slova s předponami a předložkami Jazyková výchova 

Předpony s-/se, z-/ze, vz- 

Předložky s/se, z/ze 

učí se pravopis podle shody přísudku s podmětem Jazyková výchova 

Skladba 

s pomocí učitele se snaží zorientovat v literárním textu, najít jeho hlavní myšlenku Literární výchova 

učí se ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Literární výchova 

Divadlo a film 

Referáty z četby 

seznamuje se se základními literárními druhy a žánry Literární výchova 

s pomocí učitele se snaží vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Literární výchova 

krok za krokem získává pozitivní vztah k literatuře Literární výchova 

napíše soukromý dopis Komunikační a slohová výchova 

 Písemný projev 

 Dopis (soukromý, úřední) 

 

 

 

 



7. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

výstupy učivo 

snaží se číst plynule s porozuměním; reprodukovat text Čtení - praktické, věcné, prožitkové 

Mluvní cvičení 

dle svých možností komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá 
spisovný jazyk 

Komunikační a slohová výchova 

s pomocí učitele píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis; 
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; s 
vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma 

Komunikační a slohová výchova 

Mluvní cvičení 

Vypravování 

Popis pracovního postupu 

Popis osoby a charakteristika 

Životopis 

Žádost, pozvánka 

s pomocí učitele se orientuje v Pravidlech českého pravopisu a ve Slovníku SJČ Jazyková výchova 

dle svých možností pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná 
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa 

Jazyková výchova 

s pomocí učitele rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Jazyková výchova 

snaží se rozeznat větu jednoduchou od souvětí Jazyková výchova 

učí se ovládat pravopis vyjmenovaných slov Jazyková výchova 

snaží se správně psát slova s předponami a předložkami Jazyková výchova 

snaží se zvládat pravopis podle shody přísudku s podmětem Jazyková výchova 

s pomocí učitele se orientuje v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku Literární výchova 

dle svých možností ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového 
představení 

Literární výchova 

snaží se rozeznat základní literární druhy a žánry Literární výchova 

s pomocí učitele vyhledá potřebné informace v oblasti literatury Literární výchova 



postupně získává pozitivní vztah k literatuře Literární výchova 

 

8. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

výstupy učivo 

čte s porozuměním; dle svých možností reprodukuje text Komunikační a slohová výchova 

Čtení - praktické, věcné, prožitkové, kritické 

komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk Komunikační a slohová výchova 

Mluvený projev 

dle svých možností 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 

Komunikační a slohová výchova 

většinou se orientuje v Pravidlech českého pravopisu a ve Slovníku SJČ Jazyková výchova 

snaží se poznat a určit slovní druhy, skloňovat podstatná jména a přídavná jména, 
poznat osobní zájmena, časovat slovesa 

Jazyková výchova 

většinou rozliší spisovný a nespisovný jazyk Jazyková výchova 

snaží se rozeznat větu jednoduchou od souvětí Jazyková výchova 

snaží se ovládat pravopis vyjmenovaných slov Jazyková výchova 

snaží se správně psát slova s předponami a předložkami Jazyková výchova 

snaží se zvládat pravopis podle shody přísudku s podmětem Jazyková výchova 

většinou se orientuje v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku Literární výchova 

dle svých možností ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového 
představení 

Literární výchova 

v rámci svých možností rozezná základní literární druhy a žánry Literární výchova 

s pomocí dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Literární výchova 

projevuje pozitivní vztah k literatuře Literární výchova 

 



9. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

výstupy učivo 

čte plynule s porozuměním; reprodukuje text Jazyková výchova 

Komunikační a slohová výchova 

Čtení - praktické, věcné, kritické, prožitkové 

komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk Komunikační a slohová výchova 

Jazyková kultura 

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 

Komunikační a slohová výchova 

Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis 

orientuje se v Pravidlech českého pravopisu a ve Slovníku SJČ Jazyková výchova 

Jazyková kodifikace a norma 

pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa 

Tvarosloví – slovní druhy 

Podstatná jména, skloňování cizích vlastních jmen, psaní velkých písmen ve vlastních 
jménech a názvech 

Přídavná jména 

Zájmena, číslovky 

Slovesa, třídy a vzory, přechodníky 

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Jazyková výchova 

spisovný a nespisovný jazyk 

rozezná větu jednoduchou od souvětí Jazyková výchova 

věta jednoduchá, souvětí 

ovládá pravopis vyjmenovaných slov Jazyková výchova 

vyjmenovaná slova 

správně píše slova s předponami a předložkami Jazyková výchova 

předpony, předložky 



zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem Jazyková výchova 

Shoda podmětu s přísudkem 

orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku Literární výchova 

Reflexe četby 

ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Literární výchova 

Reflexe četby 

rozezná základní literární druhy a žánry Literární výchova 

Literární druhy a žánry 

dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Literární výchova 

Internet a CD-ROM jako zdroj informací 

Knihovna jako kulturní a literární centrum 

Knihovní katalogy 

má pozitivní vztah k literatuře Literární výchova 

Základy literární teorie 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

3. ROČNÍK 

ANGLICKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

poznává barvy na základě mluveného slova Colours 

• slovní zásoba 

zvuková podoba jazyka 

rozpoznává čísla 1-10 Numbers 

• zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Hello 



Good morning , good afternoon, good evening 

• slovní zásoba 

zvuková podoba jazyka 

poznává některé školní pomůcky Classroom 

• slovní zásoba 

zvuková podoba jazyka 

je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka • zvuková a grafická podoba jazyka 

zvuková podoba jazyka 

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka • zvuková a grafická podoba jazyka 

 

4. ROČNÍK 

ANGLICKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

poznává barvy na základě mluveného slova Colours – tvoření krátkých vět 

rozpozná a pojmenuje čísla 1-10 Fruit and vegetables, číslovky 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Hello – pozdravy, představit se, zeptat se na jméno 

na základě mluveného slova poznává některé školní pomůcky, zvířata a potraviny My schoolbag – přivlastňovací zájmeno my, neurčitý člen a, an 

In the classroom – užití I think 

Fruit and vegetables, číslovky 

snaží se rozumět jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností 

zvuková podoba jazyka 

slovní zásoba 

tematické okruhy 

mluvnice 

rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal zvuková podoba jazyka 

slovní zásoba 

tematické okruhy 



mluvnice 

je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka zvuková podoba jazyka 

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka grafická podoba jazyka 

 

5. ROČNÍK 

ANGLICKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

poznává barvy na základě mluveného slova • zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

zvládá základní číslovky a jejich pojmenování • zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

na základě mluveného slova poznává základní školní pomůcky, zvířata a potraviny • zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

rozumí obecně známým slovům a frázím a zvládá pozdravy, přání a poděkování Pokyny učitele, uvítání, rozloučení 

Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost 

• zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

• zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy, 
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje 

• mluvnice 

rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

• zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy, 
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje 

• mluvnice 



sdělí své jméno a věk • zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy, 
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje 

• mluvnice 

vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu) 

• zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy, 
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje 

• mluvnice 

rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) 

• zvuková a grafická podoba jazyka 

• slovní zásoba 

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy, 
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje 

• mluvnice 

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka • zvuková a grafická podoba jazyka 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Pokyny učitele, uvítání, rozloučení 

• slovní zásoba 

 

6. ROČNÍK 

ANGLICKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

učí se rozumět základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
osvojených tematických okruhů 

Hello, People 

Homes, Furniture 

Animals 

Life, Time 

Sport 



Celebrations 

Weather 

School 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

krok za krokem se učí rozumět jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby • zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

s pomocí učitele odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby • zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

učí se rozumět slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických 
okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Hello, People 

Homes, Furniture 

Animals 

Life, Time 



Sport 

Celebrations 

Weather 

School 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

s pomocí učitele se učí reagovat na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 
osoby 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

 

7. ROČNÍK 

ANGLICKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

v rámci svých možností rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů 

Requests, Offers 

Places, Town 

Around The World 

Space 



Friends 

Money, Shopping 

Transport, building 

Illnesses 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

v relativně velké míře rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby Requests, Offers 

Friends 

Money, Shopping 

Illnesses 

was, were 

tvary sloves, nepravidelná slovesa 

adverbs 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

s dopomocí odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby • zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 



vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem 

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

učí se a poté vcelku dobře zvládá rozumět slovům a jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Requests, Offers 

Places, Town 

Around The World 

Space 

Friends 

Money, Shopping 

Transport, building 

Illnesses 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

v rámci svých možností reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 
osoby 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

 

 



8. ROČNÍK 

ANGLICKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

v relativně velké míře je schopen porozumět základním informacím v krátkých 
poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů 

- Christmas 

- Watching TV 

- Sport 

- Family 

- Social phrases 

- Shopping, services 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

většinou je schopen rozumět jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby • zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

v rámci svých možností odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby • zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 



vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem 

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

bez větších problémů rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají 
osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Texty z učebnice + doplňující texty z časopisů 

Tematické okruhy 

- Christmas 

- Watching TV 

- Sport 

- Family 

- Social phrases 

- Shopping, services 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

s menší pomocí učitele reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 
osoby 

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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

• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

 

 



9. ROČNÍK 

ANGLICKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
osvojených tematických okruhů 

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

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

Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na 
poděkování) 

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem 

Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku 

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

Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na 
poděkování) 

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem 

Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku 



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

Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na 
poděkování) 

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

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

Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov 

Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku 

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

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem 

Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov 

Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku 

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

Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na 
poděkování) 

Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 



NĚMECKÝ JAZYK  

6. ROČNÍK 

NĚMECKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

postupně se seznamuje zvukovou podobou německého jazyka Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 

- ABC – její odlišnosti, základní výslovnostní návyky 

učí se porozumět výrazům pro pozdrav a poděkování Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 

- tvoření oznamovacích vět 

- seznamování se slovní zásobou, práce se slovníkem 

- pozdravy dle denní doby 

učí se rozumět jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Tematické okruhy: rodina, domov, volný čas, jídlo, kalendářní rok, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

- seznamování se slovní zásobou, práce se slovníkem 

učí se pozdravit a poděkovat, vyjádřit souhlas a nesouhlas Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 

- pozdravy dle denní doby 

učí se sdělit své jméno a věk - „heißen a sein“ j.č. 

- tvoření oznamovacích vět 

- osobní zájmena 

- přivlastňovací zájmena mein/meine, dein/deine 

- číslovky do 1000 

 

 

 

 

 



7. ROČNÍK 

NĚMECKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

učí se rozumět jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

s pomocí učitele se snaží reagovat na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby 

Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

učí se rozumět jednoduchým pokynům učitele Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

učí se rozumět otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a 
věku) 

Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

seznamuje se se zvukovou podobou německého jazyka Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

celkem dobře rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

v rámci svých možností se snaží pozdravit a poděkovat, vyjádřit souhlas a nesouhlas Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

sdělí své jméno a věk Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie 
zemí příslušných jazykových oblastí 

 

8. ROČNÍK 

NĚMECKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

v rámci svých možností rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

s pomocí učitele reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 



ve velké míře rozumí jednoduchým pokynům učitele Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

většinou rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména 
a věku) 

Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

seznamuje se se zvukovou podobou německého jazyka Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

většinou rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

v rámci svých možností pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

v rámci svých možností sdělí své jméno a věk Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání, 
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

9. ROČNÍK 

NĚMECKÝ JAZYK 

výstupy učivo 

rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

Tematické okruhy: rodina, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby Mluvnice 

rozumí jednoduchým pokynům učitele Mluvnice 

rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) Mluvnice 

je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka Tematické okruhy: rodina, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

Mluvnice 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Tematické okruhy: rodina, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas Tematické okruhy: rodina, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

sdělí své jméno a věk Tematické okruhy: rodina, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, obec, dopravní 



prostředky, kalendářní rok, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

MATEMATIKA  

1. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

podle svých možností čte, píše a poznává číslice v oboru do 10 Číslo a početní operace 

podle svých možností sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10 Číslo a početní operace 

zná matematické pojmy +, -, =, je větší, je menší a umí je zapsat Číslo a početní operace 

seznámí se s jednoduchými slovními úlohami a řeší je s pomocí názoru Číslo a početní operace 

seznámí se s číselnou řadou do 20 Závislosti, vztahy a práce s daty 

* číselný obor 1-20 tabulky, řady čísel,..., 

 

2. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

čte, píše a poznává číslice v oboru do 10 Číslo a početní operace 

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10 Číslo a početní operace 

zná matematické pojmy +, -, =, je větší, je menší a umí je zapsat Číslo a početní operace 

řeší jednoduché slovní úlohy s pomocí názoru Číslo a početní operace 

seznámí se s číselnou řadou do 20 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

 



3. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

 čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100 Číslo a početní operace 

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 Číslo a početní operace 

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 Číslo a početní operace 

zná matematické operátory +, -, =, <, > a umí je zapsat Číslo a početní operace 

umí rozklad čísel v oboru do 20 Číslo a početní operace 

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 Číslo a početní operace 

zvládá orientaci v prostoru a reagovat na pokyny vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, 
nahoře, dole, vpředu, vzadu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi Závislosti, vztahy a práce s daty 

pozná a pojmenuje geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a umí je 
graficky znázornit 

Geometrie v rovině a prostoru 

umí používat pravítko Geometrie v rovině a prostoru 

rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují Geometrie v rovině a prostoru 

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Závislosti, vztahy a práce s daty 

doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

4. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

čte, píše a poznává číslice v oboru do 30  Čísla a početní operace 

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 30  Čísla a početní operace 

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20  Čísla a početní operace 



 zná matematické pojmy +, -, =, <, > a umí je zapsat  Čísla a početní operace 

umí rozklad čísel v oboru do 30  Čísla a početní operace 

řeší jednoduché slovní úlohy s pomocí názoru v oboru do 20  Čísla a početní operace 

zvládá orientaci v prostoru a reaguje na pokyny vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, 
nahoře, dole, vpředu, vzadu  

Závislosti, vztahy a práce s daty 

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi  Závislosti, vztahy a práce s daty 

pozná a pojmenuje geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a umí je 
graficky znázornit  

Geometrie v rovině a prostoru 

umí používat pravítko  Geometrie v rovině a prostoru 

rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují  Geometrie v rovině a prostoru 

 

5. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

čte, píše a poznává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 Čísla a početní operace 

rozeznává sudá a lichá čísla Čísla a početní operace 

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy Čísla a početní operace 

rozkládá čísla v oboru do 10 s názorem i bez názoru Čísla a početní operace 

upevní si pojem „desítka“ a „jednotka“ Čísla a početní operace 

sčítá a odčítá celé desítky a stovky Čísla a početní operace 

sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla Čísla a početní operace 

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 Čísla a početní operace 

zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách Čísla a početní operace 

zvládá orientaci v prostoru a reaguje na pokyny vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, 
nahoře, dole, vpředu, vzadu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi Závislosti, vztahy a práce s daty 

provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času Závislosti, vztahy a práce s daty 



určí čas s přesností na čtvrthodiny Závislosti, vztahy a práce s daty 

měří a porovnává délku úsečky Geometrie v rovině a prostoru 

sestrojí rovnoběžky a kolmice Geometrie v rovině a prostoru 

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary Geometrie v rovině a prostoru 

určí osu souměrnosti překládáním papíru Geometrie v rovině a prostoru 

vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran Geometrie v rovině a prostoru 

pozná základní tělesa Geometrie v rovině a prostoru 

používá kalkulátor Čísla a početní operace 

zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 Čísla a početní operace 

vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu Závislosti, vztahy a práce s daty 

orientuje se a čte v jednoduché tabulce Závislosti, vztahy a práce s daty 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 
matematických postupech 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

6. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace Desetinná čísla 

- desetinná čísla 

- počítání s desetinnými čísly 

písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem - přirozená čísla, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, zaokrouhlování a 
porovnávání přirozených čísel, počítání s přirozenými čísly 

píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 - přirozená čísla, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, zaokrouhlování a 
porovnávání přirozených čísel, počítání s přirozenými čísly 

vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce Úhel a jeho velikost 

- úhel, osa úhlu 

- druhy a typy úhlů 



- velikost úhlu 

- sčítání a odčítání úhlů 

načrtne krychli a kvádr Krychle a kvádr 

- krychle a kvádr 

načrtne a narýsuje síť krychle a kvádru Krychle a kvádr 

- krychle a kvádr 

vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku - výpočty obvodu a obsahu 

rozezná základní geometrická tělesa - geometrická tělesa 

vypočítá povrch a objem krychle a kvádru Krychle a kvádr 

- povrch a objem krychle a kvádru 

načrtne základní tělesa - geometrická tělesa 

sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti Osová souměrnost 

- osová souměrnost 

sestrojí výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku Trojúhelník 

- výšky trojúhelníku, těžnice a těžiště trojúhelníku 

užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu - jednotky délky, hmotnosti, obsahu 

- převody jednotek obsahu 

- převody jednotek objemu 

zobrazí krychli a kvádr Krychle a kvádr 

- krychle a kvádr 

zvládá orientaci na číselné ose - přirozená čísla, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, zaokrouhlování a 
porovnávání přirozených čísel, počítání s přirozenými čísly 

- desetinná čísla 

umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami - přímka, polopřímka, úsečka, vzájemná poloha přímek v rovině 

Úhel a jeho velikost 

Trojúhelník 

 

 



7. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek–část (zlomek, 
desetinné číslo, procento) 

- desetinná čísla, dělitelnost, úhly, trojúhelníky, objem a povrch krychle a kvádru 

Zlomky 

- celek a jeho část 

- rozšiřování, krácení a porovnávání zlomků 

- smíšená čísla 

- převrácené číslo 

- početní operace se zlomky 

- složený zlomek 

Procenta 

- procento 

provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla - desetinná čísla, dělitelnost, úhly, trojúhelníky, objem a povrch krychle a kvádru 

používá měřítko mapy a plánu Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 

- poměr 

- měřítko plánu a mapy 

řeší jednoduché úlohy na procenta Procenta 

- procento 

- základ, procentová část, počet procent 

- výpočet pomocí trojčlenky 

- jednoduché úrokování (úroková míra, úrok) 

určí shodné útvary Shodnost geometrických útvarů 

sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti Shodnost geometrických útvarů 

- středová souměrnost 

zapíše a znázorní celá čísla na číselné ose - znázornění celých čísel na číselné ose 

porovná a uspořádá celá čísla podle velikosti - porovnávání celých čísel 



provádí početní operace v oboru celých čísel - početní operace s celými čísly 

vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné Racionální čísla 

porovná a uspořádá racionální čísla podle velikosti - porovnávání racionálních čísel 

provádí početní operace v oboru racionálních čísel - početní operace s racionálními čísly 

načrtne a sestrojí trojúhelník, rovnoběžník a lichoběžník v jednoduchých případech Shodnost geometrických útvarů 

- věty o shodnosti trojúhelníků 

Čtyřúhelníky 

- rovnoběžník 

- trojúhelník a lichoběžník 

vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku Čtyřúhelníky 

- rovnoběžník 

- trojúhelník a lichoběžník 

používá při řešení úloh úměru a trojčlenku Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 

- trojčlenka 

vypracuje jednoduchou tabulku - pravoúhlá soustava souřadnic, grafy úměrnosti 

rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy - přímá a nepřímá úměrnost 

určí a charakterizuje hranol Hranoly 

- hranoly 

 

8. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

vypočítá obvod a obsah trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kruhu Kruh, kružnice, válec 

- kružnice a kruh 

- délka kružnice a obvod kruhu 

- obsah kruhu 



provádí jednoduché konstrukce Konstrukční úlohy 

- množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice) 

- konstrukce trojúhelníků 

- konstrukce čtyřúhelníků 

rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary Konstrukční úlohy 

- konstrukce trojúhelníků 

- konstrukce čtyřúhelníků 

vypočítá povrch a objem válce Kruh, kružnice, válec 

- objem a povrch válce 

sestrojí síť válce Kruh, kružnice, válec 

- válec a jeho síť 

vyhledává a třídí data Základy statistiky 

- závislosti a data (příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti 

- statistické šetření 

- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky 

porovnává data Základy statistiky 

- závislosti a data (příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti 

- statistické šetření 

- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky 

zvládá orientaci na číselné ose - racionální čísla 

pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, 
desetinné číslo, procento) 

- racionální čísla 

provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla - počítání s racionálními čísly 

používá měřítko mapy a plánu - poměr, měřítko plánu a mapy 

řeší jednoduché úlohy na procenta - procenta 

určí shodné útvary - shodná zobrazení, osová a středová souměrnost 

sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti - shodná zobrazení, osová a středová souměrnost 

zapíše a znázorní celá čísla na číselné ose - celá čísla 

porovná a uspořádá celá čísla podle velikosti - celá čísla 



provádí početní operace v oboru celých čísel - celá čísla 

vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné - racionální čísla 

porovná a uspořádá racionální čísla podle velikosti - racionální čísla 

provádí početní operace v oboru racionálních čísel - počítání s racionálními čísly 

- racionální čísla 

načrtne a sestrojí trojúhelník, rovnoběžník a lichoběžník v jednoduchých případech - konstrukční úlohy 

vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku - čtyřúhelníky 

používá při řešení úloh úměru a trojčlenku - poměr, měřítko plánu a mapy 

- přímá a nepřímá úměrnost 

vypracuje jednoduchou tabulku - přímá a nepřímá úměrnost 

rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy - přímá a nepřímá úměrnost 

určí a charakterizuje hranol - hranoly 

 

9. ROČNÍK 

MATEMATIKA 

výstupy učivo 

zvládá početní úkony s penězi Základy finanční matematiky 

jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 

vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce krychle, kvádr, válec 

sestrojí sítě základních těles technické výkresy 

krychle, kvádr, válec 

základy rýsování 

zobrazuje jednoduchá tělesa technické výkresy 

krychle, kvádr, válec 

základy rýsování 

hledá různá řešení předložených situací jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 



samostatně řeší praktické úlohy jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 

aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 

používá technické písmo technické výkresy 

odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky základy rýsování 

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 

vypočítá obvod a obsah trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kruhu základní rovinné útvary 

provádí jednoduché konstrukce základy rýsování 

základní rovinné útvary 

rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary základy rýsování 

základní rovinné útvary 

pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek – část (zlomek, 
desetinné číslo, procento) 

- početní operace s celými čísly, zlomky, racionálními čísly, dělitelnost 

provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla - početní operace s celými čísly, zlomky, racionálními čísly, dělitelnost 

jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 

používá měřítko mapy a plánu - poměr 

Podobnost 

- využití podobnosti 

jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 

řeší jednoduché úlohy na procenta - procenta 

jednoduché slovní úlohy, řešení úloh z praxe 

sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti základy rýsování 

základní rovinné útvary 

načrtne a sestrojí trojúhelník, rovnoběžník a lichoběžník v jednoduchých případech - úhly, trojúhelníky, shodnost 

- čtyřúhelníky 

- kruh, kružnice, konstrukční úlohy 

základy rýsování 

základní rovinné útvary 

čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům technické výkresy 

 



INFORMATIKA  

5. ROČNÍK 

INFORMATIKA 

výstupy učivo 

ovládá základní obsluhu počítače (bude uzpůsobeno dle vývoje) Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě 

Práce s klávesnicí a myší 

dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě 

Práce s klávesnicí a myší 

pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu - výukové a zábavné programy 

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení základy práce s webovým prohlížečem 

 

6. ROČNÍK 

INFORMATIKA 

výstupy učivo 

dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace 

Internet 

• co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

El. pošta = e-mail 

• vztah k Internetu 

• pojem: poštovní programy (příklady: MS Outlook, MS Outlook Express) 

• spuštění poštovního programu, odeslání zprávy, čtení došlých zpráv a mazání zpráv 

pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; 
využívá vhodné aplikace; zvládá práci s výukovými programy 

SW – SOFTWARE 

= programy 



Textové editory 

• pojem: textové editory (příklady: T602, NotePad, Word …) 

• uložení, otevření souboru 

• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 

• označení části textu do bloku 

• psaní, oprava textu (vel. písmena s diakritikou, další znaky) 

• základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky) 

• písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů) 

• zarovnání odstavce (panel nástrojů) 

• vložení obrázku - WordArt, klipart – formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a 
ohraničení) 

vyhledává potřebné informace na internetu Internet 

zásady bezpečného chování na internetu 

 

PRVOUKA  

1. ROČNÍK 

PRVOUKA 

výstupy učivo 

orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy Domov 

Škola, okolí školy 

dodržuje základní pravidla společenského chování Chování ve škole 

Soužití v rodině 

projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům Chování ve škole 

rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy 

Rodina 

Domov, obec 

Soužití v rodině 



pozná, kolik je hodin (jen celé hodiny); orientuje se v čase Orientace v čase 

Časové údaje 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti Orientace v čase 

Časové údaje 

pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

Roční období 

Znaky, roční období 

Charakteristika ročních období 

pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat Domácí zvířata a jejich mláďata 

pojmenuje hlavní části lidského těla Lidské tělo 

uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a 
pocity; zvládá ošetření drobných poranění 

Péče o zdraví 

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) Domov 

Chování ve škole 

Soužití v rodině 

popíše střídání ročních období Roční období 

Znaky, roční období 

Charakteristika ročních období 

uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

Péče o zdraví 

Zdravá výživa 

Nemoc, úraz 

 

2. ROČNÍK 

PRVOUKA 

výstupy učivo 

popíše a zvládne cestu do školy školní budova, adresa školy 

cesta do školy, dopravní značky 



projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům jsem školák, chování ve vyučování, o přestávce 

příbuzenské a generační vztahy 

pravidla slušného chování 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti orientace v čase 

posloupnost v čase 

pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

rok, období, měsíce 

podzim - proměny přírody 

zima, znaky zimy 

posloupnost v čase 

proměny na jaře 

léto 

pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami stavba stromu, keře 

části stromu a keře 

ovocné stromy a plody 

zemědělské plodiny a luštěniny 

peckovice, malvice, bobule 

zelenina - její druhy 

lesní plody 

jedovaté byliny 

pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat živočichové v přírodě 

živočichové 

ptáci 

hospod. zvířata, samec, samice, mládě 

živočichové u vody a ve vodě 

řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě pravidla pobytu v horách 

pobyt v přírodě - pravidla bezpečnosti a chování 

pozná státní symboly České republiky vlast 

rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých mezilidské vztahy, život rodiny 



pravidla slušného chování 

uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy jsem školák, chování ve vyučování, o přestávce 

chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí ekologie 

pobyt v přírodě - pravidla bezpečnosti a chování 

zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata péče o živočichy v zajetí 

 

3. ROČNÍK 

PRVOUKA 

výstupy učivo 

zvládá orientaci ve škole a v okolí školy a svého bydliště obec, kde žiji 

město, vesnice 

zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi rodina, její členové 

život v rodině 

funkce rodiny 

má osvojené základy společenského chování mezilidské vztahy 

práva a povinnosti 

člověk mezi lidmi 

pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti povolání 

ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi mezilidské vztahy 

člověk mezi lidmi 

zvládá jednoduchou orientaci v čase orientace v čase 

měření veličin-délka, hmotnost, teplota, objem, čas 

denní režim 

využívání volného času 

popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích změny v přírodě, voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové 

pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat Obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci 



Bezobratlí 

Živočichové podle druhu přijímané potravy 

Živočichové a člověk (rezervace, zoo) 

pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami rostliny kvetoucí, nekvetoucí, užitkové, okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné 

části kvetoucích rostlin 
- byliny, dřeviny 
- stvol, lodyha, stéblo 
- části listu, květu 
- houby (jedlé, jedovaté) 

uplatňuje základní zásady chování v přírodě seznámí se s kompasem, buzolou, orientace v krajině 

krajina kolem nás 

poznávání rostlin 

živá a neživá příroda 

uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu lidské tělo, jeho stavba 

orgány a jejich funkce 

péče o zdraví 

zdravý životní styl 

výživa člověka 

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných člověk mezi lidmi 

pojmenuje hlavní části lidského těla lidské tělo, jeho stavba 

orgány a jejich funkce 

dokáže sdělit své zdravotní potíže a pocity lidské tělo, jeho stavba 

orgány a jejich funkce 

péče o zdraví 

zdravý životní styl 

uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy zajímavosti a památky obce 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti orientace v čase 

provede jednoduchý pokus podle návodu vlastnosti látek, porovnávání 

látky pevné, kapalné, plynné 

změny skupenství 



měření veličin-délka, hmotnost, teplota, objem, čas 

rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných 

péče o zdraví 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu doprava v obci 

dopravní kázeň 

chodec, cyklista 

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 

využívání volného času 

člověk mezi lidmi 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech (mdú) mimořádné události 

evakuace 

popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje 

moje město, obec-poloha 

obec, kde žiji 

město, vesnice 

orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany světové strany 

práce s mapou ČR 

má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě stát, státní symboly, naše vlast 

okolní státy 

uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí zajímavosti a památky obce 

stát, státní symboly, naše vlast 

obec, kde žiji 

sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest okolní státy 

krajina kolem nás 

využívání volného času 

člověk mezi lidmi 

pozná státní symboly České republiky stát, státní symboly, naše vlast 

vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště 

moje město, obec-poloha 

zajímavosti a památky obce 

obec, kde žiji 

krajina kolem nás 



uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji moje město, obec-poloha 

zajímavosti a památky obce 

obec, kde žiji 

krajina kolem nás 

na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody změny v přírodě, voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové 

živá a neživá příroda 

vzájemné vztahy 

rovnováha v přírodě, společenstvo 

zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů prostředí 

rovnováha v přírodě, společenstvo 

popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho poškozují 

krajina kolem nás 

přírodniny a lidské výtvory 

základy ekologie 

reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech mimořádné události 

evakuace 

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života vývojové etapy života 

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 

mimořádné události 

evakuace 

uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

doprava v obci 

dopravní kázeň 

chodec, cyklista 

odmítá návykové látky péče o zdraví 

zdravý životní styl 

výživa člověka 

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku (mdú) 

mezilidské vztahy 

 

 



PŘÍRODOVĚDA  

4. ROČNÍK 

PŘÍRODOVĚDA 

výstupy učivo 

poznává na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

Člověk ve společnosti 

 vyvozuje a učí se dodržovat pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v 
rodině, v obci (městě) 

Člověk ve společnosti 

učí se rozlišovat základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech 
své názory, popřípadě připustí svůj omyl 

