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Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP 

 
     Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací 

obsah, tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního 

maxima. 

     V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu 

IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV 

pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka 

s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být 

během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická 

podpora na Metodickém portále RVP.CZ. 
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1. POVINNÉ PŘEDMĚTY 

1.1 Český jazyk 

 

Ročník: 6.  

 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

průřezová témata 

- dokáže pracovat se základními jazykovými 

příručkami 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, 

se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky 

a příručkami 

 

- odliší spisovný a nespisovný jazykový projev a 

zdůvodní jejich užití 

 

 

- rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých slov 

- správně třídí slovní druhy,  tvoří spisovné tvary 

slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

- rozlišuje významové vztahy  gramatických 

jednotek ve větě jednoduché i v souvětí  

 

- ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické 

 

- dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy 

 

- uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy 

 

 

- Obecné poučení o jazyce (jazykové 

příručky) 

 

- Zvuková stránka jazyka (spisovná 

a nespisovná výslovnost) 

 

- Slovní zásoba a tvoření slov (způsoby 

tvoření slov a obohacování slovní 

zásoby) 

 

- Pravopis (lexikální a morfologický) 

 

- Tvarosloví (ohebné slovní druhy) 

 

- Skladba (základní větné členy) 

 

- Pravopis (shoda přísudku s podmětem) 

 

- Oslovení 

- Korespondence (vzkaz, pohled, dopis,  e-

mail) 

- Vypravování, popis, charakteristika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopis – v průběhu 

celého školního roku 

 

ETV – kreativita a 

iniciativa 

 

Doporuč. výuka 

v blocích, spolupráce 

se školním časopisem 

(MDV) 

OSV – mluvní 

cvičení, verbální a 

neverbální sdělení 

EGS – rodinné 

příběhy z cest 

MKV – charakt. 

člověka 

MDV – mediální 

sdělení (jeho 

hodnocení) 

V průběhu roku: 

základy lit. teorie, 

literárně- výchovné 

aktivity (divadlo, 

besedy, výstavy...), 
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- rozpozná jednoduché případy manipulativní 

komunikace 

 

- osvojuje si základní normy písemného 

vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou  

úpravu textu 

 

- dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč 

- dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity 

 

- komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných 

komunikačních situacích 

 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

- přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku 

- zvládá dramatizaci jednoduchého textu 

- vyjádří své pocity z přečteného textu 

- podle svých schopností volně reprodukuje text, 

případně tvoří vlastní literární text na dané téma 

 

- Dialog a monolog v životě (řečnictví) 

           

 

 

 

                                                                  

- Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, 

rozpočitadla, slovní hříčky,…) 

- Pohádky 

- Poezie a próza s tématem Vánoc (bible) 

- Řecké eposy, řecké báje a pověsti, římské 

báje                                                            

- Příběhy odvahy a dobrodružství 

D – starověké Řecko a Řím 

ČJ (lit.) - řecké a římské 

báje a pověsti 

 

 

 

 

HV - lidové písně, lidová 

slovesnost, hudební pojmy 

a nástroje 

 

D- křesťanství, Židé 

D – starověké Řecko a Řím 

VV - řecké a římské umění 

 

čtenářský deník 

OSV – projekt 

Pohádka, poznávání 

lidí dle příběhů, 

dovednost 

zapamatovat si (báseň) 

MDV – výběr 

literatury 

EGS – život dětí 

v jiných zemích 

EV – lidová 

slovesnost a příroda, 

příroda 

a dobrodružství 

ETV- sociální empatie 
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Ročník: 7.  

 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

- ovládá pravopisné jevy morfologické 

 

 
- chápe přenášení pojmenování 

- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady 

tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování 

- používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro 

určení významu slova 

 

- rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné 

jevy syntaktické ve větě jednoduché 

 
- rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže 

popsat své city, pocity, nálady 

- uspořádává informace v textu s ohledem na jeho 

účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 

pravidel mezivětného navazování 

 

- dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy 

popisované osoby 

 

- dokáže rozpoznat manipulativní působení projevu 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 

popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 

vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- dokáže chápat literární text jako zdroj informací a 

prožitků, formuluje vlastní názory na umělecké 

dílo 

- Tvarosloví (ohebné slovní druhy s důrazem 

na slovesa – činný a trpný rod; neohebné 

slovní druhy) 

 

- Slovní zásoba (význam slova, slova 

jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) 

 

 

- Skladba (stavba věty – základní 

a rozvíjející větné členy) 

 

- Subjektivní popis 

 

 

- Charakteristika (přímá, nepřímá) 

 

 

- Referát, recenze (beseda o uměleckém 

díle), reklama 

 

- Výpisky 

 

- Bajky 

 

- Pověsti (české), kroniky 

 

- Balady a romance, literatura doby Karla IV. 

a husitství 

 

- Cestopisy 

 

Na základě výběru textu 

 

ČJ – literární texty, odborný 

text z různých předmětů 

 

 

VV, HV - románské, gotické 

umění (stav., soch., mal.) + 

hudba 

D - Velká Morava, český stát 

- Přemyslovci, 

Lucemburkové 

 

Pravopis – v průběhu 

celého školního roku 

Doporučujeme výuku 

v blocích, spolupráci se 

školním časopisem 

(MDV) 

OSV – mluvní cvičení, 

poznávání lidí 

EV – příroda a já 

EGS – cestování 

MDV – reklama 

ETV – spolupráce 

 

V průběhu roku: 

základy lit. teorie, 

literárně- výchovné 

aktivity (divadlo, 

besedy, výstavy...), 

čtenářský deník 

OSV – mezilidské 

vztahy 

MKV – charakter. 

člověka 

EGS - cestování 

ETV – reálné a 

zobrazené vzory 
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- samostatně připraví a s oporou o text přednese 

referát 

- učí se formulovat hlavní myšlenky textu, dokáže 

vytvořit výpisky 
- využívá základy studijního čtení - vyhledává 

klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 

vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu 
 

- jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry 

literatury a rozlišuje základní literární druhy, 

porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 

představitele 

 

- formuluje vlastní názory na přečtený text ústně i 

písemně 

 

- orientuje se v základních literárních pojmech (viz. 

učivo) 

 

- výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text 
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Ročník: 8.  

 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- má přehled o slovanských a světových jazycích 

- v písemném  projevu zvládá  pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

 

 

 

 

 

 

- určuje druhy vedlejších vět  

- ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě 

jednoduché 

- používá jazykové prostředky pro daný slohový 

útvar  

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé 

práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní 

na základě svých dispozic a osobních zájmů 

- rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení 

- rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky 

komunikace a základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

- ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní 

myšlenky textu 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v 

masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 

názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 

nebo porovnáváním s dostupnými informačními 

zdroji 

- Obecné poučení o jazyce (skupiny 

jazyků, rozvrstvení národního jazyka) 

 

- Slovní zásoba (obohacování, slova 

přejatá a jejich skloňování) 

 

- Tvarosloví (slovesa) 

 

- Skladba (věta jednoduchá a souvětí) 

 

 

- Životopis 

 

- Výklad 

 

 

- Úvaha (aktuální témata) 

 

- Řečnictví 

 

- Renesance a humanismus 

- Baroko, klasicismus 

 

- Národní obrození a 1. pol. 19. století. 

Literatura 2. pol. 19. století (májovci, 

ruchovci, lumírovci, realismus) 

a literatura přelomu 19. a 20. stol. 

Ukázky z české literatury 

 

 

Cizí jazyky 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě výběru textu 

ČJ (lit.) – literární texty 

 

odborné předměty 

 

VV, HV, D – renesance, 

humanismus,baroko 

klasicismus 

OV – humanismus 

ČJ (sloh) – životopis 

D – národní obrození, 2. pol. 

19. stol. 

VV, HV – umělecké směry 2. 

pol. 19. st. a přelomu 19. a 

20. stol. 

 

Pravopis a jazykový 

rozbor – v průběhu 

celého školního roku 

ETV- asertivita, 

sebeovládání 

 

 

 

Doporuč.výuka v blocích, 

spolupráci se školním 

časopisem (MDV) 

OSV – mluvní cvičení, 

sebepoznání a sebepojetí 

VDO – občanská 

odpovědnost, 

angažovanost každého 

žáka (řečnictví) 

EV – životní prostředí 

MDV – zpravodajství, 

média v každodenním 

životě 

 

V průběhu roku: základy 

lit. teorie, literárně- 

výchovné aktivity 

(divadlo, besedy, 

výstavy...), 

čtenářský deník 

MKV – Češi a Evropa a 

NO 

MDV – knihy, noviny,… 
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- uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve 

veřejném projevu 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 

užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke 

svému komunikačnímu záměru 

-  dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační 

situaci 

- chápe návaznost jednotlivých literárních období a 

tvůrčích stylů 

- formuluje ústně i písemně dojmy z  návštěvy 

divadelního představení a názory na umělecké dílo 

 

a NO 

ETV- pozitivní 

hodnocení  druhých 
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Ročník: 9.  

 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

- chápe historické základy vzniku jazyku 

 

 

- zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby 

jeho členění 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační 

situaci 

 

 

- určuje druhy souvětí 

- ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí 

 

 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 

na základě osvojených znalostí základů literární 

teorie 

 

 

- Obecné poučení o jazyce (původ 

a základy vývoje češtiny) 

 

- Slovní zásoba (homonyma, antonyma, 

odborné názvy) 

- Tvarosloví (vlastní jména a názvy) 

 

- Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě, 

stavba textu) 

 

- Úřední písemnosti 

- Reportáž, cestopis 

- Diskuze (sdělovací prostředky) 

- Výstavba a členění textu 

 

- Funkční styly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě výběru textu 

 

ČJ – literární texty 

Pravopis a jazykové rozbory 

– v průběhu celého školního 

roku 

 ETV – pozitivní hodnocení 

sebe 

 

 

 

Dopor. výuku v blocích, 

spolupráci se školním 

časopisem (MDV) 

VDO - úřední styk občana s 

úřady 

EGS - reportáž z cestování 

MDV - diskuze, druhy 

sdělovacích prostředků, 

sdělovací prostředky a my 

OSV - mluvní cvičení 

EV - vztah člověka k 

životnímu prostředí 

(reportáž) 
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- orientuje se v základních  literárních směrech 20.st. 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 

názor doloží argumenty 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 

literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, v 

knihovně i v dalších informačních zdrojích 

 

 

 

 

- Literatura 1. pol. 20. století (česká 

i světová) – meziválečná poezie a próza, 

odraz války v literatuře (ztracená 

generace 

- Literatura 2. pol. 20. století – oficiální, 

exilová a samizdatová česká literatura, 

moderní román 

VV, HV – umění 20. století 

OV – problémy lidské 

nesnášenlivosti 

D – dějiny 20. století 

 

V průběhu roku: základy 

lit. teorie, literárně- 

výchovné aktivity (divadlo, 

besedy, výstavy...), 

čtenářský deník 

 

VDO - demokratické 

zásady v dílech spisovatelů  

ETV – důstojnost lidské 

osoby 
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1.2 Anglický jazyk 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvě a konverzaci 

- rozumí obsahu promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

- rozlišuje formální a neformální promluvu či 

rozhovor 

 

MLUVENÍ  

- žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

- zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných  formálních i neformálních 

situacích 

- jednoduchým způsobem se domluví v běžných 

každodenních situacích 

- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů  

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

- ústně shrne obsah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy i konverzace 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

- žák vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- rozumí obsahu autentických materiálů 

 

zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického 

systému jazyka 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace a frázování 

- ovládání pravopisu slov osvojované 

slovní zásoby 
 

slovní zásoba  

- rozvíjení slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se k 

probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 
 

tematické okruhy 

- bydlení, škola, denní režim 

- zvířata  

- dovolená a cestování 

- různé stravovací návyky, recept 

- nákupy 

- reálie: svátky v Británii, pokrmy a jídla 
 

komunikační situace 

- oslovení a reakce na oslovení, pozdrav 

- poděkování a reakce na poděkování 

 

VZ - mezilidské vztahy 

 

Z - Evropa a svět nás zajímají 

 

ČJ - kulturní diference 

 

Z – společnost 

 

 

 

Evropa a svět  nás 

zajímá- výchova 

k myšlení v evropských 

globálních souvislostech 

 

 

 

Multikulturalita 

 

 

ETV – mezilidské vztahy 

a komunikace 
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s využitím vizuální opory 

- rozumí obsahu jednoduchých textů 

- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a 

odpovědi na otázky 

- odvodí pravděpodobný význam nových slov 

z kontextu textu. 

- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci 

nebo význam slova ve vhodném výkladovém 

slovníku. 

 

PSANÍ 

- sestaví jednoduché, gramaticky správné, 

písemné sdělení týkající se osvojovaných 

tematických okruhů  

- reaguje gramaticky správně na krátké písemné 

sdělení obsahující otázky 

- opisem vyjádří větu či krátký text 

- písemně shrne obsah přiměřeně obtížného 

textu, promluvy i konverzace 

- vyžádá písemně informaci týkající se 

probíraných témat a poděkuje za ni 

 

- telefonování  

- formulář, dotazník  

- detailní popis osoby, věci a události 

- adaptované literární dílo 

- osobní dopis, pohlednice, zpráva 

- komiks 

- souhlas/nesouhlas  
 

mluvnice 

- slovní a větný přízvuk, výška a síla 

hlasu, tempo řeči; fonetická transkripce 

- zájmena (osobní, přivlastňovací, 

ukazovací) 

- předložky místa a času 

- spojovací výrazy 

- zájmena tázací 

- sloveso can a jeho použití 

- přítomný čas prostý ve větě kladné, 

záporné a otázce, krátká odpověď 

- frekvenční příslovce 

- řadové číslovky, vyjádření data 

- přítomný čas průběhový ve větě 

kladné, záporné a otázce, krátká 

odpověď 

- sloveso must a jeho použití  

- minulý čas prostý ve větě kladné, 

záporné a otázce, krátká odpověď  

- použití členu určitého a neurčitého 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná 

jména 

- pravopis – psaní malých a velkých 

písmen, dělení slov 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvě a konverzaci 

- rozumí obsahu promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

- rozlišuje formální a neformální promluvu či 

rozhovor 

 

MLUVENÍ  

- žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

- zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných  formálních i neformálních 

situacích 

- jednoduchým způsobem se domluví v běžných 

každodenních situacích 

- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů  

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

- ústně shrne obsah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy i konverzace 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

- žák vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- rozumí obsahu autentických materiálů 

s využitím vizuální opory 

- rozumí obsahu jednoduchých textů 

          

zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického 

systému jazyka 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace a frázování 

- ovládání pravopisu slov osvojované 

slovní zásoby 
 

slovní zásoba  

- rozvíjení slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se k 

probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 
 

tematické okruhy 

- příroda a životní prostředí 

- počasí 

- zeměpisné údaje  

- kultura  

- volba povolání  

- reálie: Britský film a kino, USA 

- volný čas, sport a zájmová činnost 

- domov, rodina 
 

komunikační situace 

- návrh a nabídka  

 

VZ - mezilidské vztahy 

 

Z  - kulturní  a společenské 

diference 

 

VO - občan, společnost a stát 

 

ČJ, M - kooperace a 

kompetice, orientace 

 

D - Evropa a svět 

 

Výchova k myšlení 

v evropských globálních 

souvislostech- Evropa a 

svět nás zajímá 

 

Multikulturalita 

 

ETV –pozitivní 

hodnocení sebe i druhých 
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- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a 

odpovědi na otázky 

- odvodí pravděpodobný význam nových slov 

z kontextu textu. 

- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci 

nebo význam slova ve vhodném výkladovém 

slovníku. 

 

PSANÍ 

- sestaví jednoduché, gramaticky správné, 

písemné sdělení týkající se osvojovaných 

tematických okruhů  

- reaguje gramaticky správně na krátké písemné 

sdělení obsahující otázky 

- opisem vyjádří větu či krátký text 

- písemně shrne obsah přiměřeně obtížného 

textu, promluvy i konverzace 

- vyžádá písemně informaci týkající se 

probíraných témat a poděkuje za ni 

 

- přání, prosba 

- přivítání, představování 

- omluva, reakce na omluvu 

- formální a neformální žádost 

- SMS  

- rozhodnutí  

- nabídka pomoci  

- interview  

- formulář, dotazník  

- souhlas/nesouhlas  
 

mluvnice 

- fonetický přepis slov, základní pravidla 

výslovnosti větných celků a hlásek, 

frázování, slovní a větný přízvuk, 

výška a síla hlasu, tempo řeči; 

fonetická transkripce 

- stupňování přídavných jmen 

- pořadí rozvíjejících přídavných jmen  

- vyjádření budoucnosti vazbou going to 

(kladná a záporná věta, otázka)  

- sloveso have to a jeho použití 

- tvoření a stupňování příslovcí  

- použití přítomný čas prostý x 

průběhový  

- minulý čas prostý ve větě kladné, 

záporné a otázce 

- vyjádření budoucnosti s will (kladná a 

záporná věta, otázka, krátká odpověď) 

- spojovací výrazy 

- pravopis – psaní malých a velkých 

písmen, dělení slov 
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 Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvě a konverzaci 

- rozumí obsahu promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

- rozlišuje formální a neformální promluvu či 

rozhovor 

 

MLUVENÍ  

- žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

- zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných  formálních i neformálních 

situacích 

- jednoduchým způsobem se domluví v běžných 

každodenních situacích 

- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů  

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

- ústně shrne obsah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy i konverzace 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

- žák vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- rozumí obsahu autentických materiálů 

s využitím vizuální opory 

- rozumí obsahu jednoduchých textů 

 

zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického 

systému jazyka 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace a frázování 

- ovládání pravopisu slov osvojované 

slovní zásoby 
 

slovní zásoba  

- rozvíjení slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se k 

probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 
 

tematické okruhy 

- bydlení  

- problémy mládeže 

- reálie: Velká Británie, Londýn  

- reálie: New York 

- město  
 

komunikační situace 

- email 

- adaptované literární dílo 

- ilustrovaný příběh  

- příkaz, zákaz a rada 

 

Z - objevujeme Evropu a svět 

 

ČJ - práce v realizačním týmu 

  

VZ, VO - lidské aktivity 

 

P -životní prostředí 

 

Výchova k myšlení 

v evropských  

souvislostech- Evropa a 

svět nás zajímá 

 

Multikulturalita 

 

ETV – asertivita. 

sebeovládání 
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- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a 

odpovědi na otázky 

- odvodí pravděpodobný význam nových slov 

z kontextu textu. 

- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci 

nebo význam slova ve vhodném výkladovém 

slovníku. 

 

PSANÍ 

- sestaví jednoduché, gramaticky správné, 

písemné sdělení týkající se osvojovaných 

tematických okruhů  

- reaguje gramaticky správně na krátké písemné 

sdělení obsahující otázky 

- opisem vyjádří větu či krátký text 

- písemně shrne obsah přiměřeně obtížného 

textu, promluvy i konverzace 

- vyžádá písemně informaci týkající se 

probíraných témat a poděkuje za ni 

  

- referát 

- souhlas/nesouhlas 
 

mluvnice 

- fonetický přepis slov, základní pravidla 

výslovnosti větných celků a hlásek, 

frázování, slovní a větný přízvuk, 

výška a síla hlasu, tempo řeči; 

fonetická transkripce 

- minulý čas průběhový ve větě kladné, 

záporné a otázce, krátká odpověď 

- použití minulý čas prostý x průběhový 

- neurčitá zájmena 

- předložky místa 

- zájmena neurčitá a jejich složeniny 

- člen určitý a neurčitý  

- člen určitý v místních názvech 

- předpřítomný čas prostý ve větě 

kladné, záporné a otázce, krátká 

odpověď  

- modální slovesa can,  should, must x 

mustn´t, don´t have to  

- frázová slovesa  

- spojovací výrazy 

 

 

  



 

 18 

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvě a konverzaci 

- rozumí obsahu promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

- rozlišuje formální a neformální promluvu či 

rozhovor 

 

MLUVENÍ  

- žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu 

- zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných  formálních i neformálních 

situacích 

- jednoduchým způsobem se domluví v běžných 

každodenních situacích 

- sestaví jednoduché ústní sdělení týkající se 

osvojovaných tematických okruhů  

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

- ústně shrne obsah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy i konverzace 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

- žák vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- rozumí obsahu autentických materiálů 

s využitím vizuální opory 

- rozumí obsahu jednoduchých textů 

  

zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického 

systému jazyka 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace a frázování 

- ovládání pravopisu slov osvojované 

slovní zásoby 

 

slovní zásoba  

- rozvíjení slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se k 

probíraným tematickým okruhům a 

komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 

 

tematické okruhy 

- nákupy a móda 

- moderní technologie a média 

- péče o zdraví 

- vnitřní a vnější charakteristika člověka 

- příroda a životní prostředí 

- člověk a společnost 

- pocity a nálady 

 

komunikační situace 

- email 

 

D,Z - jsme Evropané 

 

VZ - práce v realizačním 

týmu 

 

Př - vztah člověka a 

prostředí 

 

Výchova k myšlení 

v evropských 

souvislostech- Evropa a 

svět nás zajímá 

 

Multikulturalita 

 

ETV –kreativita a 

iniciativa 
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- v textech vyhledá známé výrazy, fráze a 

odpovědi na otázky 

- odvodí pravděpodobný význam nových slov 

z kontextu textu. 

- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci 

nebo význam slova ve vhodném výkladovém 

slovníku. 