Člověk ve společnosti 

hledá společný postup a řešení se spolužáky Člověk ve společnosti 

seznamuje se ve svém okolí s jednáním a chováním, která se už tolerovat nemohou a 
která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

Člověk ve společnosti 

rozliší živou a neživou přírodu Živá a neživá příroda 

 popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích Rozmanitost přírody 

pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat Živočichové v ekosystémech (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, 
potok, řeka) 

pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami Rostliny 

pozná základní dřeviny a byliny Rostliny 

pečuje o nenáročné pokojové rostliny Péče o pokojové rostliny a domácí zvířata 

řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 

Osobní bezpečí 

Mimořádné události 

reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech Mimořádné události 

 

 

 



5. ROČNÍK 

PŘÍRODOVĚDA 

výstupy učivo 

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) Člověk ve společnosti 

Soužití mezi lidmi 

rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých Šikana, týrání, sexuální zneužívání, rasizmus 

uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy Základní lidská práva 

rozliší živou a neživou přírodu, přizpůsobení organizmů prostředí Živá a neživá příroda 

Podmínky života na Zemi 

Nerosty a horniny 

Půda 

 popíše střídání ročních období Vesmír a Země 

zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů prostředí 

Rozmanitost života na Zemi 

Život v růžných podnebných pásech 

Přizpůsobivost rostlin a živočichů 

Život v oceánech a mořích 

zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata Péče o pokojové rostliny a domácí zvířata 

uplatňuje zásady ochrany přírody a životního prostředí Ochrana životního prostření 

 popíše vliv činnosti lidí na přírodu a posoudí, které činnosti přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují 

Ochrana životního prostření 

provádí jednoduché pokusy se známými látkami Praktická cvičení – jednoduché pokusy 

rozliší jednotlivé etapy lidského života Lidské tělo 

Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a 
zdravého životního stylu 

Lidské tělo 

Člověk a jeho zdraví 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí Dopravní výchova 



jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

poskytne první pomoc při drobných úrazech a přivolá lékařskou pomoc Člověk a jeho zdraví, základy první pomoci 

 má osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek Návykové látky a zdraví 

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku (mdú) 

Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

 

VLASTIVĚDA  

4. ROČNÍK 

VLASTIVĚDA 

výstupy učivo 

používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého 
nákupu a vrácené peníze 

Peníze a hospodaření s penězi 

sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a 
výdajů 

Peníze a hospodaření s penězi 

porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik 
půjčování peněz 

Peníze a hospodaření s penězi 

popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje 

Poloha ČR, členění území ČR, regiony ČR 

Naše krajské město 

orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany Mapy a plány, orientace v krajině 

Světové strany 

Čtení map 

zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti a zajímavosti Náš region 

pozná státní symboly České republiky Státní symboly ČR 

rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách Současnost a minulost v našem životě 

Báje, mýty, pověsti 

Přehled nejstarších českých dějin 

Život v jednotlivých historických obdobích 



5. ROČNÍK 

VLASTIVĚDA 

výstupy učivo 

má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě ČR jako součást Evropy, sousední státy 

ČR - kraje, města, povrch, vodstvo 

sdělí a popíše poznatky a zážitky z vlastních cest ČR – zajímavosti krajů, Evropa – zajímavosti evropských zemí 

rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách (dmú) Současnost a minulost v našem životě 

Život v jednotlivých historických obdobích 

Přehled hlavních událostí českých dějin od Habsburků na českém trůně po současnost 

uvede významné události a pověsti, které se vztahují k regionu a kraji Přehled hlavních událostí českých dějin od Habsburků na českém trůně po současnost 

Báje, mýty, pověsti 

vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště 

Regionální památky 

 

DĚJEPIS  

6. ROČNÍK 

DĚJEPIS 

výstupy učivo 

chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti úvod do učiva dějepisu 

význam zkoumání dějin 

podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní 
potřeby a kultovní předměty 

pravěk 

starší doba kamenná 

- způsob života jednotlivých vývojových typů člověka 

- materiální a duchovní kultura 



mladší doba kamenná 

- vznik zemědělství a chovu dobytka 

- počátky řemesel 

doba kovů 

rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí pravěk 

starší doba kamenná 

- způsob života jednotlivých vývojových typů člověka 

- materiální a duchovní kultura 

mladší doba kamenná 

- vznik zemědělství a chovu dobytka 

- počátky řemesel 

doba kovů 

uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států starověk 

starověký východ 

pokusí se popsat život v době nejstarších civilizací starověký východ 

starověké Řecko 

starověký Řím 

 

7. ROČNÍK 

DĚJEPIS 

výstupy učivo 

uvede první státní útvary na našem území Slované - Kyjevská Rus 

dějiny českých zemí 

Sámova říše 

Velká Morava 

Čechy v době knížecí 



uvede základní informace z období počátků českého státu České země 

vláda posledních Přemyslovců 

nástup Lucemburků a vláda Karla IV. 

charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí doba husitská, Jan Hus 

popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti kultura raného středověku 

kritika církve 

rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské vláda posledních Přemyslovců 

nástup Lucemburků a vláda Karla IV. 

uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu vláda posledních Přemyslovců 

nástup Lucemburků a vláda Karla IV. 

popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu objevné plavby 

pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku raný novověk 

české země za Habsburků /Ferdinand I., Rudolf II/ 

kultura, vzdělanost, literatura, hudba v období renesance a humanismu 

uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období české země za Habsburků /Ferdinand I., Rudolf II/ 

kultura, vzdělanost, literatura, hudba v období renesance a humanismu 

třicetiletá válka 

příčiny, české stavovské povstání, průběh války, důsledky 

 

8. ROČNÍK 

DĚJEPIS 

výstupy učivo 

uvede základní historické události v naší zemi v 19. století svět v 1. polovina 19. stol., společnost /průmyslová revoluce, technický pokrok/ 

revoluční a národně osvobozenecké hnutí v Evropě 

národní hnutí v habsburské monarchii, metternichovský absolutismus 

české národní obrození 



kultura 1. polovina 19. st. 

vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století české národní obrození 

kultura 1. polovina 19. st. 

rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap kultura 1. polovina 19. st. 

revoluce 1848-49 jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních 
problémů /Itálie, Německo, Francie, habsburská monarchie/ 

společnost - emancipace žen, technický a vědecký pokrok, imperialismus a 
kolonialismus 

uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války 1. světová válka 

vznik Trojspolku a Trojdohody 

vývoj na Balkáně, sarajevská atentát 

průběh 1. svět. války, bojové fronty 

důsledky 1. svět. války 

vznik Československa 

uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky vznik Československa 

 

9. ROČNÍK 

DĚJEPIS 

výstupy učivo 

popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v 
poválečné Evropě 

2. světová válka 

- válka v Evropě 

- válka v Tichomoří 

- důsledky 2. světové války 

- zločiny proti lidskosti / koncentrační tábory, holocaust Židů a Romů / 

Československo za 2. sv. v. - protektorát 

- odbojové organizace 

- heydrichiáda 



- osvobozování území 

poválečné dějiny 

- poválečné uspořádání - postupimská konference, vznik OSN 

- studená válka - vznik, 1. fáze – Marshallův plán, NATO, rozdělení Německa, válka v 
Koreji 

2. fáze – Chruščov, Varšavská smlouva, suezská krize 

3. fáze – karibská krize, berlínská zeď 

4. fáze – odzbrojování a uvolňování napětí, pád komunismu 

- evropská integrace 

- dekolonizace 

- východní blok /RVHP, pětiletky, Varšavská smlouva, perestrojka, rozpad bloku/ 

- kultura a věda v poválečném období 

chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti - Československo po 2. sv. v. vývoj do r. 1948, komunistický převrat, politické 
procesy, rok 1968, normalizace, sametová revoluce 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ  

6. ROČNÍK 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

výstupy učivo 

v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných 
událostí 

první pomoc 

respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití miniúvod do lidských práv 

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a 
rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem 

život ve škole 

respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti miniúvod do lidských práv 

chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním život ve škole 

v rámci svých možností sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy rodinný život 



a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s 
penězi 

stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků 

rodinný život 

uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání má vlast 

uvede základní prvky fungování demokratické společnosti miniúvod do lidských práv 

má vlast 

uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného 
života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků 

rodinný život 

uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, 
a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

má vlast 

 

7. ROČNÍK 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

výstupy učivo 

přistupuje kriticky k projevům vandalismu život mezi lidmi 

člověk a kultura 

v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných 
událostí 

život mezi lidmi 

respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití život mezi lidmi 

lidská práva 

v rámci svých možností uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 
životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem 

život mezi lidmi 

lidská práva 

respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti člověk a kultura 

svět kolem nás 

rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 
nemocným a postiženým spoluobčanům 

život mezi lidmi 



je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie život mezi lidmi 

lidská práva 

v rámci svých možností chápe státoprávní uspořádání České republiky, 
zákonodárných orgánů a institucí státní správy 

řízení společnosti 

uvede základní prvky fungování demokratické společnosti řízení společnosti 

vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů lidská práva 

v rámci svých možností vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s 
úřady; požádá v případě potřeby vhodným způsobem o radu 

život mezi lidmi 

řízení společnosti 

svět kolem nás 

rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy život mezi lidmi 

svět kolem nás 

uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování svět kolem nás 

lidská práva 

v rámci svých možností uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

svět kolem nás 

 

8. ROČNÍK 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

výstupy učivo 

respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití člověk v sociálních vztazích 

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a 
rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem 

člověk v sociálních vztazích 

respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti člověk v sociálních vztazích 

rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 
nemocným a postiženým spoluobčanům 

člověk v sociálních vztazích 

chápe v rámci svých možností význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním osobnost 

formuluje své nejbližší plány osobnost 



psychické stavy a procesy 

v rámci svých možností na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu právní minimum 

v rámci svých možností uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv 
spotřebitele 

hospodaření 

právní minimum 

uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání právní minimum 

rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy osobnost 

psychické stavy a procesy 

 

9. ROČNÍK 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

výstupy učivo 

chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním občan 

v pracovním poměru 

životní perspektivy 

formuluje své nejbližší plány životní perspektivy 

v rámci svých možností ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet 

hospodaření 

v rámci svých možností uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům hospodaření 

uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany občan 

občan a právo 

životní perspektivy 

vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů občan a právo 

právní ochrana 

v rámci svých možností na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu občan a právo 

právní ochrana 

v rámci svých možností uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv občan a právo 



spotřebitele právní ochrana 

uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání občan a právo 

právní ochrana 

uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného 
života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků 

rodina a zákony 

rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy občan 

životní perspektivy 

v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací občan 

občan a právo 

právní ochrana 

v rámci svých možností uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a 
způsoby jejich uplatňování 

globální svět 

uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, 
a ví o výhodách spolupráce mezi státy 

globální svět 

v rámci svých možností uvede příklady mezinárodního terorismu globální svět 

 

FYZIKA 

6. ROČNÍK 

FYZIKA 

výstupy učivo 

změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas 

fyzikální veličiny a jejich měření 

- fyzikální veličina 

- číselná hodnota fyzikální veličiny 

- základní jednotky a veličiny a jejich měření (délka, objem, hmotnost, hustota, 
teplota a její změna, čas) 

- opakovaná měření 

- aritmetický průměr 



- změna délky a objemu tělesa při jeho zahřívání 

objasní rozdíl mezi látkou a tělesem látky a tělesa 

- těleso a látka, jejich vlastnosti 

 

7. ROČNÍK 

FYZIKA 

výstupy učivo 

rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu Pohyb a síla 

Pohyb tělesa 

• klid a pohyb tělesa, (doprava-ekologické aspekty dopravy a automobilismu) 

• jak můžeme popsat pohyb, druhy pohybů 

zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles 
při řešení jednoduchých problémů 

Pohyb a síla 

Pohyb tělesa 

• klid a pohyb tělesa, (doprava-ekologické aspekty dopravy a automobilismu) 

• jak můžeme popsat pohyb, druhy pohybů 

• rychlost, jednotka rychlosti, rychlost rovnoměrného pohybu, průměrná rychlost 
nerovnoměrného pohybu 

• dráha pohybu tělesa 

rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla Síla, skládání sil 

• gravitační síla, svislý směr, vztah mezi hmotností tělesa a na něj působící gravitační 
silou 

• skládání dvou sil stejných i opačných směrů působících na těleso, výslednice sil, 
rovnováha sil působících na těleso 

• těžiště tělesa a jeho vlastnosti 

předvídá změnu pohybu těles při působení síly Účinky síly na těleso 

• urychlující a brzdné účinky na těleso 

• zákon setrvačnosti, vzájemného působení těles 



aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických 
problémů 

Otáčivé účinky síly 

• rameno síly, moment síly a jeho jednotka, páka a její vlastnosti, pevná kladka, 
volná kladka a kladkostroj 

Deformační účinky síly 

Tření 

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení 
jednoduchých praktických problémů 

Mechanické vlastnosti kapalin 

Mechanické vlastnosti plynů 

 

8. ROČNÍK 

FYZIKA 

výstupy učivo 

uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců) Práce. Energie. Teplo. 

Práce 

• práce výkon a polohová energie a jejích jednotky, vzájemné přeměny a přenos 
pohybové a polohové energie 

• charakter částicového složení pevných (krystalických), kapalných a plynných látek 

• neustálý neuspořádaný pohyb částic látek, difúze, Brownův pohyb, molekula, atom 

rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití Práce. Energie. Teplo. 

Práce 

• práce výkon a polohová energie a jejích jednotky, vzájemné přeměny a přenos 
pohybové a polohové energie 

• charakter částicového složení pevných (krystalických), kapalných a plynných látek 

• neustálý neuspořádaný pohyb částic látek, difúze, Brownův pohyb, molekula, atom 

rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem Práce. Energie. Teplo. 

• vnitřní energie tělesa a její souvislost s teplotou tělesa, změna vnitřní energie 
konáním práce a tepelnou výměnou, teplo a jeho jednotka, měrná tepelná kapacita 

pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu Práce. Energie. Teplo. 



na životní prostředí • výroba energie a její vliv na životní prostředí 

• alternativní zdroje energie (větrná energie, vodní energie, energie Slunce, energie 
biomasy, geotermální energie, energie moře, atd.) 

• úspory energie 

rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz Zvukové jevy 

• zvukový rozruch 

• šíření zvukového rozruchu 

• tón, výška tónu 

• ucho jako přijímač zvuku 

• nucené chvění, rezonance 

• odraz zvuku 

posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka Zvukové jevy 

• zvukový rozruch 

• šíření zvukového rozruchu 

• tón, výška tónu 

• ucho jako přijímač zvuku 

• nucené chvění, rezonance 

• odraz zvuku 

sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod Elektromagnetické jevy: 

• elektrický náboj a jeho jednotka, elektrická síla a elektrické pole, el. napětí a jeho 
jednotka 

• vodiče a izolanty 

• El. proud a jeho jednotka, podstata elektrického proudu v kovech, tepelné účinky 
el. proudu 

• zdroje el. napětí, elektrický obvod a jeho hlavní součásti 

• Ohmův zákon pro kovy a elektrický odpor (jednotka, souvislost odporu vodiče s 
délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče) 

• výsledné napětí, proud a opor vodičů spojených za sebou a vedle sebe, reostat, 
elektrický proud v kapalinách a plynech 

• bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 



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 

• vodiče a izolanty 

• El. proud a jeho jednotka, podstata elektrického proudu v kovech, tepelné účinky 
el. proudu 

• zdroje el. napětí, elektrický obvod a jeho hlavní součásti 

• Ohmův zákon pro kovy a elektrický odpor (jednotka, souvislost odporu vodiče s 
délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče) 

• výsledné napětí, proud a opor vodičů spojených za sebou a vedle sebe, reostat, 
elektrický proud v kapalinách a plynech 

• bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 

vyjmenuje zdroje elektrického proudu • El. proud a jeho jednotka, podstata elektrického proudu v kovech, tepelné účinky 
el. proudu 

• zdroje el. napětí, elektrický obvod a jeho hlavní součásti 

 

9. ROČNÍK 

FYZIKA 

výstupy učivo 

zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od 
rozptylky a zná jejich využití 

Světelné jevy 

• zdroje světla, optická prostředí, svazek paprsků, zákon o přímočarém šíření světla 
ve stejnorodém optickém prostředí, clona a stín, zatmění Slunce a Měsíce, rychlost 
světla ve vakuu a v jiném prostředí, prostředí opticky hustší a řidší 

• odraz světla, zobrazení zrcadly (rovinným, kulovým), ohnisko, ohnisková 
vzdálenost kulového zrcadla 

• lom světla na rozhraní dvou prostředí, lom ke kolmici a od kolmice, čočky (spojka a 
rozptylka), ohnisko a ohnisková vzdálenost čočky, lupa 

• optické vlastnosti oka 

• rozklad bílého světla optickým hranolem 

objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země Země a vesmír 

• sluneční soustava a její složení, charakteristika pohybů planet (a měsíců) ve 
sluneční soustavě, měsíční fáze, oběžná doba planety 



• Slunce (složení, slunce, jako nejdůležitější zdroj energie pro život na Zemi, využití 
sluneční energie) 

odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností Země a vesmír 

• hvězdy (složení hvězd) 

• planety a jejich vlastnosti 

• základy orientace na hvězdné obloze (významné hvězdy, planety) 

• světelný rok 

osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve 
vesmíru 

Země a vesmír 

zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci Země a vesmír 

• sluneční soustava a její složení, charakteristika pohybů planet (a měsíců) ve 
sluneční soustavě, měsíční fáze, oběžná doba planety 

• Slunce (složení, slunce, jako nejdůležitější zdroj energie pro život na Zemi, využití 
sluneční energie) 

• hvězdy (složení hvězd) 

• planety a jejich vlastnosti 

• základy orientace na hvězdné obloze (významné hvězdy, planety) 

rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla Světelné jevy 

 

CHEMIE 

8. ROČNÍK 

CHEMIE 

výstupy učivo 

rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek Pozorování a pokus v chemii, bezpečnost práce 

- pozorování, pokus, měření 

- základní fyzikální a chemické vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, vodivost, vliv 
tlaku a teploty, skupenství) 



pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami Pozorování a pokus v chemii, bezpečnost práce 

- pozorování, pokus, měření 

- základní fyzikální a chemické vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, vodivost, vliv 
tlaku a teploty, skupenství) 

- zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři i v běžném životě 

reaguje na případy úniku nebezpečných látek - oheň, popis plamene, druhy kahanů, bezpečnost práce s kahanem 

- hoření, hořlaviny, způsoby hašení požárů 

- nebezpečné látky a přípravky (kategorizace, varovné značky a symboly) 

- chování za mimořádných událostí (havárie chemických provozů, úniky 
nebezpečných látek), ochrana zdraví 

pozná směsi a chemické látky Směsi 

- směsi (stejnorodé, různorodé) 

rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě - druhy roztoků (nasycený, nenasycený, zředěný, koncentrovaný) 

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití - voda (rozdělení vod, úpravy vody, výroba pitné vody; čistota vody) 

uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí - voda (rozdělení vod, úpravy vody, výroba pitné vody; čistota vody) 

- vzduch (složení vzduchu, čistota ovzduší, škodlivé látky, znečišťovatelé vzduchu, 
ozonová vrstva) 

uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky Částicové složení látek. Chemické prvky 

- popis atomu (atomy jako částice látek), složení atomu (protony, neutrony, 
elektrony), chemické sloučeniny, chemické látky 

- chemické prvky (názvy, značky) 

- periodická tabulka prvků (popis period, skupin, protonové číslo) D. I. Mendělejev, 
periodický zákon 

- kovy, nekovy, polokovy (rozdělení podle fyzikálních vlastností, dostupnosti a 
hustoty) 

- vznik chemické vazby, molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce, 
elektronegativita, vazba polární a nepolární, ionty (kationy, aniony) 

rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti - vlastnosti a využití kovů: železo, hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, alkalické kovy (Li, 
Na, K), slitiny kovů 

- vlastnosti a využití nekovů: vodík, kyslík, halogeny, uhlík, síra 

pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí Chemické reakce 



- chemická reakce (reaktanty, produkty) 

- chemické rovnice, chemické slučování, chemický rozklad 

popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů 
a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

Oxidy a halogenidy 

Kyseliny a hydroxidy 

orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - kyselost a zásaditost vodných roztoků, pH, indikátory pH, měření pH 

- ředění kyselin, rozpouštění hydroxidů ve vodě 

poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem - první pomoc při zasažení pokožky roztoky kyselin a hydroxidů 

rozpozná přeměny skupenství látek - základní fyzikální a chemické vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, vodivost, vliv 
tlaku a teploty, skupenství) 

 

9. ROČNÍK 

CHEMIE 

výstupy učivo 

popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů 
a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

Soli 

vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy - zdroje uhlovodíků (uhlí, ropa a její frakce, zemní plyn) 

- fosilní paliva, vyráběná paliva 

zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie - fosilní paliva, vyráběná paliva 

popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných uhlovodíků a derivátů 
uhlovodíků a zná vliv těchto látek na životní prostředí 

Uhlovodíky 

Deriváty uhlovodíků 

uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně 
uznávaných zásad správné výživy 

- sacharidy (glukosa, sacharosa, škrob, glykogen, celulosa) 

- tuky, mýdla, saponáty 

- bílkoviny (výskyt, vlastnosti) 

- biokatalyzátory, biotechnologie, vitamíny 

- potraviny, konzervace, spotřeba potravin, zdravá výživa 

uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin Chemie ve společnosti 

- chemizace a společenský pokrok 



- chemický průmysl v ČR 

- cirkulace a recyklace surovin (druhotné suroviny) 

zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví 
člověka 

- látky škodící zdraví člověka (drogy, alkohol, tabák, kofein) 

- otravné látky, hořlaviny 

- životní prostředí (rovnováha látek v přírodě) 

 

PŘÍRODOPIS 

6. ROČNÍK 

PŘÍRODOPIS 

výstupy učivo 

má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích vnik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst, 
rozmnožování, vývin, reakce na podněty, názory na vznik světa 

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života vnik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst, 
rozmnožování, vývin, reakce na podněty, názory na vznik světa 

zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 

rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 

uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků houby bez plodnic, s plodnicemi 

pozná lišejníky lišejníky 

ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy 

rozšíření, význam a ochrana živočichů 

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi (mdú) organismy a prostředí, ekologie 

rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého 
ekosystému 

organismy a prostředí, ekologie 

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech organismy a prostředí, ekologie 

popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky organismy a prostředí, ekologie 



pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí organismy a prostředí, ekologie 

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

prvoci 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla bezobratlých živočichů 

rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce jednotlivé skupiny živočichů (žahavci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, 
klepítkatci, korýši, vzdušnicovci, hmyz, ostnokožci) 

vývoj, vývin a systém živočichů výše uvedených skupin 

odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

projevy chování živočichů v prostředí 

 

7. ROČNÍK 

PŘÍRODOPIS 

výstupy učivo 

porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla 
rostlin 

anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších 
rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) 

rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování 

uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování význam rostlin pro člověka a přírodu 

rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce systém rostlin, poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných 
rostlin (jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a využití hospodářky 
významných zástupců 

popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí rostliny a jejich prostředí 

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

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla živočichů 

rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce jednotlivé skupiny strunatců (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci – kruhoústí, paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) 

vývoj, vývin a systém živočichů výše uvedených skupin 

odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

projevy chování živočichů v prostředí 

ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného rozšíření, význam a ochrana živočichů 



chování ve styku se živočichy 

dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody praktické poznávání přírody - pravidla chování a bezpečnosti při pobytu v přírodě a 
styku s rostlinami a živočichy, základní metody praktického poznávání přírody 

pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka rozšíření, význam a ochrana živočichů 

význam rostlin pro člověka a přírodu 

využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich 
životních potřeb 

projevy chování živočichů v prostředí 

 

8. ROČNÍK 

PŘÍRODOPIS 

výstupy učivo 

ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy 

domestikace vybraných druhů savců 

ekologie a etologie savců 

popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce buňky, tkáně, orgány 

orgánové soustavy 

charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka úvod do biologie člověka 

společné znaky člověka a savců 

popíše vznik a vývin jedince vznik a vývoj jedince od narození po smrt 

rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 
léčby 

zdravý životní styl 

návykové látky 

vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení 
běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 

životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka 

zná zásady poskytování první pomoci při poranění první pomoc 

odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

domestikace vybraných druhů savců 

ekologie a etologie savců 



savci biomů světa 

rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců 

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

vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců 

 

9. ROČNÍK 

PŘÍRODOPIS 

výstupy učivo 

popíše jednotlivé vrstvy Země Vznik a vývoj Země 

- vznik planety, její složení 

- hydrosféra 

Atmosféra 

Pedosféra 

pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny Mineralogie a petrologie 

- geologické vědy 

- magma přechodného složení, čedičová a žulová 

- hlubinné a výlevné vyvřelé horniny 

- žilné horniny 

- vznik usazených hornin 

- zpevněné a nezpevněné usazené horniny 

- kontaktní a regionální metamorfóza 

- hlavní činitelé přeměny hornin 

- vznik minerálů (krystalizace z magmatu, srážení z roztoků, metamorfóza, 
zvětrávání, činnost organismů) 

- vlastnosti minerálů (tvar, hustota, tvrdost, barevnost, chemické složení) 

- přehled minerálů 

- typy ložisek (ložiska magmatického, hydrotermálního, sedimentárního a 



metamorfního původu) 

- fosilní paliva (ropa, zemní plyn, uhlí) 

- radioaktivní suroviny 

- rudní suroviny 

- nerudní suroviny 

rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů Vnitřní geologické děje 

- konvekční proudění 

- litosférické desky a jejich pohyby 

- koloběh horninotvorných částí 

- poruchy zemské kůry 

- křehké a plastické deformace 

- sopka, její stavba a sopečná činnost 

- nebezpečí pro člověka 

- zemětřesení 

- Richterova stupnice 

Vnější geologické děje 

- zvětrávání fyzikální, chemické, biologické 

- význam zvětrávacích procesů 

- jeskyně a krasové jevy 

- vodní eroze (říční, mořská) 

- ledovcová eroze 

- větrná eroze 

rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik Pedosféra 

- typy půd (černozem, hnědé půdy, podzoly, ostatní půdy) 

- eroze 

- utváření terénu 

na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na 
Zemi 

Atmosféra 

- vznik, vývoj, složení, vliv člověka na atmosféru 



- ozónová vrstva, freony 

- atmosféra (znečištění) 

- skleníkový efekt 

Počasí, podnebí a vliv člověka na ně 

- počasí, podnebí (klima) 

- změny ve slunečním záření 

- oceánický teplotní výměník 

- znečištění atmosféry 

- skleníkový jev 

- podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život, 
ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, 
vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a člověka 

využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu praktické poznávání přírody - pravidla chování a bezpečnosti při pobytu v přírodě a 
styku s rostlinami, živočichy a neživou přírodou, základní metody praktického 
poznávání přírody 

dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody praktické poznávání přírody - pravidla chování a bezpečnosti při pobytu v přírodě a 
styku s rostlinami, živočichy a neživou přírodou, základní metody praktického 
poznávání přírody 

 

ZEMĚPIS 

6. ROČNÍK 

ZEMĚPIS 

výstupy učivo 

objasní důsledky pohybů Země střídání dne a noci, střídání ročních období 

světový čas, časová pásma, pásmový čas datová hranice, smluvený čas 

vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány Afrika 

modelové regiony Afriky 

Austrálie, Oceánie 



modelové regiony Austrálie, Oceánie 

polární oblasti 

rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii geografická kartografie a topografie 

globus, zeměpisná síť poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování 
zeměpisné polohy v zeměpisné síti, měřítko a obsah mapy, orientace mapy 
vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s dostupnými kartografickými 
produkty 

získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit 
jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí 

krajinná sféra 

přírodní sféra, složky a prvky přírodní sféry 

uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu krajinná sféra 

přírodní sféra, složky a prvky přírodní sféry 

uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na 
přírodu a na lidskou společnost 

krajinná sféra 

přírodní sféra, složky a prvky přírodní sféry 

charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

Afrika 

modelové regiony Afriky 

určující a porovnávací kritéria, jejich přírodních a socioekonomických poměrů s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

Austrálie, Oceánie 

modelové regiony Austrálie, Oceánie 

polární oblasti 

rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů Afrika 

modelové regiony Afriky 

určující a porovnávací kritéria, jejich přírodních a socioekonomických poměrů s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

Austrálie, Oceánie 

modelové regiony Austrálie, Oceánie 

polární oblasti 

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu (mdú) cvičení a pozorování v terénu, geografické exkurze, ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života 



geografická kartografie a topografie 

globus, zeměpisná síť poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování 
zeměpisné polohy v zeměpisné síti, měřítko a obsah mapy, orientace mapy 
vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s dostupnými kartografickými 
produkty 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě cvičení a pozorování v terénu, geografické exkurze, ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života 

 

7. ROČNÍK 

ZEMĚPIS 

výstupy učivo 

vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány světadíly, oceány, makroregiony světa: Amerika, Asie, Evropa 

modelové regiony světa: Amerika, Asie, Evropa 

charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

světadíly, oceány, makroregiony světa: Amerika, Asie, Evropa 

určující a porovnávací kritéria jejich přírodních a socioekonomických poměrů s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

modelové regiony světa: Amerika, Asie, Evropa 

vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální 
problémy, možnosti jejich řešení 

rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů světadíly, oceány, makroregiony světa: Amerika, Asie, Evropa 

určující a porovnávací kritéria jejich přírodních a socioekonomických poměrů s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

modelové regiony světa: Amerika, Asie, Evropa 

vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální 
problémy, možnosti jejich řešení 

 

 



8. ROČNÍK 

ZEMĚPIS 

výstupy učivo 

charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 

střední Evropa 

rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů střední Evropa 

vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy místní region 

charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu místní region 

rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje 

určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje 

uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva obyvatelstvo a sídla ČR, sektorová a odvětvová struktura hospodářství 

vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

regiony ČR 

územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění 

 