 

PSANÍ 

- sestaví jednoduché, gramaticky správné, 

písemné sdělení týkající se osvojovaných 

tematických okruhů  

- reaguje gramaticky správně na krátké písemné 

sdělení obsahující otázky 

- opisem vyjádří větu či krátký text 

- písemně shrne obsah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy i konverzace 

- vyžádá písemně informaci týkající se 

probíraných témat a poděkuje za ni 

 

- formální a neformální žádost 

- přání 

- referát 

 

mluvnice 

- zájmena vztažná 

- rod činný a trpný 

- podmiňovací způsob 

- základní slovesné vazby 

- pravidla interpunkce 

- frázová slovesa 

- pravopis – psaní malých a velkých 

písmen, dělení slov 
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1.3 Německý jazyk 

 

Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Poslech 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat 

 

Čtení 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 

běžným tématům  

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 

má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

 

Mluvení 
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá  

 

Psaní  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

Zvuková a grafická podoba 

jazyka – základní 

výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov  

 

Slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se 

slovníkem  

 

Mluvnice – základní 

gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 

Tematické okruhy - domov, 

rodina, škola, volný čas, 

reálie 

 zemí příslušných jazykových 

 oblastí 

 

Vstupní audioorální kurz 

- abeceda 

- pozdravy v německy 

ČJ 

- internacionalismy 

- jména a příjmení 

v češtině 

- telefonování – správný 

styl mluveného slova 

- slova převzatá 

z jiných jazyků 

 

Z 

- země, ve kterých se 

mluví německy 

 

VZ a VO 

- koníčky 

- organizace a využití 

volného času 

 

IKT 

- základy psaní na 

počítači 

- vyhledávání informací 

na internetu 

- písemná elektronická 

komunikace 

 

VV 

- kresba a popis 

výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech 

- cizí jazyk jako 

prostředek 

komunikace a 

porozumění mezi 

národy 

 

 

mediální výchova 

- formování základů 

správného 

verbálního projevu 

- fonetika jako jeden z 

důležitých 

předpokladů 

komunikace 

 

mediální výchova  

- první formulace 

základních údajů o 

sobě v cizím jazyce 

 

osobnostní a sociální výchova  

- já a moje rodina, 

pozice mladého 

člověka v rodině 

- jeho seberealizace, 

mezilidské vztahy 
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- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

mluvících zemích 

- dny v týdnu 

- čísla do 20 

- německá dívčí, chlapecká 

a zvířecí jména 

- internacionalismy 

 

- Téma: Jmenuji se, bydlím 

… 

- otázky a odpovědi 

- jednoduchý dotazník 

- vykání, stručné sdělení 

- prosba o opakování 

- zápor nicht, souhlas, 

nesouhlas 

- otázky zjišťovací 

- reálie: základní seznámení 

s Německem, Rakouskem, 

Švýcarskem a Českem 

 

- Téma: Moje rodina 

- přivlastňovací zájmena 

- slovesa 

- představení členů rodiny 

- krátké vyprávění o rodině 

- vazba "ich mag" 

- vazba "von" 

- základní prostorová 

orientace 

 

- Téma: Kamarádi a mé 

nejbližší okolí 

- časové údaje 

- předložka "um" 

v časovývh údajích 

osobnostní a sociální výchova  

- tolerance, porozumění 

v rodině, v kolektivu 

vrstevníků, v širší 

společnosti 

ETV – rodinný život 

 

multikulturní výchova 

- tolerance odlišných 

etnických a kulturních 

skupin odlišných 

názorů, zájmů 

ETV – pozitivní vztahy a 

komunikace, přátelství 

 

mediální výchova  

- komunikace v menších 

skupinách, ve 

dvojicích, formulace 

jednoduchých otázek a 

odpovědí                         

 

 

osobnostní a sociální výchova 

- využití volného času, 

koníček  

- správný krok ke 

zdravému formování 

osobnosti 

 

ETV – kreativita a iniciativa 
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- popis osoby 

- vyprávění o zájmech 

- gern – am liebsten 

 

- Téma: Škola 

- školní potřeby 

- otázka "Wie hei3t das auf 

Deutsch?" 

- určitý a neurčitý člen 

- zápor "kein" 

- rozkazovací způsob 

 

- Téma: Koníčky 

- popis činností během 

týdne 

- telefonování, dopis, e-

mail 

- práce se slovníkem – 

knižní a elektronická 

podoba 

- časování sloves 

v přítomném čase 

- časování slovesa "sein" 

- předložka "am" 

v časových údajích 
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Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Poslech 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat  

 

Čtení 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 

běžným tématům  

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 

má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci 

  

Mluvení 
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá  

 

Psaní  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka – základní 

výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov  

Slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se 

slovníkem  

Mluvnice – základní 

gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

Tematické okruhy - domov, 

 obec, kalendářní rok (svátky, 

 roční období, měsíce, dny v 

 týdnu, hodiny), cestování, 

 moje město, reálie zemí 

 příslušných jazykových 

 oblastí 

 

Téma: Počítač 

- popis zvířat 

- psaní dopisu 

- časování  slovesa "haben" 

- 4. pád podstatných jmen 

ČJ 

- telefonování – správný 

styl mluveného slova 

- popis 

- psaní dopisu 

 

Z 

- země, ve kterých se 

mluví německy 

- orientace ve městě 

 

VZ a VO 

- organizace času 

v průběhu týdne 

- koníčky 

- organizace a využití 

volného času 

- popis místa, kde 

bydlím 

 

 

IKT 

- základy psaní na 

počítači 

- vyhledávání informací 

na internetu 

- písemná elektronická 

komunikace 

 

 

Př 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

environmentální výchova 

- zvířata, součást 

přírody, vztah k okolí 

mediální výchova 

- počítač/internet/,jako 

nezbytná součást 

komunikace 

současného moderního 
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rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

s neurčitým členem 

- časování dalších 

pravidelných sloves 

- reálie: Vídeň – 

zajímavosti 

 

- Téma: Kde a kdy? 

- pozvánka na oslavu 

- čísla do 100 

- časové údaje 

 

- Téma: Prázdniny 

- pozdrav z dovolené 

- objednání ubytování 

- koupení jízdenky 

- země EU 

- vazby "ich möchte" 

- časování slovesa fahren 

 

- Téma: Bydlení 

- části bytu 

- popis místa, kde bydlím 

- časování sloves-

pravidelných, některých 

nepravidelných a 

s odlučitelnou předponou 

 

- Téma: Moje město 

- popis cesty 

- jednoduchá orientace ve 

městě 

- poděkování 

- vyjádření souhlasu 

- předložky se 3. pádem 

- osobní zájmena 

- zvíře jako domácí 

mazlíček 

- péče o zvíře 

- popis zvířete 

 

VV 

- kresba a popis 

 

M 

-  počítání do 100 000 

člověka 

mediální výchova 

- správné využití médií 

za účelem výběru 

důležité relevantní 

informace 

osobnostní a sociální výchova  

- blahopřání, vztahy v 

rodině, vstřícnost, 

pochopení potřeb 

jiných, vzájemná 

pomoc 

výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech  

- cestování 

 
osobnostní a sociální rozvoj  

- sebepoznání a 

sebepojetí, mezilidské 

vztahy 

 

 

 

 
mediální výchova  

- rozvoj komunikačních 

schopností při stylizaci 

mluveného i psaného 

textu v konfrontaci s 

konzumním způsobem 

života 
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Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Poslech 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat  

 

Čtení 

- čte nahlas foneticky správně jednoduché texty složené ze 

známé slovní zásoby 

- používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 

běžným tématům  

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 

má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

  

Mluvení 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá  

 

Souvislý mluvený projev 

Slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se 

slovníkem  

Tematické okruhy - lidské 

tělo, zdraví, jídlo, oblékání, 

nákupy, obec, dopravní 

prostředky, denní režim, 

povolání, zvířata, počasí, 

reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

 

Mluvnice – základní  

gramatické struktury a typy  

vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které  

nenarušují smysl sdělení a  

porozumění) 

 

Téma: Denní režim 

vyprávění o průběhu dne 

požádání o něco 

některá způsobová slovesa 

číslovky do 100 000 

časové údaje 

 

Téma: Můj týden 

škola 

interview 

ČJ 

- popis 

- rozhovor 

 

Z 

- země, ve kterých se 

mluví německy 

 

VZ a VO 

- organizace času 

v průběhu týdne 

- nemoc 

 

IKT 

- základy psaní na 

počítači 

- vyhledávání informací 

na internetu 

- písemná elektronická 

komunikace 

 

Př 

- lidské tělo 

 

VV 

- kresba a popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
osobnostní a sociální výchova 

- organizace vlastního 

času, zdravý životní styl  
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- vypráví jednoduchým způsobem  

- reprodukuje obsah jednoduchého textu 

 

Psaní  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

další způsobová slovesa 

další předložky 

 

Téma: Lidské tělo 

slovní zásoba k tématu 

vyjádření bolesti 

rozhovor u lékaře 

minulý čas sloves "haben, 

sein" 

 

Téma: Ve městě 

nákupy 

provoz 

povolání 

situační rozhovory 

předložky 

 

Téma: Počasí 

počasí 

oblečení 

jednoduchý popis 

zájmena 

slovesa 

plural 

 

Téma: Dovolená, 

prázdniny 

dovolená, cestování 

stupňování přídavných 

jmen a příslovce 

zeměpisné názvy 

 

 

 

osobnostně sociální výchova 

-  zvládání vlastního 

chování, řešení 

různých situací 

(bolest, nemoc, pomoc 

druhým) 

mediální výchova  

- tvorba mediálního 

sdělení 

- rozhovor, informace 

pro ostatní 

osobnostní a sociální výchova 
- volba povolání 

 

multikulturní výchova 

- specifika oděvu ve 

světě v konfrontaci s 

konzumním způsobem 

života 

ETV – interpersonální a 

sociální empatie v konfrontaci 

s konzumním způsobem 

života 

environmentální výchova 

- vztah člověka 

k prostředí 
multikulturní výchova  

- respektovat odlišnosti i 

práva jiných lidí, 

tolerovat odlišné zájmy, 

názory a schopnosti 

jiných 
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1.4 Španělský jazyk 

 

Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

žák  

 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

-  rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat  

 

 

 

MLUVENÍ  

žák  

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvuková a grafická podoba 

jazyka – základní 

výslovnostní návyky 

- slovní zásoba – žáci si 

osvojí slovní zásobu a umí 

ji používat v 

komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se 

slovníkem  

- mluvnice – základní 

gramatické struktury a 

typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 

Vstupní audioorální kurz –  

 

základní výslovnostní návyky 

vztah mezi grafickou a 

zvukovou podobou slov 

- abeceda 

- pravidla čtení 

- pozdravy  

- jména 

- země- kde se mluví 

španělsky 

 

Téma: Ahoj – pozdravy, 

ČJ 

- internacionalismy 

- jména a příjmení v češtině 

 

- slova převzatá z jiných 

jazyků 

 

Z 

- země, ve kterých se mluví 

španělsky 

 

VZ a VO 

 

- organizace a využití 

volného času 

 

IKT 

- základy psaní na počítači 

- vyhledávání informací na 

internetu 

- písemná elektronická 

komunikace 

 

VV 

- kresba a popis 

výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech 

 - cizí jazyk jako prostředek 

komunikace a porozumění 

mezi národy 

mediální výchova 

 - formování základů 

správného verbálního projevu 

 - fonetika jako jeden z 

důležitých předpokladů 

komunikace 

 

 

mediální výchova  

- první formulace základních 

údajů o sobě v cizím jazyce 

osobnostní a sociální výchova  

- pozice mladého člověka 

v rodině 

- jeho seberealizace, 

mezilidské vztahy 

 

 

 

osobnostní a sociální výchova  

- tolerance, porozumění v 

rodině, v kolektivu 

vrstevníků, v širší společnosti 

ETV –rodinný život 
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       ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

       žák  

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 

běžným tématům  

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 

dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci  

 

 

     PSANÍ  

žák  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

představování… 

- otázky a odpovědi 

- jednoduchý dotazník 

- vykání, stručné sdělení 

- slovesa - llamarse, ser 

- země a národnosti 

- rod mužský a ženský 

- otázky zjišťovací 

- reálie: Španělsko 

- zájmena osobní 

 

Téma: Narozeniny 

- číslovky 1-31 

- měsíce, dny 

- slovesa - tener, cumplir 

- tázací zájmena 

- věk 

Téma: Škola 

- vybavení třídy 

- školní potřeby 

- femininum a maskulinum 

- singulár, plurál 

- barvy 

- přídavná jména 

- tázací zájmena 

 

 

Téma : Aktivity- škola 

- popis činností  

- slovesa pravidelná – 

časování - přítomný čas 

- práce se slovníkem – 

knižní a elektronická 

podoba 

- reálie – México 

 

multikulturní výchova 

- tolerance odlišných 

etnických a kulturních skupin                                

odlišných názorů, zájmů 

ETV – pozitivní vztahy a 

komunikace, přátelství 

 

mediální výchova  

- komunikace v menších 

skupinách, ve dvojicích, 

formulace jednoduchých 

otázek a odpovědí                         

 

osobnostní a sociální výchova 

 - využití volného času, 

koníček  

- správný krok ke  zdravému 

formování osobnosti 

 

ETV –kreativita a iniciativa 
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- členy 

 

Téma : Každodenní život 

- slovesa pravidelná  

- slovesa nepravidelná 

- čas 

- program dne 
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Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

            POSLECH S POROZUMĚNÍM 

            žák  

 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat  

 

MLUVENÍ  

- žák  

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák  

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 

běžným tématům  

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 

má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

 

 

 zvuková a grafická podoba 

jazyka – fonetické znaky 

(pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov  

 slovní zásoba – žáci si 

osvojí slovní zásobu a umí 

ji používat v 

komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se 

slovníkem  

 mluvnice – základní 

gramatické struktury a 

typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 

Téma : Škola – předměty 

- slovesa – časování 

- vyjádření postojů 

- srovnávání 

- zápor 

- zájmena 

- příslovce 

Téma : Moje rodina 

- členové rodiny 

- představování 

- jméno, příjmení 

ČJ 

-  správný styl mluveného 

slova 

- popis 

 

 

Z 

- země, ve kterých se mluví 

španělsky 

- orientace  

 

VZ a VO 

- organizace času v průběhu 

týdne 

- koníčky 

- organizace a využití 

volného času 

- popis místa, kde bydlím 

 

 

IKT 

- základy psaní na počítači 

- vyhledávání informací na 

internetu 

- písemná elektronická 

komunikace 

 

 

Př 

- zvíře jako domácí 

mazlíček 

 

environmentální výchova 

- zvířata, součást přírody, 

vztah k okolí 

mediální výchova 

- počítač/internet/,jako 

nezbytná součást 

komunikace současného 

moderního člověka 

 

 

 

osobnostní a sociální výchova  

- blahopřání, vztahy v 

rodině, vstřícnost, 

pochopení potřeb jiných, 

vzájemná pomoc 

 

 

výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech  

- cestování,  

mediální výchova 

- správné využití médií za 

účelem výběru  důležité 

relevantní informace 

 

 

 

osobnostní a sociální rozvoj  

- sebepoznání a sebepojetí, 

mezilidské vztahy 
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PSANÍ  

žák  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

- zájmena přivlastňovací 

- čísla- 30-100 

- popis rodiny 

 

Téma : Jací jsou? 

- popis osoby 

- ženský, mužský rod 

- zápor 

- části těla 

- vlastnosti 

- přídavná jména 

- reálie - Chile 

 

Téma : Zoo 

 

- slovesa – časování - 

préterito perfecto 

- příčestí sloves 

pravidelných i 

nepravidelných 

- příroda 

- číslovky do 1000 

 

Téma : Život zvířat 

- slovesa – časování 

- sloveso estar 

- výrazy času 

- výrazy místa 

- předložky místa 

- omluvy 

- otázky 

- popis cesty 

- rozměry 

Reálie- Peru 

 

 

VV 

- kresba a popis 

 

M 

- počítání do 1000 

 

 

 

 

 

 

mediální výchova  

- rozvoj komunikačních 

schopností při stylizaci 

mluveného i  psaného 

textu 

 

 

 

 

 

 

  v konfrontaci s konzumním způsobem života 
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Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

žák  

 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat  

  

MLUVENÍ  

žák  

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

- žák  

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 

běžným tématům  

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 

má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci  

 

 

 

 

- zvuková a grafická 

podoba jazyka – fonetické 

znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov  

- slovní zásoba – žáci si 

osvojí slovní zásobu a umí 

ji používat v 

komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se 

slovníkem  

- mluvnice – základní 

gramatické struktury a 

typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

Téma – Charakteristika osoby 

- popis osoby 

- vlastnosti 

- přídavná jména 

- ženský a mužský rod 

- singulár a plurál 

- slovesa – ser a estar 

- osobnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ 

- popis 

- rozhovor 

 

Z 

- země, ve kterých se mluví 

německy 

 

VZ a VO 

- organizace času v průběhu 

týdne 

- nemoc 

 

IKT 

- základy psaní na počítači 

- vyhledávání informací na 

internetu 

- písemná elektronická 

komunikace 

 

Př 

- lidské tělo 

 

VV 

- kresba a popis 

 

mutikulturní výchova  

- respektovat odlišnosti i 

práva jiných lidí, tolerovat 

odlišné                                          

zájmy, názory a 

schopnosti jiných 

osobnostní a sociální výchova 

- organizace vlastního času, 

zdravý životní styl  

 

mediální výchova  

- tvorba mediálního sdělení 

- rozhovor, informace pro 

ostatní 

osobnostní a sociální výchova  

- organizace vlastního času, 

zdravý životní styl  

ETV – interpersonální  a 

sociální empatie v konfrontaci 

s konzumním způsobem 

života 

 

osobnostně sociální výchova 

-  zvládání vlastního 

chování,  řešení různých 

situací (bolest, nemoc, 

pomoc druhým) 

 

 

osobnostní a sociální výchova 

- volba povolání 
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PSANÍ  

žák  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Téma -  Co děláš? 

- Gerundium 

- Příslovce míry 

- Estar + gerundio 

- Gerundium sloves 

pravidelných a 

nepravidelných 

- Zájmena ukazovací 

 

Téma : Volný čas 

- koníčky 

- postoje 

- aktivity 

- internet 

- komunikace 

- mucho, muchas, muchos 

 

Téma : Sport 

- druhy sportů 

- slovesa -  ir a sustativo 

- vyjádření plánů 

- Slovesa – ir a infinitivo 

- Verbo + mucho 

- popis sportů 

- plány a úmysly 

- volný čas 

 

Reálie – Argentina 

 

Téma : Prázdniny. 

- slovesa – minulý čas- 

préterito indefinido 

- aktivity 

- výrazy času - minulost 

- činnosti v minulosti 

  

 

 

environmentální výchova 

- vztah člověka k prostředí 

multikulturní výchova 

- specifika oděvu ve světě 

 

 



 

 34 

- výrazy času 

Téma : počasí 

 

- sloveso – hay, estar 

- otázky 

- odpovědi 

- podnebí 

- počasí 

- popis krajiny 

reálie – Mundo Maya 
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1.5 Matematika 

Ročník: 6. 

 
Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- čte , zapisuje a porovnává přirozená čísla 

- provádí početní operace s  přirozenými čísly zpaměti a 

písemně 

- provádí odhady a kontrolu výpočtů 

- zaokrouhluje 

-    umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose 

 

- rozlišuje druhy čar 

- používá technické písmo k popisu geom. Útvarů 

- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka 

 

- rýsuje lineární útvary 

- převádí jednotky délky, hmotnosti, času 

- umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,  trojúhelníku 

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické   vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů 

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 

- čte a zapisuje desetinná čísla 

- umí zobrazit des. číslo na číselné ose 

- porovnává a zaokrouhluje des. čísla 

- provádí početní operace s des. čísly 

- umí vypočítat aritmetický průměr 

- převádí jednotky 

- zaokrouhluje a odhaduje s danou přesností 

 

 

- zná pojem násobek, dělitel 

- umí použít znaky dělitelnosti 

Rozšířené opakování. 

- přirozená čísla 

- čtení a zápis čísla 

v desítkové soustavě 

- zobrazení na číselné ose 

- početní operace 

 

Základní pravidla rýsování. 

- druhy čar, technické 

písmo 

 

 

Geometrické útvary v rovině. 

- rovina, bod, úsečka, 

přímka, polopřímka,  

- kružnice, kruh 

- převody jednotek 

- obvody čtverce, 

obdélníku, trojúhelníku 

 

 

Desetinná čísla. 

- čtení a zápis v desítkové 

soustavě 

- zobrazení na číselné ose 

- porovnávání 

- zaokrouhlování 

- početní operace 

- aritmetický průměr 

- převody jednotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP -  popis technických 

výkresů 

F - měření délky 

F -  řešení početních úloh 

F, ČSP, Z – měření 

vzdáleností 
F,Ch – převody jednotek 

 

 

OSV – odhad a určení např. 

ceny nákupu….. 

 

 

 

 

 

 

OSV – určení obvodu 

pozemku  apod. 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 

- rozloží číslo na součin prvočísel 

- určuje a užívá násobky a dělitele včetně  

  nejmenšího společného násobku a největšího 

  společného dělitele 

- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 

 

- rozumí pojmu úhel 

- narýsuje a změří daný úhel 

- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

- umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

- provádí početní operace s velikostmi úhlů  

      ( ve stupních i minutách) 

- pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových 

      úhlů, umí využít jejich vlastností 

- rozumí pojmu mnohoúhelník, 

- umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a  

      pravidelný osmiúhelník 

 

Dělitelnost přirozených čísel. 

- násobek, dělitel, znaky 

dělitelnosti 

- prvočíslo, číslo složené 

- společný násobek, 

společný dělitel 

 

 

 

 

Úhel a jeho velikost. 

- rýsování a přenášení úhlu 

- osa úhlu 

- jednotky velikosti úhlu a 

měření velikosti úhlu 

- ostrý, tupý, pravý a přímý 

úhel 

- početní operace 

s velikostmi úhlů 

- vrcholové a vedlejší úhly 

- mnohoúhelníky – pojem, 

pravidelný šestiúhelník, 

pravidelný osmiúhelník 

(konstrukce, obvod) 

 

 

ČSP – řezání dílů 

TV – rozdělování do družstev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z -  určování zeměpis. 

       polohy 

ČSP – výrobky 

F – optika 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti  

- pozná útvary osově souměrné a shodné  

- útvary 

 

 

- zná jednotky obsahu, umí je převádět 

- umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku 

- využívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku) při výpočtech 

obsahů složitějších obrazců 

- charakterizuje jednotlivá tělesa ( kvádr, krychle) 

- umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 

- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném  

rovnoběžném promítání 

- vypočítá povrch krychle, kvádru 

- užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí 

- odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru 

- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich 

vlastností 

 

- pojmenuje , znázorní a správně užívá základní pojmy ( strana, 

výška,vnitřní a vnější úhly, …) 

- umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku 

 

 

- umí sestrojit trojúhelníku  kružnici opsanou a vepsanou 

Osová souměrnost. 

- osová souměrnost 

- shodné útvary 

- osově souměrné útvary 

 

 

Obsah čtverce a obdélníku. 

 Povrch a objem krychle a 

kvádru. 

- jednotky obsahu 

- obsah čtverce a obdélníku 

- obsah složitějších obrazců 

(s využitím znalostí  

- obsahu čtverce a 

obdélníku) 

- kvádr, krychle, sítě těles 

- zobrazování těles 

- povrch krychle, kvádru 

- jednotky objemu 

- objem krychle, kvádru 

 

 

 

Trojúhelník. 

- pojem, druhy  

- vnitřní a vnější úhly 

trojúhelníku 

- těžnice, střední příčky, 

výšky  

 

Kružnice opsaná, vepsaná 

Vv – tvorba ozdob, 

ornamentů,  výrobků 

 

 

 

 

ČSP – modelování těles 

F – objemy, tlak, Archimedův 

zákon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV - kreativita 

OSV - kreativita 

 

 

 

 

ETV - kreativita 

OSV – obsah pokoje, 

pozemku, kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - kreativita 
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Ročník: 7. 