9. ROČNÍK 

ZEMĚPIS 

výstupy učivo 

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace světové hospodářství 

uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, 
sídelní systémy, urbanizace 

umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na 
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

krajina 

typy krajin 

uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek krajina 

typy krajin 

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských krajina 



vlivů na životní prostředí (mdú) zásady ochrany přírody a životního prostředí 

globální problémy lidstva 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

1. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

dbá na správné dýchání a držení těla Pěvecký a mluvní projev 

- správné dýchání a držení těla 

provádí hlasová a dechová cvičení Pěvecký a mluvní projev 

- správné dýchání a držení těla 

zřetelně vyslovuje - zřetelná výslovnost 

zpívá na základě svých dispozic v jednohlase - sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1) 

dbá na hlasovou hygienu - hlasová hygiena 

rytmizuje říkadla a slovní spojení Hudební rytmus 

- rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel 

učí se používat hudební nástroje (z Orffova instrumentáře) k rytmickým cvičením a 
hudebnímu doprovodu 

Hra na hudební nástroje 

- doprovod na jednoduché rytmické nástroje z Orffova instrumentáře 

umí pojmenovat vybrané hudební nástroje Hra na hudební nástroje 

- doprovod na jednoduché rytmické nástroje z Orffova instrumentáře 

Rozpoznání některých hudebních nástrojů 

umí vytleskat rytmus podle vzoru Rytmizace 

- hudební hry (ozvěna) 

rozlišuje hlas mluvený a zpěvní Rozlišení hlasu mluveného a zpívaného 

- vesele - smutně, pomalu - rychle 

rozpozná hlas mužský, ženský a dětský - hlas mužský, ženský a dětský 



reaguje pohybem na znějící hudbu Pohybový doprovod znějící hudby 

- jednoduché taneční hry 

- chůze, pochod 

zvládá pochod, chůzi a jednoduché taneční hry Pohybový doprovod znějící hudby 

- jednoduché taneční hry 

- chůze, pochod 

pohybově vyjadřuje své pocity z hudby Pohybové vyjádření hudby 

- pohybová improvizace (vyjádření vlastností tónů, tempa a emocionálního zážitku z 
hudby) 

 

2. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

dbá na správné dýchání Pěvecký a mluvní projev 

- hospodárné dýchání 

provádí hlasová a dechová cvičení Pěvecký a mluvní projev 

- rozvíjení hlasového tónu 

zřetelně vyslovuje Pěvecký a mluvní projev 

- výslovnost samohlásek na konci slov 

zpívá na základě svých dispozic čistě v jednohlase Pěvecký a mluvní projev 

- rozšiřování hlasového rozsahu (c1-h1) 

dbá na hlasovou hygienu - hlasová hygiena 

umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní Hudební rytmus 

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý Hudební rytmus 

seznamuje se s písněmi zpívané jako kánon Kánon 

umí používat hudební nástroje (z Orffova instrumentáře) k rytmickým cvičením a Hra na hudební nástroje 



hudebnímu doprovodu - doprovod na jednoduché rytmické nástroje z Orffova instrumentáře 

seznámí se s dalšími hudebními nástroji (kontrabas, trubka, pozoun, klarinet, malý a 
velký buben) 

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

- hudební nástroje (poslech hry na trubku, klarinet, kontrabas, velký a malý buben) 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty Rytmizace a melodizace 

- hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď) 

umí vytleskat rytmus podle vzoru Rytmizace a melodizace 

- hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď) 

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování a 
zesilování 

Hudební výrazové prostředky a hudební prvky 

- melodie (vzestupná - sestupná) 

- tempo (pomalé - rychlé) 

- dynamika (p-mf-f, zesilování-zeslabování) 

seznámí se s vybranými skladbami Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

- skladby dle výběru učitele přiměřené věku 

- lidové a umělé písně 

umí se pohybovat podle daného rytmu, bubnovat do pochodu Pohybový doprovod znějící hudby 

- poskočný krok 

- držení rukou při tanečním pohybu 

- taneční hry se zpěvem 

zvládá poskočný krok - poskočný krok 

dokáže pohybově vyjádřit charakter jednoduché melodie Pohybové vyjádření hudby 

- pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie 

- pohybové vyjádření tempa a dynamiky 

pohybově vyjadřuje své pocity z hudby Pohybové vyjádření hudby 

- pohybové vyjádření emocionálních zážitků z hudby 

 

 

 



3. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty Pěvecký a mluvní projev 

rozlišuje sílu zvuku Hudební výrazové prostředky a hudební prvky 

pozorně vnímá jednoduché skladby Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu Rytmizace, melodizace a hudební improvizace 

reaguje pohybem na tempové a rytmické změny Pohybový doprovod znějící hudby 

 

4. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

upevňuje všechny osvojené dovednosti a činnosti z 1. období Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) 

na základě svých dispozic se snaží zpívat intonačně čistě, rytmicky přesně v 
jednohlase v durových a mollových tóninách 

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) 

dbá na správné dýchání (prodlužování výdechu, vázání tónů) Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) 

seznamuje se s nejdůležitějšími údaji o B. Smetanovi, A. Dvořákovi, L Janáčkovi Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební dějiny 

interpretuje hudbu slovním vyjádřením /jaká je a proč je taková/ Interpretace hudby /slovní vyjádření/ 

realizuje jednoduchou melodii zpěvem a tancem Taktování 

Pohybový doprovod znějící hudby/3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet/ 

Orientace v prostoru /pamětné uchování tanečních pohybů/ 

seznámí se s relaxací, umí pohybově vyjádřit hudbu Pohybové vyjádření hudby /pantomima a improvizace/ 

seznámí se s valčíkovým a polkovým krokem Pohybový doprovod znějící hudby/3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet/ 

Orientace v prostoru /pamětné uchování tanečních pohybů/ 

vytváří pohybové improvizace na základě individuálních schopností a dovedností Pohybové vyjádření hudby /pantomima a improvizace/ 



5. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) 

odliší tóny podle výšky, síly a barvy Kvalita tónů 

pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební dějiny 

Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka) 

správně hospodaří s dechem při interpretaci písní – frázování Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) 

doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního 
doprovodu, hudební hry) 

propojí vlastní pohyb s hudbou Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního 
doprovodu, hudební hry) 

 

6. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

správně dýchá a nasazuje tón 1. Vokální činnosti 

1.1. dýchání, vokalizace, rozšíření hlasového rozsahu 

rozpozná brániční a hrudní dýchání 1. Vokální činnosti 

1.1. dýchání, vokalizace, rozšíření hlasového rozsahu 

v jednoduchých hudebních formách se snaží improvizovat 1. Vokální činnosti 

1.3. vokální improvizace jednoduchých hudebních forem 

s pomocí učitele vytvoří doprovod písní pomocí tóniky, dominanty a subdominanty 2.2. Hra doprovodů s využitím tóniky, dominanty a subdominanty 

dokáže pohybově reagovat na proud znějící hudby a umí vyjádřit pohybem kontrast v 
hudbě 

3. Hudebně pohybové činnosti 

3.1. Pohybové vyjádření kontrastu v hudbě 



3.2. Hudebně pohybové hry zaměřené na vyjádření tempa, dynamiky 

umí pohybem doprovodit proud znějící hudby a ovládá pohybovou improvizaci na 
znějící hudbu 

3. Hudebně pohybové činnosti 

3.4. Pohybový doprovod znějící hudby 

seznámí se se základními díly české opery a významnými představiteli českého i 
světového interpretačního umění 

4. Poslechové činnosti 

4.1. Opera, česká opera, opereta, melodram, významní operní pěvci 

seznámí se s hudbou k baletu, výrazovému tanci, filmu a divadelní hře 4. Poslechové činnosti 

4.2. Hudba k baletu, výrazovému tanci, filmu a divadelní hře 

5. Hudební nauka 

seznámí se se základními životními daty a díly B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a 
P.I. Čajkovského 

4.3. Epizody ze života hudebních skladatelů ve vazbě na hudební dílo 

 

7. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 seznamuje se se základními zásadami hlasové hygieny v období mutace a snaží se 
jimi řídit 

Vokální činnosti 

1.1. hlasová hygiena v době mutace 

ví, jak pracovat s oslabeným či poškozeným hlasem 1.3. Hlasová nedostatečnost a způsoby její nápravy 

zpívá lidové písně 1.4. Zpěv českých lidových písní i písní jiných etnik 

snaží se vytvořit jednoduchý hudební doprovod pro hudebně-dramatický projev Instrumentální činnosti 

2.1. Tvorba hudebních doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

dokáže zrytmizovat a zmelodizovat krátký text Instrumentální činnosti 

2.2. Melodizace a rytmizace krátkých textů 

vyjádří dle svých možností pomocí mimiky a gestiky pocity, nálady, umí pantomimou Hudebně pohybové činnosti 



znázornit krátký děj 3.1. Pantomima 

seznámí se se základními druhy lidového tance v Čechách a na Moravě, i lidovým 
tancem romského etnika 

Hudebně pohybové činnosti 

3.2. Lidový tanec 

s pomocí učitele se snaží pohybem vyjádřit polyfonní hudbu Hudebně pohybové činnosti 

3.3. Pohybové vyjádření polyfonní hudby 

seznamuje se se skladbami gotiky, renesance a baroka Poslechové činnosti 

4.1. Gotika, renesance, baroko 

seznámí se se základními životními daty a díly W. A. Mozarta, J. S. Bacha a L. van 
Beethovena 

Poslechové činnosti 

4.3. Epizody ze života hudebních skladatelů 

seznámí se se základními životními daty a díly Leoše Janáčka Leoš Janáček 

dle svých možností zpívá lidové i umělé písně 4.2. Lidová píseň a hudba s důrazem na regionální hledisko 

umí zazpívat Českou státní hymnu, seznámí se s její historií Česká státní hymna 

seznámí se se žánrem muzikálu a jeho základními díly Muzikál 

seznamuje se s historií nahrávací techniky Hudební nosiče a přehrávače 

 

8. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

zná rytmické zákonitosti a dokáže je využívat při vokálním projevu 1. Vokální činnosti 

1.1. hudební rytmus - využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu 

5. Hudební nauka 



vytváří jednoduché hudební doprovody 2. Instrumentální činnosti 

2.1. Hra a tvorba doprovodů 

2.2. Vyjadřování hudebních I nehudebních představ a myšlenek pomocí rytmických 
nástrojů 

seznámí se s tanečními kroky polky, valčíku, waltze, tanga a jednoduchých 
latinskoamerických tanců 

3. Hudebně pohybové činnosti 

3.1. Taneční kroky - klasika i populární hudba 

3.2. Vlastní pohybové ztvárnění znějící hudby 

seznamuje se se skladbami klasicismu, romantismu, impresionismu 4. Poslechové činnosti 

4.1. Klasicismus, romantismus, impresionismus 

seznámí se s pojmy: seriální hudba, dodekafonie, elektronická hudba, aleatorní 
hudba, grafická hudba, postmodernismus 

4. Poslechové činnosti 

4.2. Hudební směry 20. století 

seznamuje se se symfonií, symfonickou básní a sonátovou formou 4. Poslechové činnosti 

4.3. Hudební formy - velká trojdílná, sonátová, symfonie, symfonická báseň 

ví, co je jazz, swing, country ryhm n´ blues 4. Poslechové činnosti 

4.4. Populární hudba - jazz, swing, country and western, rock n´roll, rythm n´blues 

na základě poslechu pozná punk, art rock, hard rock, hip-hop, reggae, nová vlna, 
disco, rap, neorock, house, new age, folk 

4.5. Populární hudba 70. - 90. let (hlavní směry) 

4.6. Epizody ze života interpretů populární hudby 

 

9. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

doprovází písně pomocí ostinata 1. Vokální činnosti 

1.2. Orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie 

interpretuje vybrané lidové a umělé písně 1. Vokální činnosti 

3. Hudebně pohybové činnosti 

rozeznává různé hudební žánry 2. Instrumentální činnosti 



pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu 4. Poslechové činnosti 

rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru 4. Poslechové činnosti 

uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl 5. Hudební nauka 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

1. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga se snaží projevovat své životní zkušenosti, 
začíná uplatňovat při tom v plošném uspořádání linie, tvary, objemy, objekty, barvy 

Já, lidé, společnost 

moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí 
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny, 
nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky, co 
jedí 

snaží se uplatňovat vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii při tvůrčích činnostech Já, lidé, společnost 

moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí 
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny, 
nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky, co 
jedí 

učí se vnímat rozdíly smyslových událostí s dopomocí učitele Já, lidé, společnost 

moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí 
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny, 
nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky, co 
jedí 

na základě vlastní zkušenosti s dopomocí učitele nalézá obrazná vyjádření Já, lidé, společnost 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

 

 



2. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

projevuje své životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném uspořádání linie, tvary, 
objemy, objekty, barvy /s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga/ 

Já a svět přírody 

Země a vesmír 

Já a umění, věda a technika 

uplatňuje vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii při tvůrčích činnostech Já, lidé, společnost 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

učí se vnímat rozdíly smyslových událostí s dopomocí učitele Já, lidé, společnost 

- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí 
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti 

- jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak 
se pohybují, jejich zvyky, co jedí 

snaží se nalézt vlastní výtvarné vyjádření a zapojuje se do komunikace Já a umění, věda a technika 

 

3. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu Já, lidé, společnost 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích - 
tvorby vlastní i ostatních / s dopomocí pedagoga, asistenta pedagoga / 

Já, lidé, společnost 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 



uplatňuje vlastní prožitky, zkušenosti a fantazii při tvůrčích činnostech Já, lidé, společnost 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

je schopen výsledky své činnosti sdělit spolužákům Já, lidé, společnost 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

 

4. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

snaží se uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizovat svůj tvůrčí 
záměr 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

snaží se nalézt a do komunikace v sociálních vztazích zapojit obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která vytváří 

Já a umění, věda a technika 

snaží se rozlišit, porovnat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznat 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatnit je 
podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké 
produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele nebo asistenta 
pedagoga) 

Já, lidé, společnost 

- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí 
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti 

- jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak 
se pohybují, jejich zvyky, co jedí 

při tvorbě se snaží vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, 
vlastních prožitků, zkušenosti a fantazie 

Já, lidé, společnost 

Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu Já a svět přírody 

Já a umění, věda a technika 

 

 

 



5. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizovat svůj tvůrčí záměr Já a svět přírody 

- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny 

- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve 
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů 

- personifikace 

- bacilové, virové 

přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, 
sopky, změny skupenství látek, 

rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra, 
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a 
život v ní, 

kalendáře přírody - probuzení, spánek 

Země a vesmír 

- atlasy, mapy, hvězdná obloha 

Já a umění, věda a technika 

- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé 
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky, 
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy, 
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky 

člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů, 

člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze 
geometrických konstrukcí 

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) 

Já, lidé, společnost 

- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí 
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, 

pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o 
čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky, co jedí 



Já a svět přírody 

- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny 

- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve 
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů 

- personifikace 

- bacilové, virové 

přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, 
sopky, změny skupenství látek, 

rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra, 
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a 
život v ní, 

kalendáře přírody - probuzení, spánek 

Země a vesmír 

- atlasy, mapy, hvězdná obloha 

při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušenosti a fantazie 

Já, lidé, společnost 

- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí 
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, 

pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o 
čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky, co jedí 