 
Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

- převádí zlomky na des. čísla a naopak 

- porovnává zlomky 

- provádí početní operace s rac. čísly 

- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – 

část – přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem, 

     procentem 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nich využívá matematický aparát v oboru 

racionálních čísel 

 

 

- rozlišuje kladná a záporná čísla 

- umí zobrazit kladná a záporná čísla  na vodorovné i svislé 

číselné ose 

- chápe pojem opačné číslo 

- určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický 

význam 

- provádí početní operace s celými čísly  

- analyzuje a řeší jednoduché problémy,  modeluje konkrétní 

situace, v nich využívá matematický aparát v oboru celých 

čísel 

 

- pozná shodné útvary 

- užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a 

konstrukčních úlohách 

- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků  

- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

Racionální čísla. 

- čtení a zápis zlomku 

- vztah mezi zlomky a des, 

čísly 

- zobrazení na číselné ose 

- převrácený zlomek 

- smíšené číslo 

- početní operace 

- složený zlomek 

 

 

 

 

Celá čísla 

- čtení a zápis čísla 

- zobrazení na číselné ose 

- opačné číslo 

- absolutní hodnota 

- početní operace 

 

 

 

 

 

Trojúhelník. 

- shodnost trojúhelníků 

- trojúhelníková nerovnost 

- konstrukce trojúhelníků 

 

F,Ch - numerické výpočty 

F – měření teploty 

ČSP – vaření: recepty,  

dílny: práce s materiálem 

Tv – tvoření družstev 

Z – porovnávání 

nadmořských výšek 

 

 

 

 

 

 

Z – porovnávání 

nadmořských výšek 

F – měření teploty 

D – datování dějepisných 

událostí 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami 

- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 

- dělí celek na části v daném poměru 

- pracuje s měřítky map a  plánů 

- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 

- rozumí a využívá pojmu úměra 

- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí 

 

 

 

 

- chápe pojem 1% 

- užívá základní pojmy procentového počtu 

- vyjádří část celku pomocí procent 

- řeší slovní úlohy 

- chápe pojem promile 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

- řeší aplikační úlohy na procenta (i případ, že procentová část je 

větší než celek) 

Poměr. Přímá a nepřímá 

úměrnost. 

- pojem 

- zvětšení a zmenšení 

v daném poměru 

- rozdělení dané hodnoty 

v daném poměru 

- měřítko 

- úměra 

- přímá a nepřímá 

úměrnost 

- trojčlenka 

 

Procenta. 

- pojem 

- základ, procentová část, 

počet procent 

- promile 

- slovní úlohy 

 

F - vztahy mezi veličinami, 

fyz. zákony, porovnávání 

rychlostí, vzdáleností a sil, 

radioaktivita, astronomie 

Z - měřítko plánu, mapy 

Ch - výpočty pomocí 

trojčlenky, směsi 

ČSP – spotřeba materiálu, 

paliva, recepty 

 

 

 

 

Ch – koncentrace 

Př – složení hornin 

Z – rozložení oblastí 

hospodářství, zemský povrch 

F - účinnost 

 

OSV – práce s mapou, využití 

poměru v domácnosti (vaření, 

míchání barev,..), zakázky 

ETV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – slevy 

EV – stav ovzduší, přítomnost 

škodlivých látek 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku 

- rozlišuje různé typy rovnoběžníků 

- umí sestrojit rovnoběžník 

- odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku 

- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku 

 

 

 

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník 

- umí sestrojit lichoběžník  

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

 

 

 

-   rozezná a pojmenuje hranol 

-   načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 

- načrtne a narýsuje síť hranolu 

- odhaduje  a vypočítá povrch a objem hranolu 

 

 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové 

souměrnosti 

-   určí středově souměrný útvar 

Rovnoběžníky. 

- pojem 

- vlastnosti 

- rozdělení 

- konstrukce 

- obvod a obsah 

- obsah trojúhelníku 

 

 

Lichoběžník 

- pojem 

- konstrukce 

 

 

Povrch a objem hranolů 

- pojem hranol 

- povrch a objem hranolu 

 

 

 

Středová souměrnost 

- sestrojení obrazu obrazce 

ve středové souměrnosti 

 

 

 

 

 

 

ČSP – práce s kovem a 

dřevem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VV, ČSP – modelování těles 

 

 

 

 

 

Vv – vystřihování 

souměrných útvarů z papíru, 

zdobení 

ČSP – vysazování květin do 

souměrných útvarů 

 

střecha – spotřeba materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavebnictví 

OSV - kreativita 

 

 

 

 

Zahradnictví 

OSV – kreativita 
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Ročník: 8. 

 
Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

- rozumí pojmu výraz 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných 

- určí hodnotu číselného výrazu 

- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 

- umí dosadit do výrazu s proměnnou 

- provádí početní operace s výrazy 

- určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí 

rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

 

 

- určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek, 

pomocí kalkulačky 

- užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech 

- chápe pojem reálné číslo 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně 

využívá kalkulátor 

 

 

 

- rozliší odvěsny a přepony 

- rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty 

- využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého 

trojúhelníku 

- umí využít poznatky ve slovních úlohách 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

 

Výrazy. 

- číselné výrazy 

- proměnná 

- výrazy s proměnnou 

- úpravy výrazů 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá mocnina a odmocnina. 

- pojem 

- čtení a zápis druhých 

mocnin a odmocnin 

- určení druhých mocnin a 

odmocnin 

- pojem reálného čísla 

 

 

Pythagorova věta. 

- pojem 

- výpočet délek stran 

v pravoúhlém 

trojúhelníku 

- užití Pythagorovy věty 

 

 

F – vzorce (dosazování, 

výpočty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

střecha – obsahy 

OSV – kreativita 

ETV - kreativita 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

- zapíše číslo ve tvaru a . 10n  pro 1 < a < 10, n je celé číslo 

- provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 

 

 

 

 

 

 

 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti 

- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 

- provádí zkoušku řešení 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

- vyřeší daný problém aplikací získaných matematických 

poznatků a dovedností 

 

 

- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,...) 

- zdůvodní zvolený postup řešení 

- ověří výsledek řešení 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá 

řešení 

 

 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice  

- určí vzájemnou polohu dvou kružnic 

- vypočítává obvod a obsah kruhu 

- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných 

útvarů 

  

 

 

 

Mocniny s přirozeným 

mocnitelem. 

- čtení a zápis mocnin 

s přirozeným mocnitelem 

- zápis čísla pomocí 

mocnin deseti 

- početní operace 

s mocninami 

s přirozeným mocnitelem 

 

 

Lineární rovnice. 

- rovnost 

- lineární rovnice 

 

 

 

 

Slovní úlohy. 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

Kruh, kružnice. 

- vzájemná poloha přímky 

a kružnice 

- vzájemná poloha dvou 

kružnic 

- délka kružnice 

- obsah kruhu 

 

 

 

F - zápis jednotek fyz. veličin 

astronomie – zápis velkých 

čísel, odhady, porovnávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

F -  vztahy mezi veličinami 

 

 

 

 

 

 

 

F - řešení fyz. úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – srovnání států – HDP, 

počet obyv., … 

EV – ochrana život. prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – zavlažování 

pozemku,…. 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

- charakterizuje válec 

- vypočítá povrch a objem válce 

 

 

 

- umí sestrojit jednoduché konstrukce 

- rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti 

- využívá poznatků ( výška, těžnice, Thaletova kružnice,...) 

v konstrukčních  úlohách 

- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k 

charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových 

konstrukčních úloh 

- načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 

 

 

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do 

tabulek 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává jednoduchá statistická 

     data v grafech a tabulkách 

- porovnává soubory dat 

Válec. 

- pojem 

- povrch válce 

- objem válce 

 

 

Konstrukční úlohy. 

- jednoduché konstrukce 

- množiny všech bodů 

dané vlastnosti 

- Thaletova kružnice 

- konstrukční úlohy 

 

 

 

 

 

 

Shromažďování, třídění a 

vyhodnocování statistických 

údajů. 

- základní statistické 

pojmy 

- základní charakteristiky 

statistického souboru 

 

 

VV – modelování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z - třídění údajů 

 

 

 

stavebnictví – spotřeba 

materiálu 

OSV – objem a povrch 

nádrže, bazénu, kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – stav ovzduší 

EGS – stav obyv., 

zdravotnictví, průmyslu,… 

MV - tvorba mediálního 

sdělení 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

Ročník: 9. 

 
Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců) 

- provádí početní operace s lomenými výrazy 

 

 

 

 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o 

lomených výrazech 

 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

(metoda sčítací a dosazovací) 

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin. rovnic 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 

problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 

zkoumaných situací 

 

- rozeznává jednotlivé goniometrické funkce 

- vypočítá strany a úhly v pravoúhlém trojúhelníku 

- používá goniometrické funkce při řešení slovních úloh 

- zakreslí bod v PSS 

- účelně využívá kalkulátor 

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 

- chápe pojem funkce 

- rozlišuje lineární a kvadratickou funkci 

- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce 

Výrazy. 

- úpravy výrazů pomocí vzorců 

- rozklad výrazů na součin 

- pojem lomený výraz 

- početní operace s lomenými výrazy 

 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli. 

 

 

Soustavy rovnic. 

- soustava dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 

- slovní úlohy řešené pomocí soustav 

lineárních rovnic 

 

 

 

 

 

Goniometrické funkce  

- funkce sinus, kosinus, tangens 

- výpočty v pravoúhlém trojúhelníku 

- užití goniometrických funkcí 

 

 

 

 

 

Funkce 

- pravoúhlá soustava souřadnic 

- pojem funkce 

- lineární funkce ( přímá úměrnost) 

F – vzorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – síly, astronomie 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

- užívá funkční vztahy při řešení úloh 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních 

vztahů 

 

- řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 

- pracuje s měnovým kurzem 

- provádí výpočty daně 

 

- rozliší shodné a podobné útvary 

- užívá věty o podobnosti  trojúhelníků  v početních a 

konstrukčních úlohách 

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků 

 

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), 

analyzuje jejich vlastnosti 

- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

- načrtne a sestrojí sítě základních těles 

- umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 

- odhaduje a vypočítá povrch a objem těles 

- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 

- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 

oblastí 

 

- užívá a zapisuje vztah nerovnosti 

- řeší lineární nerovnice a jejich soustavy 

- znázorní řešení lin. nerovnic na číselné ose 

 

 

 

 

 

Finanční matematika. 

- základní pojmy finanční matematiky 

 

 

Podobnost. 

- podobnost 

- věty o podobnosti trojúhelníků 

 

 

 

Tělesa. 

- kužel 

- jehlan 

- koule 

- povrch a objem těles 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo. 

Nerovnice, soustavy nerovnic. 

- nerovnost 

- lineární nerovnice 

soustava lineárních nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – objemy, hmotnosti 

těles 

Vv – zhotovení těles  

 

OSV – čtení z grafu 

jízdní řády 

spotřeba benzínu 

 

 

OSV – plat, srážky, 

úroky, převody měn, 

daně 

ETV – ekonomické 

hodnoty 

 

 

OSV – plány 

 

 

OSV – spotřeba 

materiálu           

stavebnictví 
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1.6 Informační a komunikační technologie 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě. 

 

 

 

 

Má přehled o vývoji výpočetní techniky. 

Dokáže popsat jednotlivé součásti počítače a 

jejich funkcí z hlediska celkového fungování 

počítače. 

Chápe fungování počítačových sítí. 

 

Dokáže upravit vzhled dokumentu. 

 

 

 

Dokáže vytvořit tabulku a graf, upravit jejich 

vzhled, používat základní vzorce a jednoduché 

funkce. Vytvořenou tabulku a graf dokáže 

přenést do textového editoru. 

 

 

Zná historii vzniku a vývoje Internetu. Zná 

základní služby Internetu. 

 

El. poštu suverénně používá pro komunikaci i pro 

odesílání příloh. 

Práce se složkami a soubory: 

- připomenutí postupů vytvoření, 

přejmenování, kopírování, přesunu a 

odstranění složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

 

Teorie: 

opakování – vývoj VT, HW, SW, sítě 

 

 

 

 

Word: 

- formát písma a odstavce 

- styly, generování obsahu 

- vzhled stránky, číslování, záhlaví a zápatí 

Excel: 

- vytvoření a úprava vzhledu tabulky, 

- vzorce, základní funkce, 

- vytvoření a úprava vzhledu grafu, 

- spolupráce s textovým editorem 

-  

Internet: 

- co to je, služby Internetu 

 

El. pošta = e-mail 

- připomenutí připojení přílohy k odesílané 

zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy 

 ETV –mezilidské 

vztahy a komunikace 

 

 

 

ETV –důstojnost 

lidské osoby 

ETV –pozitivní 

hodnocení druhých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informaci 

o světě 

OSV – pravidla 

komunikace, 

MKV – možnost 

komunikace s lidmi 

z růz. kultur 
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Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Web používá jako zdroj informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci utvoří týmy (příp. zůstanou jednotlivě) – 

možnost učit se spolupracovat, řešit problémy a 

případné konflikty. 

 

 

Každý tým si zvolí téma vhodného rozsahu, 

hloubky a také podle toho, jestli mají přístup 

k dostatečnému množství pramenů informací. 

 

Žák si dokáže uvědomit šíři jemu dostupných 

zdrojů informací, umí se v nich orientovat a 

vyhledávat. 

 

WWW = world wide web = web: 

pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

- vykopírování části textu 

 

Metodologie odborné písemné práce: 

- v průběhu roku žáci zpracovávají práce 

(npř. referáty) a tak si osvojují postup 

zpracování písemné odborné práce 

 

Etapa: Stanovení tématu 

- šířka, hloubka tématu, limity při volbě 

tématu 

 

Etapa: Získávání informací 

- prameny informací (ústní, zvukové – 

přednáška, rozhovor, konference, seminář, 

rozhlas …; písemné, obrazové – knihy, 

periodika, normy, letáky, zákony, 

encyklopedie, TV …; vlastní zkušenost) 

- zdroje informací (knihovny – 

institucionální, soukromé, veřejné, odborné 

…; informační střediska, archivy, databáze, 

web, e-mail …) 

- postup vyhledávání, výběru a získávání 

informací 

- záznam o prameni informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – sloh 

 

 

 

 

Volená témata mohou 

zasahovat do některého 

předmětu. 

VDO – svoboda slova 

(i nebezpečí), pluralita 

názorů, 

EV – zdroj informací 

o ŽP, postojů apod. o 

vlivu člověka na ŽP 

ETV –etické hodnoty 

 

 

 

OSV – práce v týmu, 

poznávací schopnosti, 

kreativita 

MDV – role autora 

 

 

 

 

EGS – přístup 

k informacím ze světa, 

MDV – zdroje 

informací – kritické 

posuzování obsahu 

apod., 

VDO – mít na paměti, 

že na webu je svoboda 

slova (ráj grafomanů, 

otázka relevance a 

validity informací), 

OSV – duševní 

vlastnictví, informační 

etika, autorský zákon, 

VDO – pochopení 

významu autorského 

zákona 
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Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Při čtení dodržuje základní zásady. 

Dokáže si vybrat důležité prameny, vytipovat 

důležité pasáže. 

Při studiu pramenů informací dokáže využít 

možností grafického zpracování kopie textu a 

také si umí udělat poznámky a výpisky. 

Dodržuje zásady rozlišení doslovného citátu, 

parafráze a vlastních myšlenek. U poznámek  

uvádí pramen informací. 

 

Nastudované informace dokáže zpracovat do 

uceleného dokumentu s logickým postupem 

výkladu. 

Pro zpracování využívá své poznatky a 

schopnosti v práci s textovými a grafickými 

editory, příp. tabulkovými procesory. 

Respektuje zadané požadavky. 

 

 

Každý tým dokončí výsledný dokument tak, aby 

splňoval formální i estetické nároky poloodborné 

písemní práce středního rozsahu.  

 

 

 

Týmy prezentují svou ročníkovou práci před 

ostatními spolužáky ve skupině. 

Etapa: Studium informací 

- čtení (zásady, postup studia odborného 

pramene informací) 

- grafické zpracování textu (barevnost, 

podtrhávání, zatrhávání, …) 

- samostatné poznámky a výpisky 

 

 

 

 

Etapa: Zpracování informací 

- struktura písemného projevu (osnova, 

úrovně, logická struktura) 

- postup zpracování textu vč. obrazového 

vybavení 

- požadavky na rozsah a úpravu dokumentu 

- informační etika, autorský zákon (citáty, 

citování použitých pramenů 

 

Etapa: Výstup 

- typy odborných písemných prací (stručná 

zmínka) 

- formální náležitosti a grafická úprava 

výsledné práce 

 

Etapa: Prezentace 

- ústní projev (verbální a neverbální složka) 

- prezentační technika (SW, technika) 

- PowerPoint – tvorba jednoduché prezentace 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV – stavba sdělení 

(písemná odborná 

práce) 

ETV –kreativita a 

iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – tvořivost, 

pravidla komunikace, 

VDO – prezentace, 

diskuse a argumentace 
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1.7 Dějepis 

 

Ročník: 6 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

Porozumí významu dějepisných znalostí pro život ve 

společnosti 

Objasní význam znalosti historických poznatků na příkladech 

svého nejbližšího okolí 

 

na příkladech ukáže druhy historických pramenů 

popíše činnost archivů, muzeí a matrik 

 

popíše různé způsoby měření času 

zapamatuje si různé druhy map 

objasní účel historické mapy 

 

 

zapamatuje si typy obydlí, ve kterých žili pravěcí lidé 

vysvětlí nezbytnost přechodu neolitické společnosti od lovu  

k chovu a od sběru k pěstování na základě změny klimatu 

srovná vývojové typy člověka  

popíše funkci pravěkých nástrojů 

objasní souvislost mezi použitím kovu a kvalitou zemědělské 

práce 

uvede příklady možností využití kovů v životě pravěké spo-

lečnosti 

pozná typické znaky předmětů vyrobených v jednotlivých 

archeologických kulturách 

 

 

 

zapamatuje si oblasti vzniku nejstarších států 

zapamatuje si souvislost mezi budováním zavlažovacího 

 

Člověk v dějinách 

- význam zkoumání dějin 

- získávání informací o 

dějinách 

 

- historické prameny 

 

 

- historický čas a prostor 

 

 

 

 

Počátky lidské společnost 

- člověk a lidská 

společnost v pravěku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nejstarší starověké 

civilizace a jejich 

 

 

 

 

 

 

 

M-práce s číselnou osou 

F- kalendář 

 

 

 

 

 

Př- mineralogie, pazourek 

VV- první výtvarné projevy 

Př- evoluční teorie 

Z- oblasti původu vzniku 

člověka 

VO- úcta k předkům, pohřby, 

Kulty 

ČJ-keltské mýty a báje 

      keltská hudba 

 

 

 

 

Z-orientace na mapě 

VO-vznik práva 

M-číselné soustavy, arabské 

 

ETV –kreativita a iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –řešení problému a 

úkolů 

 

VGS-Evropa a svět nás 

zajímá 

 

EV-ekosystémy 

 

MV-kritické myšlení 

 

OSV- mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-kulturní diference 

VDO-občan, občanská 

společnost a stát 
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systému existenci nejstarších států 

 

 

 

 

rozpozná podobnosti a odlišné rysy životního způsobu v nejstar- 

ších státech  

identifikuje konkrétní významné historické památky nejstarší- 

ho období 

popíše vývoj řecké a římské kultury 

identifikuje významné osobnosti antické kultury 

doloží příkladem jejich přínos evropské civilizaci 

popíše vznik řeckých městských států a různé formy jejich ří- 

zení 

popíše sociální rozvrstvení v konkrétních státech 

porozumí funkci konkrétních státních institucí v antickém  

Řecku a Římě 

Vysvětlí příčiny a důsledky řeckých a římských expanzí 

Porovná přínos významných  osobností pro rozvoj antického 

Řecka a Říma  

kulturní odkaz 

 

 

 

 

- Antické Řecko a Řím 

číslice 

Př- mumifikace 

ČJ-nejstarší literární 

památky, Bible 

 

TV-olympijské hry 

ČJ- báje a pověsti 

M, F-vynálezy, stavby 

VO-formy státu 

Př-lékařství 

Z-orientace na mapě, plány 

měst 

VV-architektura 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO-kulturní diference 

 

ETV –reálné a zobrazené 

vzory 
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Ročník:7 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

Zapamatuje si oblasti obydlené nově příchozími etniky 

Objasní souvislosti mezi příchodem nových etnika současným 

etnickým uspořádáním Evropy 

porozumí příčinám rozdílného vývoje nejstarších státních  

útvarů v Evropě 

 

 

 

zapamatuje si významné raně středověké říše 

vysvětlí příčiny, které vedly ke vzniku raně středověkých stát- 

ních útvarů v daných lokalitách 

rozpozná rozdíly ve správě středověkých říší 

doloží na příkladech střetávání a prolínání raně středověkých  

kultur 

 

 

 

rozpozná významné územní změny ve středoevropské oblasti 

vysvětlí okolnosti vzniku Českého státu 

vysvětlí příčiny a důsledky změn v postavení českého panovníka  

pro středoevropskou oblast 

objasní politické vztahy Velkomoravské říše a Českého státu 

k významným evropským říším a státům 

doloží na příkladech  vliv okolních kultur na velkomoravskou a 

českou kulturu 

 

 

popíše základní rysy světových náboženství 

popíše příčiny a důsledky velkého schizmatu 

 

- Křesťanství a středověká 

Kultura  

- nový etnický obraz 

Evropy 

 

 

 

 

 

- utváření států ve 

východoevropském a 

západoevropském 

- kulturním okruhu a jejich 

specifický vývoj 

- islám a islámská říše 

ovlivňující 

Evropu/Arabové, Turci/ 

 

- Velká Morava Český stá,  

- jejich vnitřní vývoj a 

postavení v Evropě 

 

 

 

 

 

 

 

- Křesťanství, papežství,  

 

 

 

ČJ- evropské jazyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV-iluminace, iniciála, arab- 

ské pohádky 

Př-arabské lékařství 

HV- gregoriánský chorál 

VV-vliv byzantského umění 

 

 

 

ČJ—hlaholice, staroslověn- 

ština 

HV- nejstarší české písně 

ČJ- Staré pověsti české, 

Kosmova kronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-etnický původ 

 

ETV –řešení problémů a 

úkolů 

 

 

 

 

 

MGS-jsme Evropané 

 

EV-ekosystémy 

     -lidské aktivity a pro- 

      blémy životního pro 

      středí- 

   

 

 

 

 

 

ETV –duchovní rozměr 

člověka 

 

 

 

VGS-Evropa a svět nás zajímá 
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zapamatuje si příčiny rostoucího vlivu církve na vývoj středověké 

společnosti 

vysvětlí příčiny a důsledky boje o investituru 

na příkladech doloží pokusy katolické církve o územní a 

náboženskou expanzi 

porozumí příčinám vzniku opozičních myšlenek uvnitř katolické 

církve 

 