Já a svět přírody 

- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny 

- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve 
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů 

- personifikace 

- bacilové, virové 

přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, 
sopky, změny skupenství látek, 

rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra, 
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a 
život v ní, 

kalendáře přírody - probuzení, spánek 



Země a vesmír 

- atlasy, mapy, hvězdná obloha 

vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 
ostatních i uměleckého díla 

Já a umění, věda a technika 

- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé 
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky, 
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy, 
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky 

člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů, 

člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze 
geometrických konstrukcí 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu Já a svět přírody 

- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny 

- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve 
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů 

- personifikace 

- bacilové, virové 

přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, 
sopky, změny skupenství látek, 

rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra, 
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a 
život v ní, 

kalendáře přírody - probuzení, spánek 

Země a vesmír 

- atlasy, mapy, hvězdná obloha 

 

6. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

s pomocí učitele se snaží užívat vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání Lidé v prostoru a času 



zkušeností, které byly získány ostatními smysly - lidské bytosti 

- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, 
představy, sny 

komunikace 

- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

seznamuje se s prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti 

- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, 
představy, sny 

komunikace 

- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

s objasněním učitele ověřuje komunikační účinky vizuálně obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích 

Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti 

- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, 
představy, sny 

komunikace 

- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 



s dopomocí učitele vybírá, kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti 

- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, 
představy, sny 

komunikace 

- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

učí se rozpoznat na konkrétních příkladech různé interpretace Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město 

prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, 
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo 

vybírá a vytváří s pomocí učitele prvky vizuálně obrazných vyjádření, začíná je 
uplatňovat pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město 

prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, 
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo 

 

 

 

 



7. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

s pomocí učitele vybírá, vytváří a začíná pojmenovávat prvky vizuálně obrazných 
vyjádření, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků 

Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, 
vnímání, představy, sny 

komunikace – dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

s dopomocí začíná užívat vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností 
získaných ostatními smysly, k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, 
vnímání, představy, sny 

komunikace – dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

snaží se vybírat, kombinovat a vytvářet prostředky pro vlastní vyjádření Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, 
vnímání, představy, sny 

komunikace – dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 



s pomocí učitele začíná rozlišovat působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město - prostor pro lidi a pro 
umění - svět umění - pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb, domovní 
znamení, logo 

snaží se porovnávat komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město - prostor pro lidi a pro 
umění - svět umění - pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb, domovní 
znamení, logo 

 

8. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích 

Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, 
představy, sny 

komunikace - dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

s pomocí učitele užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, 
představy, sny 

komunikace - dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 



Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává jeho 
účinky s účinky, jichž existující i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření 

Země – planeta života 

- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny, 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro 
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb, 
domovní znamení, logo 

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro 
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb, 
domovní znamení, logo 

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší vizuálně obrazných vyjádření, uplatňuje je 
pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, začíná je měnit pro 
získání osobitých výsledků 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro 
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb, 
domovní znamení, logo 

seznamuje se s uměleckými interpretacemi obrazného vyjádření současnosti a 
minulosti 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 



doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro 
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb, 
domovní znamení, logo 

 

9. ROČNÍK 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 
záměru 

Lidé v prostoru a času 

Země – planeta života 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

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 

Země – planeta života 

Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy 

Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

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 

Lidé v prostoru a času 

- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, 
vnímání, představy, sny 

komunikace - dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky 

vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy 
a pocity 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění 

svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové 
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře, 

technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni 

člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady, 



obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – 

prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, 
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

1. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

v rámci svých možností projevuje kladný postoj k pohybovým aktivitám cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché 
tanečky, základy 

pohybové hry 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly akrobacie – stoj na lopatkách, kotoul vpřed 

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 

dle svých možností se snaží podle pokynů připravit na pohybovou činnost příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti 

reaguje na základní pokyny a povely tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

organizace při TV 

snaží se dodržovat pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v 
tělocvičně, na hřišti, v přírodě 

bezpečnost při sportování, v šatnách 

bezpečnost při přípravě a úklidu nářadí a náčiní 

snaží se zvládat v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové 
činnosti 

pohybové hry 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly akrobacie – stoj na lopatkách, kotoul vpřed 

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 

bezpečné chování u vody, základní hygiena, odstranění strachu z vody PLAVÁNÍ 

Průpravná cvičení na suchu a kraj bazénu – ukázka kraulových noh a rukou a 
znakových nohou a rukou 



Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže 

- dýchání do vody 

- potápění 

- splývání 

- plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové ruce 

 

2. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

snaží se zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti 

reaguje podle svých možností na základní pokyny a povely k osvojované činnosti tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

základy gymnastiky 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 

snaží se zvládat základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle 
individuálních předpokladů 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché 
tanečky, základy estetického pohybu 

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 

turistika a pobyt v přírodě – škola v přírodě 

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a chování 

základy gymnastiky 

snaží se dodržovat pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v 
přírodě 

bezpečnost při sportování 

dle svých možností projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým 
aktivitám 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 

bezpečné chování u vody bezpečnost při sportování 

PLAVÁNÍ 



snaží se plavat jedním způsobem (kraul) PLAVÁNÍ 

 

3. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

snaží se zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 

PLAVÁNÍ 

Průpravná cvičení na suchu – ukázka kraulových noh a rukou a znakových nohou a 
rukou 

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti tělocvičné pojmy-komunikace v TV 

základní organizace prostoru a činností 

zásady fair play – chování a jednání 

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží 

PLAVÁNÍ 

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 
předpokladů 

základní organizace prostoru a činností 

snaží se dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má 
osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 

hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí 

bezpečnost v šatnách, při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek 

snaží se projevovat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 

bezpečné chování u vody PLAVÁNÍ 

plave dvěma plaveckými styly (kraul, znak) PLAVÁNÍ 

- zvládá kraul a znak 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy 

základy gymnastiky 

rytmická a kondiční cvičení vhodná pro děti 

plavání – základní plavecká výuka 

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením základy gymnastiky 



zdravotně zaměřené činnosti 

 

4. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

v rámci svých možností chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se 
začleňovat pohyb do denního režimu 

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu 

zdravotně zaměřené činnosti 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy 

snaží se zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením 

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu 

zdravotně zaměřené činnosti 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy 

pozvolna zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových 
možností a schopností 

zdravotně zaměřené činnosti 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a chování 

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, rozvoj 
různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 

reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

v rámci svých možností dodržuje pravidla her a jednat v duchu fair play chování v duchu fair play, olympijské ideály a symboly 

pravidla her, závodů, soutěží 

v rámci svých možností zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné 
držení těla 

zdravotně zaměřené činnosti 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy 

zvládá v rámci svých možností podle pokynu základní přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky 
na odstranění únavy 

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu 

hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro 
pohybové aktivity 

uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti 

bezpečnost v tělocvičně při cvičení, při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, 
první pomoc v podmínkách TV 



bezpečné chování u vody PLAVÁNÍ 

plave dvěma plaveckými styly (kraul, znak) PLAVÁNÍ 

 

5. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

snaží se chápat význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snažit se začleňovat pohyb do 
denního režimu 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy 
estetického pohybu 

snaží se zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením 

zdravotně zaměřené činnosti 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy 
estetického pohybu 

snaží se zdokonalovat základní pohybové dovednosti podle svých pohybových 
možností a schopností 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a chování 

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, rozvoj 
různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 

reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a chování 

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, rozvoj 
různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu 

snaží se dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair play chování v duchu fair play, olympijské ideály a symboly 

pravidla her, závodů, soutěží 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play 

zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla zdravotně zaměřené činnosti 

speciální cvičení 

snaží se zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 
uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu 

zdravotně zaměřené činnosti 

uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti 

hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro 
pohybové aktivity 



bezpečnost v tělocvičně při cvičení, při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, 
první pomoc v podmínkách TV 

bezpečné chování u vody PLAVÁNÍ 

Bezpečné chování u vody, prvky sebezáchrany 

plave dvěma plaveckými styly (kraul, znak) PLAVÁNÍ 

rozvíjí se plavecká vytrvalost PLAVÁNÍ 

snaží se zvládat základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle 
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

zdravotně zaměřené činnosti 

speciální cvičení 

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu 

bezpečnost v tělocvičně při cvičení, při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, 
první pomoc v podmínkách TV 

snaží se dle svých možností zařazovat do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy 
estetického pohybu 

 

6. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

snaží se pochopit zásady zatěžování; seznamuje se s jednoduchými testy na měření 
úrovně své tělesné zdatnosti 

hygiena a bezpečnost 

- terminologie 

- měření a význam TF 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

snaží se o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí 

poznatky z Tv 

organizace 

hygiena a bezpečnost 

- terminologie 

- měření a význam TF 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 



průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

plavání 

snaží se cíleně připravit na pohybovou činnost a její ukončení; snaží se využívat 
základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem hygiena a bezpečnost 

reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu se snaží přizpůsobit pohybové 
aktivity 

hygiena a bezpečnost 

chová se bezpečné v přírodě a v silničním provozu hygiena a bezpečnost 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

seznamuje se se základními zásadami poskytování první pomoci a se zajištěním 
odsunu raněného 

hygiena a bezpečnost 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

snaží se zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech (mdú) 

atletika 

pravidla 

osvojení techniky 

průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 

běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D 
600m, H 1000m), štafeta 

skok do dálky (optimální rozběh) 

skok do výšky – nácvik flopu 

hod kriketovým míčkem 

podle svých možností posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí atletika 



příčiny nedostatků pravidla 

osvojení techniky 

průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 

běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D 
600m, H 1000m), štafeta 

skok do dálky (optimální rozběh) 

skok do výšky – nácvik flopu 

hod kriketovým míčkem 

dle svých možností se seznamuje s odbornou terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

atletika 

gymnastika 

průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc 

sportovní hry 

učí se naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 
sportu (mdú) 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

sportovní hry 

učí se dohodnout na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržovat ji (mdú) 

sportovní hry 

osvojení míčové techniky 

herní role 

rozhodování 

míčová průprava (přihrávky, chytání) 

dle svých možností se učí rozlišit a uplatnit práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

sportovní hry 

osvojení míčové techniky 

herní role 

rozhodování 

míčová průprava (přihrávky, chytání) 

vybíjená 

košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ) 

kopaná (HČJ) 

florbal (HČJ) 



rytmická gymnastika, tance 

základy aerobiku 

posilování s hudebním doprovodem 

základní taneční kroky 

úpoly 

úpolové hry 

dle svých možností sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 

gymnastika 

průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc 

snaží se o spolurozhodování osvojované hry a soutěže sportovní hry 

osvojení míčové techniky 

herní role 

rozhodování 

míčová průprava (přihrávky, chytání) 

vybíjená 

košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ) 

kopaná (HČJ) 

florbal (HČJ) 

dle svých možností zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

základní pojmy 

správné držení těla 

samostatné rozcvičení 

posilování s náčiním (medicinbal, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči, překážkové 
dráhy) 

 

7. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 



snaží se pochopit zásady zatěžování; seznamuje se s jednoduchými testy na měření 
úrovně své tělesné zdatnosti 

hygiena a bezpečnost 

- terminologie 

- měření a význam TF 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí 

poznatky z Tv 

organizace 

hygiena a bezpečnost 

- terminologie 

- měření a význam TF 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

plavání 

snaží se cíleně připravit na pohybovou činnost a její ukončení; snaží se využívat 
základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem hygiena a bezpečnost 

reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity hygiena a bezpečnost 

chová se bezpečné v přírodě a v silničním provozu hygiena a bezpečnost 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

seznamuje se se základními zásadami poskytování první pomoci a se zajištěním 
odsunu raněného 

hygiena a bezpečnost 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 



snaží se zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech (mdú) 

atletika 

pravidla 

osvojení techniky 

průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 

běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D 
600m, H 1000m), štafeta 

skok do dálky (optimální rozběh) 

skok do výšky – nácvik flopu 

hod kriketovým míčkem 

podle svých možností posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí 
příčiny nedostatků 

atletika 

pravidla 

osvojení techniky 

průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 

běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D 
600m, H 1000m), štafeta 

skok do dálky (optimální rozběh) 

skok do výšky – nácvik flopu 

hod kriketovým míčkem 

v rámci svých možností se seznamuje s odbornou terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

atletika 

gymnastika 

sportovní hry 

v rámci svých možností se učí naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu (mdú) 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

sportovní hry 

snaží se dohodnout na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržovat ji (mdú) 

sportovní hry 

košíková (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

kopaná (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

florbal (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

snaží se rozlišit a uplatnit práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 
diváka 

sportovní hry 

košíková (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 



kopaná (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

florbal (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

rytmická gymnastika, tance 

základy aerobiku 

posilování s hudebním doprovodem 

základní taneční kroky 

úpoly 

úpolové hry 

v rámci svých možností sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 

gymnastika 

průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc 

v rámci svých možností spolurozhoduje osvojované hry a soutěže sportovní hry 

košíková (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

kopaná (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

florbal (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování) 

snaží se zařazovat pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení 

základní pojmy 

správné držení těla 

samostatné rozcvičení 

posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči, 
překážkové dráhy) 

 

8. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

snaží se chápat zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své 
tělesné zdatnosti 

hygiena a bezpečnost 

- terminologie 

- měření a význam TF 



hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

snaží se o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí 

poznatky z Tv 

organizace 

hygiena a bezpečnost 

- terminologie 

- měření a význam TF 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

plavání 

snaží se cíleně připravit na pohybovou činnost a její ukončení; snaží se využívat 
základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem hygiena a bezpečnost 

reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu se snaží přizpůsobit pohybové 
aktivity 

hygiena a bezpečnost 

chová se bezpečné v přírodě a v silničním provozu hygiena a bezpečnost 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

seznamuje se se základními zásadami poskytování první pomoci a se zajištěním 
odsunu raněného 

hygiena a bezpečnost 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

snaží se zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech (mdú) 

atletika 

pravidla 

osvojení techniky 



průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 

běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D 
800m, H 1500m), štafeta 

skok do dálky (optimální rozběh) 

skok do výšky – nácvik flopu 

vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa) 

podle svých možností posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí 
příčiny nedostatků 

atletika 

pravidla 

průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 

běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D 
800m, H 1500m), štafeta 

skok do dálky (optimální rozběh) 

skok do výšky – nácvik flopu 

vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa) 

seznamuje se s odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka atletika 

gymnastika 

sportovní hry 

učí se naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 
sportu (mdú) 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

sportovní hry 

podle svých možností se učí dohodnout na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a dodržovat ji (mdú) 

sportovní hry 

osvojení míčové techniky 

herní role 

rozhodování 

košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ) 

kopaná (HČJ) 

florbal (HČJ) 

volejbal (základní obití, nácvik podání, přehazovaná) 

podle svých možností se učí rozlišit a uplatnit práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka 

sportovní hry 

osvojení míčové techniky 



herní role 

rozhodování 

košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ) 

kopaná (HČJ) 

florbal (HČJ) 

volejbal (základní obití, nácvik podání, přehazovaná) 

rytmická gymnastika, tance 

základy aerobiku 

posilování s hudebním doprovodem 

základní taneční kroky 

úpoly 

úpolové hry 

snaží se sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony gymnastika 

průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže sportovní hry 

osvojení míčové techniky 

herní role 

rozhodování 

košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ) 

kopaná (HČJ) 

florbal (HČJ) 

volejbal (základní obití, nácvik podání, přehazovaná) 

podle svých možností uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

základní pojmy 

správné držení těla 

samostatné rozcvičení 

posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči, 
překážkové dráhy) 

snaží se zařazovat pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 

základní pojmy 

správné držení těla 



provedení samostatné rozcvičení 

posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči, 
překážkové dráhy) 

vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení základní pojmy 

správné držení těla 

samostatné rozcvičení 

posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči, 
překážkové dráhy) 

 

9. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

snaží se chápat zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své 
tělesné zdatnosti 

poznatky z Tv 

organizace 

hygiena a bezpečnost 

terminologie 

měření a význam TF 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

snaží se o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí 

poznatky z Tv 

organizace 

hygiena a bezpečnost 

měření a význam TF 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

snaží se cíleně připravit na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní poznatky z Tv 



kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy organizace 

hygiena a bezpečnost 

terminologie 

měření a význam TF 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

kondiční cvičení 

relaxační cvičení 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem hygiena a bezpečnost 

vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu snaží se přizpůsobit 
pohybové aktivity 

poznatky z Tv 

organizace 

hygiena a bezpečnost 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu 
raněného 

hygiena a bezpečnost 

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv 

záchrana tonoucího 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

snaží se zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech (mdú) 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

správné držení těla 

samostatné rozcvičení 

průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 

podle svých možností posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí 
příčiny nedostatků 

pravidla 

osvojení techniky 

průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny 



běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D 
800m, H 1500m), štafeta 

skok do dálky (optimální rozběh) 

skok do výšky – nácvik flopu 

seznamuje se s odbornou terminologií na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka gymnastika 

průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc 

akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondat, vazby z jednotlivých 
prvků) 

přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu) 

kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání) 

učí se naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 
sportu (mdú) 

pravidla 

průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc 

sportovní hry 

herní role 

rozhodování 

podle svých možností se dohodne na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a dodržuje ji (mdú) 

sportovní hry 

herní role 

rozhodování 

podle svých možností rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

pravidla 

herní role 

rozhodování 

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

gymnastika 

průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc 

akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondat, vazby z jednotlivých 



prvků) 

přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu) 

kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání) 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže sportovní hry 

herní role 

rozhodování 

košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ) 

kopaná (HČJ) 

florbal (HČJ) 

volejbal (základní odbití, nácvik podání, lob, volejbal) 

úpoly 

úpolové hry 

plavání 

podle svých možností uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 

základní pojmy 

správné držení těla 

samostatné rozcvičení 

posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči) 

kruhový trénink 

snaží se zařazovat pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení 

průpravná cvičení 

kondiční cvičení 

koordinační cvičení 

relaxační cvičení 

vyrovnávací cvičení 



základní pojmy 

správné držení těla 

samostatné rozcvičení 

posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči) 

kruhový trénink 

vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení hygiena a bezpečnost 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU 

6. ROČNÍK 

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU 

výstupy učivo 

chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny život v rodině a mezilidské vztahy 

uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím Péče o zdraví 

• zdraví a nemoc 

projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, 
hodnoty a zájmy 

Osobnostní a sociální rozvoj 

• člověk jako osobnost 

• poznávání sebe sama, vztah k sobě samému i jiným lidem 

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 a komunikace - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v 
situacích ohrožení 

 

 

 

 



7. ROČNÍK 

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU 

výstupy učivo 

respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 
aktivní podporu zdraví 

Péče o zdraví 

• člověk ve zdraví a nemoci 

dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady 
správné výživy a zdravého stravování 

Zdravý způsob života 

• zdravá výživa a její význam 

• zásady zdravé výživy 

• vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člověka 

• nežádoucí způsoby výživy lidí, poruchy příjmu potravy a přejídání 

• cizorodé látky v potravě, geneticky upravené potraviny 

• alternativní strava 

• reklama ve výživě 

• výživa kojence, dětí a sportovců 

• stravování nemocných 

svěří se se zdravotním problémem Péče o zdraví 

• člověk ve zdraví a nemoci 

• péče o nemocné, stravování nemocných, podávání léků 

• prevence léčení přírodními prostředky 

• preventivní lékařská péče a význam očkování 

dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a provozováním hazardních her 

Prevence zneužívání návykových látek 

• drogy a závislost, účinky drog na lidský organismus 

• důvody vzniku závislostí, druhy závislostí 

• prevence zneužívání návykových látek 

• první pomoc při otravě návykovými látkami 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy • bezpečný internet, kyberšikana 

• šikana a agrese, kriminalita, vandalismus, xenofobie, rasismus, domácí násilí 



• drogy a závislost, účinky drog na lidský organismus 

zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí • agresivita, lidská společnost a násilí 

chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní 
znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel 

• nebezpečné situace, řešení mimořádných situací 

• osobní bezpečí 

• bezpečnost silničního provozu 

• poskytování první pomoci 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

1. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

snaží se obkreslit a vystřihnout jednoduchou šablonu Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

trhá, mačká, lepí, vystřihuje, překládá, skládá papír Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

pracuje podle slovního návodu Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 



jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

dodržuje hygienické podmínky, bezpečnostní pravidla Práce s drobným materiálem 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

snaží se o hnětení, válení, vykrajování, vytlačování modelovací hmoty (popř. 
keramické hlíny) 

Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

pokouší se vytvářet jednoduché dekorace a přání dle příležitosti Práce s drobným materiálem 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

snaží se zvládat práci s drobným materiálem Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

snaží se navlékat korálky Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

seznamuje se s jednoduchým provlékáním, s jehlou a nití (navlékání), pracuje s Práce s drobným materiálem 



odstřižky textilu funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

snaží se zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

pokouší se o montáž a demontáž stavebnicových prvků Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

provádí pozorování přírody Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 

pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 

pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

podle pokynů se snaží pracovat se semeny rostlin Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 

pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 

pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

pomocí připraví tabuli pro jednoduché stolování Příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně 



výběr a nákup potravin, skladování potravin 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

seznamuje se s pravidly stolování a hygienickými zásadami stolování Příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně 

výběr a nákup potravin, skladování potravin 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

 

2. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

snaží se obkreslit a vystřihnout jednoduchou šablonu Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

v rámci svých možností trhá, mačká, lepí, vystřihuje, překládá, skládá papír Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

pracuje podle slovního návodu Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 



využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

dodržuje hygienické podmínky, bezpečnostní pravidla Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

zvládá hnětení, válení, vykrajování, vytlačování modelovací hmoty (popř. keramické 
hlíny) 

Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

vytváří jednoduché dekorace a přání dle příležitosti Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

zvládá práci s drobným materiálem Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

snaží se navlékat korálky a sestavit jednoduchý motiv Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 



využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

seznamuje se s jednoduchým provlékáním, s jehlou a nití (navlékání), pracuje s 
odstřižky textilu 

Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

zvládá montáž a demontáž stavebnicových prvků Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

provádí pozorování přírody Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 

pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 

pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

podle pokynů pracuje se semeny rostlin Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 

pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 



pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

s pomocí připraví tabuli pro jednoduché stolování Příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně 

výběr a nákup potravin, skladování potravin 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

dodržuje pravidla stolování a hygienické zásady stolování Příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně 

výběr a nákup potravin, skladování potravin 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

 

3. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a 
pomůckami 

Práce s drobným materiálem 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Práce s drobným materiálem 

pracuje podle slovního návodu a předlohy Využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

Konstrukční činnosti 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí Využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

Konstrukční činnosti 

provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popsuje jeho výsledky Pěstitelské práce 

pečuje o nenáročné pokojové rostliny Pěstitelské práce 

připravuje jednoduchý pokrm Příprava pokrmů 

upraví stůl pro jednoduché stolování Příprava pokrmů 

jednoduchá úprava stolu, 



chová se vhodně při stolování Příprava pokrmů 

pravidla správného stolování 

 

4. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 



funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

využití tradic a lidových zvyků, řemesla 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pěstitelské pokusy a pozorování Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 

pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 

pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 

pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 



pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 

pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 

pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

orientuje se v základním vybavení kuchyně Příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně 

výběr a nákup potravin, 

skladování potravin 

připraví s pomocí jednoduchý pokrm Příprava pokrmů 

výběr a nákup potravin, 

skladování potravin 

jednoduchá úprava stolu, 

dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování pravidla správného stolování 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 

Příprava pokrmů 

 

 

 

 

 



5. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu Práce s drobným materiálem 

 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii Práce s drobným materiálem 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu Práce s drobným materiálem 

 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (mdú) 

Práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie 
aj./ 

funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 

 užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky Práce s drobným materiálem 

 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu Konstrukční činnosti 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném poranění 

Práce s drobným materiálem 

 udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu 

Konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/ 

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin Pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 
pozorování 

Pěstitelské práce 

půda a její zpracování 

výživa rostlin 

osivo 



pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/ 

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./ 

pěstování pokojových rostlin 

volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní (mdú) Pěstitelské práce 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na 
zahradě 

Pěstitelské práce 

uvede základní vybavení kuchyně Příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm (mdú) Příprava pokrmů 

základní vybavení kuchyně 

výběr a nákup potravin, 

skladování potravin 

dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování Příprava pokrmů 

jednoduchá úprava stolu, 

pravidla správného stolování 

uplatňuje zásady správné výživy Příprava pokrmů 

 

7. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 

Pěstitelské práce 

• Pěstitelské práce, chovatelství 

• Bezpečnost a chování na školním pozemku. 

• Základní hygienické návyky 

• První pomoc při úraze na školní zahradě 

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu (mdú) Pěstitelské práce 



• Pěstitelské práce, chovatelství 

• Správné zacházení s pracovními pomůckami 

• Popis a funkce jednotlivého pracovního nářadí. 

• Správné zacházení a údržba 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin (mdú) Pěstitelské práce 

• Pěstitelské práce, chovatelství 

• Zelenina - osivo, výsev, rozdělení, pěstování vybraných druhů zeleniny, ochrana 
před škodlivými činiteli 

• Ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, uskladnění a zpracování 

pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě Pěstitelské práce 

• Okrasné rostliny - základy ošetřování pokojových květin. 

• Květiny v exteriéru x interiéru, jednouchá vazba řezaných květin, aranžmá 
sušených květin 

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty (mdú) 

Pěstitelské práce 

• Chov domácích zvířat, vhodné podmínky pro chov, hygiena a bezpečnost chování 
domácích i užitkových zvířat 

získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí 
jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

Dílny 

• Bezpečnost práce, vybavení dílen nástroji, vhodné pracovní pomůcky. 

• Druhy dřev, rozdělení dřevin. Vady dřeva, řezivo. 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

• Druhy kovů a jejich opracovávání. Dráty, plechy. 

• Druhy plastů a jejich opracovávání. 

organizuje svoji pracovní činnost Dílny 

• Bezpečnost práce, vybavení dílen nástroji, vhodné pracovní pomůcky. 

• Používání nástrojů a ochranných pomůcek, možné úrazy. 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

• Pilování dřeva. Rašplování dřeva. Broušení dřeva, moření dřeva a lepení. 

• Řezání kovů, tvarování, broušení, leštění, vrtání. 

• Řezání plastů, tvarování, broušení, leštění, vrtání. 



řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí (mdú) 

Dílny 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech 
a návodech 

Dílny 

• Náčrt výrobku. 

• Technické výkresy. 

• Kótování, měřítko. 

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu (mdú) 

Dílny 

• Bezpečnost práce, vybavení dílen nástroji, vhodné pracovní pomůcky. 

• Používání nástrojů a ochranných pomůcek, možné úrazy. 

• První pomoc při úraze v dílně. 

sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model Dílny 

• Náčrt výrobku. 

• Technické výkresy. 

ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

Dílny 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

• Nástroje pro opracovávání kovů. 

• Nástroje pro opracovávání plastů. 

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první 
pomoc při úrazu (mdú) 

Dílny 

• Bezpečnost práce, vybavení dílen nástroji, vhodné pracovní pomůcky. 

• Používání nástrojů a ochranných pomůcek, možné úrazy. 

• První pomoc při úraze v dílně. 

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů (mdú) 

Vaření 

• Úklid a udržování pořádku a čistoty. 

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou 
domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci v domácnosti 

Vaření 

• Hygiena ve cvičné kuchyni. 

• Vybavení - kuchyňské nádobí a kuchyňské spotřebiče. 

• Základní vybavení kuchyně. 

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první Vaření 



pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií • Hygiena ve cvičné kuchyni. 

• První pomoc při úrazu v kuchyni. 

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče (mdú) Vaření 

• Základní vybavení kuchyně. 

připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé 
výživy 

Vaření 

• Výběr potravin, nákup a jejich skladování. 

• Sestavení jednoduchého jídelníčku. 

• Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů. 

dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu Vaření 

• Pravidla stolování, obsluha a chování u stolu. 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v 
kuchyni (mdú) 

Vaření 

• Seznámení s kuchyní – řád kuchyně. 

• Hygiena ve cvičné kuchyni. 

• První pomoc při úrazu v kuchyni. 

 

8. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k 
potřebám běžného života 

VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE 

základní principy; sebepoznávání: 

osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, 

osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, 

vlivy na volbu profesní orientace; 

informační základna pro volbu povolání, 

práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb 

 



9. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného 
hledání zaměstnání 

ZAMĚSTNÁNÍ 

- pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů ZAMĚSTNÁNÍ 

- pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

PODNIKÁNÍ 

- druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé 
podnikání 

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a 
středních školách 

VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE 

- informační základna pro volbu povolání 

- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb 

prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání ZAMĚSTNÁNÍ 

- pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

PODNIKÁNÍ 

- druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé 
podnikání 

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího 
vzdělávání 

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ 

- náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby 

 

 



2) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu se doplňuje takto: 

PRACOVNÍ ČINNOSTI  

Charakteristika předmětu:  

2. stupeň 

Na 2. stupni probíhá výuka pracovních činností v 7. – 9. ročníku s hodinovou dotací 1 hod/týden. Při výběru tematických celků vyučovaných 

v tomto předmětu byla zohledněna jednak z RVP vyplývající povinnost zařadit do výuky téma Svět práce, dále pak materiálně-technické 

vybavení školy. 

Vzhledem k výše popsaným faktům byly pro výuku na 2. stupni vybrány následující tematické okruhy: Práce s technickými materiály, Provoz a 

údržba domácnosti, Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů, Svět práce. 

Výuka probíhá kromě běžných učeben také ve specializovaných učebnách – využívána je dílna, cvičná kuchyňka, školní zahrada se záhony, 

počítačová učebna. Doplněním výuky jsou exkurze či přednášky odborníků (např. návštěva Úřadu práce). 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

2. stupeň 

Výuka je časově a tematicky zorganizována následovně: 

V 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku jsou žáci rozděleni do tří skupin (vedených různými vyučujícími), které se postupně střídají jednotlivá 3 

pololetí tak, aby každá skupina žáků postupně absolvovala jednotlivé tematické celky: 

- 1. skupina (dílny) – tematické celky Práce s technickými materiály, Provoz a údržba domácnosti. Výuka probíhá ve školní dílně. 