 

 

porozumí smyslu učení o trojím lidu 

na příkladech doloží vliv kolonizace na změnu sociální struktury 

popíše středověké způsoby hospodaření 

rozliší základní znaky románského a gotického životního stylu 

kategorizuje románské a gotické architektonické památky 

 

 

 

vysvětlí příčiny ,průběh a důsledky české reformace 

porozumí hlavním myšlenkám Husova učení  

zhodnotí pozici Jana Husa v katolické církvi 

porovná cíle jednotlivých husitských proudů 

porozumí vývoji vztahů českých panovníků k české reformaci 

objasní důsledky ekonomické a kulturní izolace Čech v době  

husitské revoluce 

 

 

- císařství, křížové 

výpravy   

 

 

 

 

 

 

 

 

- struktura středověké 

společnosti, funkce 

jednotlivých vrstev 

- kultura středověké 

společnosti-románské, 

gotické umění a 

vzdělanost 

 

- husitství, reformace a 

jejich šíření Evropou  Jiří 

z Poděbrad, Jagellonci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ- humanistická literatura, 

VV-Mikoláš Aleš 

 

ETV –etické hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –důstojnost lidské osoby 

 

 

 

 

OSV-mezilidské vztahy 

 

VDO-občan, občanská 

společnost a stát 
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Ročník:8. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

Objasní vliv antiky na život raně novověkého člověka 

Pojmenuje změny, které nastaly v důsledku šíření renesance  

a humanismu ve společnosti 

rozliší základní znaky renesanční architektury 

popíše základní znaky renesančního výtvarného umění 

vysvětlí , jak změny v myšlení lidí a v ekonomice ovlivnily 

výsady církve 

objasní nové myšlenky požadující reformu církve , včetně  reak- 

ce církve na tyto požadavky 

porovná cíle reformace a protireformace 

 

 

zapamatuje si evropské mocnosti, které realizovaly zámořské 

objevy dobývání nových území 

demonstruje objevená a dobývaná území 

uvede vztah mezi expanzí a změnou životního stylu 

 

 

 

objasní význam rostoucí moci Habsburků pro politický vývoj 

v Evropě 

porozumí náboženskému rozdělení Evropy v 16. století a jeho 

důsledkům 

porovná postavení českého státu v Evropě před nástupem 

Habsburků a po něm na český trůn 

popíše vývoj vztahu habsburského panovníka a českých stavů 

 

 

 

popíše průběh třicetileté války  

rozliší cíle konkrétních států –účastníků války 

 

- Objevy a dobývání  

- Počátky nové doby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zámořské objevy a 

počátky  

- dobývání světa 

 

 

 

 

- Český stát a velmoci v 15.-

18.století 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Třicetiletá válka a její 

důsledky 

 

ČJ-humanistická literatura 

VV-perspektiva, olejové 

malby 

HV-renesanční hudba 

M, F- renesanční věda 

Př- zájem o anatomii člověka 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-cestopisy 

VO-střetávání náboženství 

F-přístroje pro navigaci 

Př-nové plodiny 

 

 

 

VO-absolutistický stát 

VV-manýrismus 

Ch- alchymie 

F, M- hvězdářství 

Př-lékařství 

 

 

 

 

 

ČJ-J. A. Komenský 

 

 

MKV-etický původ 

 

VGS-jsme Evropané 

 

ETV –hledání pravdy a dobra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV- kritické myšlení 

 

EV-vztah člověka a prostředí 
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na příkladech demonstruje důsledky války pro obyvatelstvo 

českých zemí 

porovná poměr sil v Evropě před a po třicetileté válce 

porozumí hospodářským změnám v Evropě po skončení války 

 

 

 

porozumí funkci parlamentů v nizozemské a anglické revoluci 

objasní souvislost mezi posilováním pozice buržoazie a růstem 

moci parlamentu v 16. a 17.století 

popíše projevy absolutismu v západní a východní Evropě 

 

 

rozliší základní znaky baroka a rokoka 

určí významné barokní památky u nás  

zapamatuje si nejvýznamnější památky barokních umělců hlavně 

v českých zemích  

popíše výsadní pozici Anglie jako hospodářské velmoci na 

přelomu 18/19 století 

posoudí vliv osvícenských myšlenek na společenské změny 

vyjmenuje výrobní odvětví, ve kterých došlo během modernizace 

k zásadním změnám 

popíše nově vzniklá průmyslová odvětví 

porovná vzhled evropských velkoměst před vznikem továren a 

po něm 

porovná sílu konkrétních sociálních vrstev v konkrétních státech 

před vznikem průmyslu a po něm 

porozumí souvislosti mezi formou vlády a rychlostí modernizace 

společnosti 

 

vysvětlí příčiny vzniku francouzské revoluce a její důsledky pro 

Francii 

popíše průběh francouzské revoluce  

zapamatuje si základní myšlenky Deklarace práv člověka a 

občana 

 

 

 

 

 

 

 

- Absolutismus, konstituční 

monarchie 

,parlamentarismus 

 

 

 

- Barokní kultura a 

osvícenství 

 

 

- Modernizace společnosti 

Industrializace a její 

důsledky pro společnost 

Sociální otázka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velká francouzská 

revoluce a napoleonské 

války , jejich vliv na 

Evropu a svět –Vznik USA 

 

VO - války-vliv na společnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

VO -typy států 

ČJ - alžbětinské divadlo 

VO- otrocká práce 

 

HV-barokní a klasicistní 

hudba 

VV-představitelé baroka 

VO-víra v rozum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO-jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO-občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- vztah člověka a prostředí 

- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

 

 

ETV –interpersonální a 

sociální empatie 
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zhodnotí uplatnění osvícenských myšlenek v revoluci  

popíše hlavní události období Napoleonovy vlády  

porozumí vlivu napoleonských válek na konkrétní státy 

objasní význam Vídeňského kongresu pro politické uspořádání 

Evropy po Napoleonských válkách  

 

 

porozumí myšlenkám osvícenského absolutismu 

popíše změny ve výrobě v období osvícenského absolutismu 

uvede do souvislosti změny v habsburské monarchii a etapy 

emancipace českého národa 

zapamatuje si významné představitele českého národního 

emancipačního hnutí  

porovná cíle konkrétních evropských emancipačních hnutí 

rozliší základní znaky dobových kulturních směrů 

 

 

 

porozumí významu buržoazie pro rozvoj evropských národních 

emancipačních hnutí 

vysvětlí vliv dělnictva na průběh revolucí 1848 v konkrétních 

státech  

popíše důsledky revolučního procesu  pro vybrané evropské 

národy 

doloží příkladem souvislost mezi cílem revoluce a úrovní výroby 

v konkrétní zemi 

 

 

 

porovná cíle anglického konzervatismu a liberalismu 

porozumí cílům dělnických sdružení a stran ve 2. polovině 

19.století  

popíše typické rysy ruského absolutismu ve 2.polovině 19.století 

porozumí příčinám vzniku anarchistických hnutí v konkrétních 

evropských zemích  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Národní hnutí velkých a 

malých národů 

 

- Utváření novodobého 

českého národa  

 

 

 

 

 

- Revoluce 19. století jako 

prostředek řešení 

politických, sociálních, 

národnostních problémů 

 

 

 

 

 

 

 

- Politické proudy-

konzervatismus, 

liberalismus, 

demokratismus, 

socialismus, Politické 

strany, Občanská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - národní obrození 

 

 

 

 

 

 

VO - lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO - boj za svobodu 

       Volby 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –solidarita a sociální 

hodnoty 

OSV-mezilidské vztahy 

 

VDO-občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO-občan, občanská 

společnost a stát 
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doloží příkladem sílení nacionalismu v Evropě ve 2. polovině 19. 

století  

zapamatuje si cíle křesťansko- sociálních stran 

 

 

 

vysvětlí důsledky sjednocení Itálie a Německa 

popíše politický vývoj USA ve 2. polovině 19. století 

porovná rychlost průmyslového růstu v USA a ve vyspělých 

evropských státech  

porozumí vlivu nových vynálezů pro rozvoj evropské kultury 

prezentuje  příčiny rostoucího napětí na Balkáně 

popíše rozdělení kolonií mezi mocnostmi na konci 19. století 

vytvoří hypotézu  o rozdělení mocností do válečných bloků 

rozliší základní rysy dobových uměleckých stylů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Konflikty mezi velmocemi 

- Kolonialismus 

- Kulturní rozrůzněnost 

doby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO-lidská práva 

VV-nové umělecké směry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGS-Evropa a svět nás 

zajímá 
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Ročník:9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

Popíše příčiny, průběh ,důsledky 1.světové války 

Uvede do souvislosti dynamiku rozvoje konkrétních 

průmyslových odvětví a průběh válečného konfliktu 

Porovná politické rozdělení konkrétní části světa před válkou a po 

ní 

Porovná postavení občana ve vybraných demokratických a 

totalitních státech  

Demonstruje zneužití techniky ve válce  

Uvědomí si význam diplomacie 

 

 

Zhodnotí význam samostatnosti Československa 

Objasní význam T. G. Masaryka a dalších osobností na vznik 

Československa 

Porozumí významu českých legií 

Popíše politický systém Československa 

Zhodnotí rozvoj Československa a důsledky krize ,postavení 

Československa v evropských souvislostech 

 

 

Analyzuje průběh a důsledky hospodářské a politické krize ve 

vybraných státech  

Porozumí souvislosti mezi politickým uspořádáním světa po 

1.světové válce a nastolením totalitních režimů v konkrétních 

státech  

Na příkladech demonstruje společné a rozdílné znaky vybraných 

meziválečných totalitních systémů 

 

 

 

 

 

- světová válka svět po ní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vznik Československa a 

jeho vývoj ve 20. letech 

 

 

 

 

 

 

 

- Evropa mezi demokracií 

a diktaturou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- nová technika 

ČJ - Manifest českých 

spisovatelů,  Remarque  

 

 

 

 

 

 

 

 

VO- politický systém 

ČJ- meziválečná kultura 

 

 

 

 

 

 

VO - vztahy mezi velmocemi, 

diktatura proti demokracii 

 

 

 

 

 

 

 

VO - sociální hnutí  

ČJ - E. Hemingway 

 

 

OSV-mezilidské vztahy 

 

ETV –reálné a zobrazené 

vzory 

 

ETV –ekonomické hodnoty 

 

 

 

VDO-principy demokracie 

jako formy vlády  

 

ETV –rodinný život 

 

 

 

 

OSV-mezilidské vztahy 

VDO-občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

OSV-mezilidské vztahy 

 

ETV –hledání pravdy 
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Porozumí příčinám a důvodům světové hospodářské krize  

Porozumí zrůdnosti myšlenek nacismu 

 

Rozpozná nebezpečí ustupování a nevměšování 

Popíše situaci ve Španělsku 

Porozumí významu rozpadu mezinárodních vztahů 

Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus, jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

 

 

 

Objasní význam Mnichovské konference , pochopí důsledky 

Popíše charakter 2. republiky 

Popíše vznik samostatného slovenského státu  

Porozumí dynamice vývoje česko-německých vztahů 

Objasní vliv významných osobností z oblasti kultury na vývoj 

Československa do roku 1939 

 

 

Popíše příčiny a důsledky 2. světové války  

Popíše boje na západní a východní frontě 

Objasní význam bitvy u Stalingradu  

Porozumí významu Jaltské a Teheránské konference  

Objasní význam vzniku OSN 

Popíše konec 2. světové války  

Zhodnotí vztah Čechů  ke Třetí říši  v období 2. světové války  

Objasní vývoj na Slovensku  

Posoudí řešení židovské otázky 

 