- 2. skupina (pěstitelské práce) - Pěstitelské práce a chovatelství. Výuka probíhá dle možností (počasí, vegetační sezona) na školní zahradě, 

případně v interiéru školy. 

- 3. skupina (vaření) - Příprava pokrmů. Výuka probíhá ve cvičné kuchyňce   

Ve 2. pololetí 8. ročníku a v 9. ročníku probíhá výuka tematického celku Svět práce, důraz je kladen na profesní orientaci, volbu budoucího 

povolání a tomu odpovídající střední školy. Využívána je kromě běžných učeben také počítačová učebna či exkurze a odborné přednášky. 



Výstupy a učivo: 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

7. A 8. ROČNÍK 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti, poskytne první 
pomoc při úrazu v přírodě, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Pěstitelské práce 

• Bezpečnost a chování na školním pozemku. 

• Základní hygienické návyky 

• Správné zacházení s pracovními pomůckami 

• První pomoc při úraze na školní zahradě 

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu Pěstitelské práce 

• Pěstitelské práce, chovatelství 

• Popis a funkce jednotlivého pracovního nářadí. 

• Správné zacházení a údržba 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Pěstitelské práce 

• Pěstitelské práce, chovatelství 

• Ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, uskladnění a zpracování 

Pěstuje a vyžívá květin pro výzdobu Pěstitelské práce 

• Okrasné rostliny - základy ošetřování pokojových květin. 

• Květiny v exteriéru x interiéru, jednouchá vazba řezaných květin, aranžmá 
sušených květin 

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty 

• Pěstitelské práce, chovatelství 

• Chov domácích zvířat, vhodné podmínky pro chov, hygiena a bezpečnost chování 
domácích i užitkových zvířat 

Pozná vybrané druhy zeleniny a volí vhodnou kombinaci pro výsadbu. Pěstitelské práce 

• Zelenina - osivo, výsev, rozdělení, pěstování vybraných druhů zeleniny, ochrana 
před škodlivými činiteli 



Zvolí vhodné nářadí, které využije při pěstování zeleniny. Pěstitelské práce 

• Zelenina - osivo, výsev, rozdělení, pěstování vybraných druhů zeleniny, ochrana 
před škodlivými činiteli 

Vyjmenuje škůdce, kteří se mohou vyskytovat na zelenině, uvádí jejich přirozené 
nepřátele a navrhne způsob chemického ošetření zeleniny. 

Pěstitelské práce 

• Zelenina - osivo, výsev, rozdělení, pěstování vybraných druhů zeleniny, ochrana 
před škodlivými činiteli 

Rozlišuje vybrané druhy polních plodin, uvádí jejich charakteristické znaky. Uvádí 
příklady pěstování těchto plodin. 

Pěstitelské práce 

• Polní plodiny, způsoby pěstování, obilniny. 

Rozlišuje vybrané typy půd a přiřadí k vybraným rostlinám vhodnou půdu. Pěstitelské práce 

• Půda - vznik, vlastnosti, rozdělení, výživa rostlin, kompost, zpracování půdy na 
zahradě 

Uvede příklady léčivých rostlin a charakterizuje je. Pěstitelské práce 

• Léčivé rostliny a koření - bylinky a zdraví člověka, léčivé účinky, jedovaté rostliny - 
drogy. 

Hodnotí význam léčivých rostlin a třídí je. Pěstitelské práce 

• Léčivé rostliny a koření - bylinky a zdraví člověka, léčivé účinky, jedovaté rostliny - 
drogy. 

Vyjmenuje zásady sběru, sušení a uchovávání léčivých rostlin. Pěstitelské práce 

• Léčivé rostliny a koření - bylinky a zdraví člověka, léčivé účinky, jedovaté rostliny - 
drogy. 

Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň Dílny 

• Pilování dřeva. Rašplování dřeva. Broušení dřeva, moření dřeva a lepení. 

• Druhy kovů a jejich opracovávání. Dráty, plechy. 

• Řezání kovů, tvarování, broušení, leštění, vrtání. 

• Druhy plastů a jejich opracovávání. 

• Řezání plastů, tvarování, broušení, leštění, vrtání. 

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí 

Dílny 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

• Náčrt výrobku. 

• Náčrt výrobku ze dřeva, plánování pracovního postupu, bezpečnost práce, 
opracování materiálu, povrchová úprava výrobku. 



• Náčrt výrobku z kovu, plánování pracovního postupu, bezpečnost práce, 
opracování materiálu, povrchová úprava výrobku. 

• Řezání plastů, tvarování, broušení, leštění, vrtání. 

• Náčrt výrobku z plastu, plánování pracovního postupu, bezpečnost práce, 
opracování materiálu, povrchová úprava výrobku. 

Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Dílny 

• Bezpečnost práce, vybavení dílen nástroji, vhodné pracovní pomůcky. 

• Druhy dřev, rozdělení dřevin. Vady dřeva, řezivo. 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

• Pilování dřeva. Rašplování dřeva. Broušení dřeva, moření dřeva a lepení. 

• Druhy kovů a jejich opracovávání. Dráty, plechy. 

• Nástroje pro opracovávání kovů. 

• Řezání kovů, tvarování, broušení, leštění, vrtání. 

• Druhy plastů a jejich opracovávání. 

• Nástroje pro opracovávání plastů. 

• Řezání plastů, tvarování, broušení, leštění, vrtání. 

Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku Dílny 

• Náčrt výrobku. 

• Technické výkresy. 

• Kótování, měřítko. 

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

Dílny 

• Bezpečnost práce, vybavení dílen nástroji, vhodné pracovní pomůcky. 

• Používání nástrojů a ochranných pomůcek, možné úrazy. 

• První pomoc při úraze v dílně. 

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model Dílny 

• Náčrt výrobku. 

Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu aj. 

Dílny 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

• Náčrt výrobku. 



Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení Dílny 

• Měření, druhy měřidel, orýsování materiálu, nástroje pro opracování dřev. 

• Nástroje pro opracovávání kovů. 

• Nástroje pro opracovávání plastů. 

Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu 

Dílny 

• Bezpečnost práce, vybavení dílen nástroji, vhodné pracovní pomůcky. 

• Používání nástrojů a ochranných pomůcek, možné úrazy. 

• První pomoc při úraze v dílně. 

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

Vaření 

• Úklid a udržování pořádku a čistoty. 

Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu 

Vaření 

• Vybavení - kuchyňské nádobí a kuchyňské spotřebiče. 

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

Vaření 

• Hygiena ve cvičné kuchyni. 

• První pomoc při úrazu v kuchyni. 

Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Vaření 

• Základní vybavení kuchyně. 

Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy Vaření 

• Výběr potravin, nákup a jejich skladování. 

• Sestavení jednoduchého jídelníčku. 

• Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů. 

Dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

Vaření 

• Pravidla správného stolování. 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v 
kuchyni 

Vaření 

• Seznámení s kuchyní – řád kuchyně. 

• Hygiena ve cvičné kuchyni. 

• První pomoc při úrazu v kuchyni. 

Dle receptury vybere a nakoupí požadované potraviny. Vaření 



• Výběr potravin, nákup a jejich skladování. 

Sestaví jednoduchý jídelníček pro rodinu. Vaření 

• Sestavení jednoduchého jídelníčku. 

Připravuje vybraná jídla studené a teplé kuchyně a při přípravě uplatňuje vhodné 
postupy. 

Vaření 

• Úprava pokrmů za studena, běžné způsoby tepelné úpravy. 

Dodržuje pravidla správného chování a stolování. Vaření 

• Pravidla stolování, obsluha a chování u stolu. 

• Slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole. 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

6. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

výstupy učivo 

napíše soukromý dopis Komunikační a slohová výchova 

Písemný projev 

Dopis (soukromý, úřední) 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

5. ROČNÍK 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti 

PLAVÁNÍ 

Průpravná cvičení na suchu – ukázka kraulových noh a rukou a znakových nohou a 



rukou, prsové ruce a nohy 

Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže 

- dýchání do vody 

- potápění 

- splývání 

- zdokonaluje se v plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové a znakové 
ruce prsové nohy a ruce 

- zvládá kraul, znak a prsa 

- uplave 50m 3 plaveckými způsoby 

- rozvíjí plaveckou vytrvalost dvěma plaveckými způsoby (kraul, prsa) 

- plavání pod vodou a lovení předmětu 

- pády a skoky 

speciální cvičení 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

PLAVÁNÍ 

Průpravná cvičení na suchu – ukázka kraulových noh a rukou a znakových nohou a 
rukou, prsové ruce a nohy 

Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže 

- dýchání do vody 

- potápění 

- splývání 

- zdokonaluje se v plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové a znakové 
ruce prsové nohy a ruce 

- zvládá kraul, znak a prsa 

- uplave 50m 3 plaveckými způsoby 

- rozvíjí plaveckou vytrvalost dvěma plaveckými způsoby (kraul, prsa) 

- plavání pod vodou a lovení předmětu 

- pády a skoky 

speciální cvičení 

 



HUDEBNÍ VÝCHOVA 

7. ROČNÍK 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

zná základní údaje o Národním divadle Národní divadlo 

umí se vyjádřit k problémům souvisejících s hudbou (hudba jako kulisa, hudba a 
drogy, alkohol) 

Nešvary v hudbě 

 

3) Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů VLASTIVĚDA a PŘÍRODOVĚDA se upravuje takto:   

VLASTIVĚDA 

4. ROČNÍK 

VLASTIVĚDA 

výstupy učivo 

• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich Mapy a plány, orientace v krajině 

• určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Poloha ČR, členění území ČR, regiony ČR 

Kraje a krajská města 

• rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map Mapy a plány, typy map, čtení map 

• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách 
naší republiky 

Povrch ČR, vodstvo ČR, počasí a podnebí ČR, půda a zemědělství, průmysl ČR 

• vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury Náš region – příroda, osídlení, hospodářství, kultura 

Zvláštnosti regionů 

• jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

NP, CHKO, UNESCO 

Vlastnictví 



• orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 
dluhy 

Vlastnictví 

Peníze a hospodaření s penězi 

• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti 

Zajímavosti jednotlivých krajů 

• rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce ČR – demokratický stát, způsob řízení našeho státu 

armáda ČR, ČR jako člen NATO a OSN 

• zná symboly našeho státu a jejich význam Státní symboly, stání svátky 

• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy 

Orientace v čase a časový řád 

Přehled nejstarších českých dějin (od pravěku po raný novověk) 

• využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních památek 

Současnost a minulost v našem životě 

Přehled a typické znaky jednotlivých stavebních slohů (románský sloh, gotický sloh, 
renesance) 

Regionální památky 

Báje, mýty, pověsti 

Památky UNESCO 

• rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

Současnost a minulost v našem životě 

Hlavní události nejstarších českých dějin (pravěk, raný středověk, vrcholný 
středověk, raný novověk) 

Regionální specifika 

• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

Regionální specifika 

Život v jednotlivých historických obdobích (pravěk, raný středověk, vrcholný 
středověk, raný novověk) 

• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů Státní svátky a významné dny – historické důvody jejich zařazení 

 

 

 

 



5. ROČNÍK 

VLASTIVĚDA 

výstupy učivo 

• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu i v jiných zemích 

Česká republika – zajímavosti krajů, ČR jako součást Evropy, Evropa – zajímavosti 
evropských zemí 

• vyhledá typické zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury Evropy Evropa – povrch, vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství a 
obyvatelstvo 

• jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

Politické členění Evropy – státy Evropy 

Evropa – jeden ze světadílů, poloha Evropy 

Přírodní a kulturní památky Evropy 

• rozlišuje mezi základními typy map Evropy Typy map 

• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách 
Evropy a polokoulí 

Práce s tematickými mapami 

Podnebné pásy Evropy 

• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy 

Orientace v čase a časový řád 

Současnost a minulost v našem životě 

Přehled českých dějin (od Habsburků na českém trůně po současnost) 

• rozeznává současné i minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 
současnosti naší vlasti 

Hlavní události českých dějin (od Habsburků na českém trůně po současnost) 

• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů Státní svátky a významné dny – historické důvody jejich zařazení 

• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti s využitím specifik a souvislosti začlenění do Evropy 

Život v jednotlivých historických obdobích 

• využívá archivů, knihoven a sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti 

Regionální památky 

Stavební sloh - baroko 

Rozvoj kultury a umění 

• zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, movitých i nemovitých 
kulturních památek 

Regionální památky 

Stavební sloh - baroko 

Rozvoj kultury a umění 

 



PŘÍRODOVĚDA 

4. ROČNÍK 

PŘÍRODOVĚDA 

výstupy učivo 

• objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody 

Příroda a lidé 

Příroda živá a neživá 

Životní podmínky 

Živá příroda – rozdělení organizmů, houby, rostliny, živočichové, potravní vztahy 
organizmů 

Ekosystém 

Rovnováha v přírodě 

• nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 

Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka) 

• zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů Životní podmínky 

Vycházky do přírody (podle ročních období) 

• zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka) 

• nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka) 

Vycházky do přírody (podle ročních období) 

• založí jednoduchý pokus, s dopomocí naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a 
vysvětlí výsledky pokusu 

Praktická cvičení - pokusy 

• porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních 
organismech 

Praktická cvičení – vycházky do přírody, jednoduché pokusy 

• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody 

• rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

Znečištění přírody 

Zdravý životní styl 

Osobní bezpečí 

• seznamuje se v nejbližším společenském a přírodním prostředí se změnami a Ochrana přírody 



některými problémy 

• stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

Mimořádné události v přírodě 

• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

Mimořádné události 

Dopravní výchova 

Základy první pomoci 

• řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Chování za mimořádných událostí v přírodě 

Zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 

5. ROČNÍK 

PŘÍRODOVĚDA 

výstupy učivo 

• objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

Živá a neživá příroda 

Podmínky života na Zemi 

Nerosty a horniny 

Půda 

• prakticky třídí organismy do známých skupin Třídění živých organizmů 

• využívá ke třídění organismů i jednoduché klíče a atlasy Třídění živých organizmů – práce s atlasy a klíči 

• zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v 
přizpůsobení organismů prostředí 

Rozmanitost života na Zemi 

Život v růžných podnebných pásech 

Přizpůsobivost rostlin a živočichů 

Život v oceánech a mořích 

• naplánuje a zdůvodní postup jednoduchého pokusu, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

Praktická cvičení - pokus 

• vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 

Vesmír a Země 

• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých Lidské tělo 



orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života Člověk a jeho zdraví 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození 

Lidské tělo 

Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

• účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 
s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

Člověk a jeho zdraví 

Zdravý životní styl 

• uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

Člověk a jeho zdraví 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

• rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc Člověk a jeho zdraví 

První pomoc 

• předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek 

Návykové látky a zdraví 

• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci 
(městě) 

Člověk ve společnosti 

Soužití mezi lidmi 

• rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj 
omyl a dohodne se na společném postupu řešení 

Rozdíly mezi lidmi 

Konflikt a jeho řešení 

• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

Základní lidská práva 

Demokratické principy 

Šikana, týrání, sexuální zneužívání, rasizmus 

• poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé 
problémy 

Člověk ve společnosti 

Ochrana životního prostření 

Globální problémy 

• navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) Člověk ve společnosti 

Ochrana životního prostření 

 



 

 

 

 

 

 