 

Porozumí pojmu studená válka 

Vysvětlí příčiny vzniku studené války 

Charakterizuje příčiny a důsledky  začlenění Československa do 

sovětského bloku 

Doloží na příkladech vojenské střetávání supervelmocí v období 

- Svět ve 30. letech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zánik Československa a 

cesta ke 2. světové válce 

 

 

 

 

 

 

-   Světová válka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Svět a Evropa po2. 

světové válce 

- Vývoj Československa 

od roku 1945 do roku 

1989 

 

VO - židovská otázka 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO- válka a mír ˇ 

ČJ- válečná literatura 

 

 

 

 

 

 

 

F- rozvoj techniky 

 

VO - OSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- rozvoj vědy a techniky  

Ch- vodíková bomba  

ETV –protiprávní chování 

 

 

 

 

 

MKV-multikulturalita 

 

MGS- objevujeme Evropu a 

svět  

 

 

 

 

 

 

OSV-mezilidské vztahy, 

VDO- lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO-demokratizace jako 

protiváha diktatury a anarchie  

 

OSV-mezilidské vztahy 
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studené války 

Vysvětlí příčiny krizových projevů v zemích východního bloku 

Specifikuje příčiny, které vedly v roce 1989 k revolucím 

v zemích východního bloku 

Popíše důležité mezníky evropské integrace 

Srovná ekonomický a politický vývoj zemí východního a 

západního bloku v období studené války 

Porozumí procesu dekolonizace 

Na příkladech demonstruje ekonomické, politické a sociální 

problémy 3.světa 

Objasní příčiny vzniku světového terorizmu 

Zhodnotí vliv globalizace na život ve vybraných oblastech světa 

Porozumí významu začlenění České republiky do integračního 

procesu a důležitosti zachování národních tradic v evropském 

kontextu 

  

- Vznik České republiky  

 

 

 

 

 

ETV –pomoc druhým, 

spolupráce 

 

ETV –ochrana životního 

prostředí 
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1.8 Výchova k občanství 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

vysvětlí pojem občan, občanství, národnost 

 

 

 

 

 

uvědomí si rozdílnost prožívaného času, pochopí, čím je 

způsobena 

porozumí pojmu relativita, subjektivita 

pokusí se odhadnout délku časového úseku 

rozliší činnosti, při kterých čas utíká rychle a pomalu 

zdůvodní potřebu měření času a vzniku hodin 

vysvětlí přednosti a zápory posouvání času ze zimního na letní a 

naopak 

 

 

 

 

 

 

 

pochopí, co bylo podmínkou vzniku kalendáře 

porozumí pojmům sezónní činnost, přírodní cyklus, kalendář, 

pranostika 

uvědomí si, proč je orientace v čase pro člověka důležitá 

pochopí odlišnost přírodních a umělých cyklů 

zopakuje a upevní si znalost počátku jednotlivých ročních období 

upevní znalost délky jednotlivých měsíců 

 

rozliší činnosti možné vykonávat nezávisle na ročním období a 

činnosti možné vykonávat jen v určitý čas 

Úvod k výuce výchova k 

občanství (občan, občanství, 

národnost) 

 

 

 

Člověk v rytmu času 

 

- čas nezastavíš – čas 

v praktickém životě 

člověka, relativnost času, 

měření času, letní čas, 

orloj, relativní vnímání 

času 

 

 

 

 

 

 

Cyklus přírody 

 

- člověk, nedílná součást 

přírody 

- rovnodennost, slunovrat, 

orientace v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV – nakreslení vtipu 

s tématikou vnímání času 

HV – poslech skladby – 

odhad doby trvání 

ČJ – souvislý projev 2 minuty 

F – druhy hodin, jednotka 

času 

Z – určení světových stran 

pomocí slunce a hodinek, 

orloj – Olomouc – určení 

souřadnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –reálné a zobrazené 

vzory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –přírody a životního 

prostředí 
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umí vysvětlit, čím jsou způsobeny přírodní cykly 

umí vysvětlit původ týdne 

uvědomí si, že jsme závislí na přírodě 

seznámí se s významnými dny a oslavami v průběhu roku 

pozná život lidí v minulosti prostřednictvím výročních obyčejů 

uvede příklady kulturních tradic, zdůvodní, proč je třeba je 

udržovat 

zdůvodní, proč slavíme národní ( státní ) svátky 

objevuje zábavu i legraci v jiných činnostech, než jsou hry na 

počítači, sledování TV 

 

 

 

uvědomí si, čím je škola pro další život důležitá 

naučí se správným postupům při přípravě na vyučování 

seznámí se s systémem našeho školství 

seznámí se s možností výuky doma – uvědomí si klady i zápory 

tohoto způsobu 

vysvětlí, jaký význam má základní vzdělání pro vlastní vývoj a 

budoucí život v dospělosti 

porovná některé typy škol 

neodmítá vzdělání a učení 

přistupuje k učení jako k dlouhodobému celoživotnímu procesu 

 

 

 

porozumí pojmům pravidlo, norma 

zná základní pravidlo školního řádu – svá práva a povinnosti 

seznámí se s možností vlastní spoluúčasti na organizaci života ve 

škole 

uvědomí si práva a povinnosti 

využívá možnosti podílet se na organizaci života ve škole 

 

 

 

 

 

 

         Kalendář 

- září – srpen 

 

 

 

 

 

 

 

Život ve škole 

 

- škola – základ života 

- vzdělávání – celoživotní 

proces, školní docházka, 

systém vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

I ve škole s pravidly 

 

- pravidla školního života 

- školní řád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – co je to cyklus – práce se 

slovníkem, ukázky z bible, 

stvoření světa 

Z – přírodní cykly 

D – určování letopočtu, 

Juliánský kalendář 

M – přestupný rok 

 

 

 

VV + JČ – vytvořit báseň, 

výtvarné dílo, perličky ze 

školy 

 

Z – vyhledávání států 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –interpersonální a 

sociální empatie 

 

 

 

 

VDO – Evropa a svět nás 

zajímá - rodinné příběhy a 

zážitky 

 

Objevujeme Evropu a svět 

 

 

 

 

OSV – sebepoznání, 

sebepojetí 

 

- seberegulace, 

sebeorganizace 

- organizace vlastního 

času 

 

ETV –pozitivní hodnocení 

sebe 

 

OSV – porovnání lidí – ve 

skupině, třídě 

 

 

ETV –mezilidské vztahy  

 

 

 

 



 

 62 

 

seznámí se s zásadami racionální přípravy na vyučování 

určí, jaký učební typ u nás převažuje 

naučí se sestavovat přiměřený učební plán a dodržovat jej 

naučí se vést poznámky v sešitě ( přehlednost, úplnost) 

rozpozná, co odvádí naši pozornost od učení 

vyzkouší, jak lze trénovat paměť 

 

 

 

prohloubí znalosti o základních památkách ve městě a jeho okolí, 

důležitých historických událostech, významných osobnostech 

seznámí se s historií města, významnými místy, osobnostmi 

uvědomí si odlišnosti a zvláštnosti, které činí město jedinečným a 

výjimečným 

uvědomí si, co pro nás domov znamená 

charakterizuje, čím jsou některé stavby a instituce ve městě 

důležité 

orientuje se ve své obci 

umí poskytnout stručné informace cizímu návštěvníkovi ve městě 

prohloubí zájem o své město 

 

 

uvědomí si, co vše do obce patří 

seznámí se se strukturou obecního zřízení 

seznámí se s pojmem státní správa, samospráva, referendum a 

porozumí jim 

pochopí rozdíl mezi státní správou a samosprávou 

popíše, čím je obec tvořena, její součásti 

umí rozlišit záležitosti týkající se státní správy a samosprávy 

všímá si problémů, se kterými se obec potýká 

 

 

 

 

Umění se učit 

 

- nadání je jen zlomek 

úspěchu 

- plánování, organizace, 

metody učení, odpočinek 

 

 

 

Domov je 

 

- místo, kde žijeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec, město 

- podíl občana na životě 

své obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – návštěva muzea, 

knihovny 

- pátrání po historii města 

- pověst o městě 

 

ČJ, VV, HV – seznámí se 

s literárním, výtvarným a 

hudebním dílem o domově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

- seberegulace, 

sebeorganizace 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v Evropě 

a globálních souvislostech – 

artefakty v blízkém okolí, naši 

sousedé. 

 

ETV –reálné a zobrazené 

vzory 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a škola 
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seznámí se s fungováním obecního úřadu 

uvědomí si podíl občanů obce na řízení obce 

popíše, čím se zabývá městský úřad, s jakými problémy se na něj 

můžeme obrátit 

zamyslí se nad náročností rozhodování v obecních záležitostech 

připraví se na budoucí zodpovědný přístup k záležitostem života 

ve městě 

rozliší složky, které tvoří přírodní prostředí 

vysvětlí, proč je jim bližší prostředí vesnice nebo města 

zformuluje, proč je jim bližší život na vesnici nebo ve městě 

uvědomí si odpovědnost za stav životního prostředí v obci 

aktivně se podílí na vytváření životního prostředí domova a jeho 

nejbližšího okolí – navrhuje zlepšení 

 

 

seznámí se s některými zvláštnostmi lidové architektury a 

lidského oděvu 

uvědomuje si, že se životní prostředí a podmínky regionu podílí 

nejen na způsobu obživy, ale i ve stylu bydlení a odívání 

přemýšlí nad pozitivy a negativy postupného mizení tradic a 

způsobu života 

uvede, co je typické pro region 

 

uvědomí si různorodost jazykových prostředků, zamyslí se, čím je 

způsobena 

porozumí pojmům archaismus, historismus, slang, argot, dialekt. 

uvědomí si jazyk jako jeden z důležitých znaků národa 

vysvětlí, k čemu slouží jazyk 

dokáže použít jazykové prostředky přiměřeně situaci, přispívá ke 

kultuře projevu 

 

seznámí se s Ústavou ČR 

zná státní symboly ČR a jejich význam 

vysvětlí význam státních symbolů ( všeobecně )  

Obecní zřízení 

 

- řešení záležitosti obce 

- obecní úřad 

- obecní zastupitelstvo 

- obecní rada 

- obecní rozpočet 

 

 

Životní prostředí 

 

 

 

 

 

Má vlast 

 

- život v regionech  

- odlišnost života 

 

 

 

 

 

 

- kolik řečí znáš 

- český jazyk, cizí jazyky 

- spisovná a nespisovná 

čeština 

 

 

 

Státní symboly 

- jejich používání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př 

– fauna – živočichové 

– flora – rostlinstvo 

– ekosystém, potencionální 

řetězec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – vlajky států sousedících 

s ČR 

 

 

 

VDO – formy participace 

občanů v politickém životě 

 

 

 

 

ETV –ochrana přírody a 

životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí, 

vztah člověka k prostředí 
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používá státní symboly důstojným způsobem 

projevuje úctu ke státním symbolům, jako znakům státní 

suverenity 

 

 

 

seznámí se s rozdělením státní moci na nezávislé složky 

porozumí pojmům demokracie, republika, moc zákonodárná 

výkonná a soudní, parlament, poslanecká sněmovna a senát 

popíše základní funkce jednotlivých složek státní moci 

vysvětlí význam členění státní moci 

 

 

seznámí se s nejstaršími dějinami českého národa 

seznámí se s 1. kronikářem - Kosmas a národními pověstmi 

zopakuje si znalosti o životě sv. Václava 

připomene si významné přem. panovníky ( Přemysl Otakar II., 

Václav II., Václav III. ) 

pojmenuje zajímavá a památná místa naší vlasti 

prohloubí zájem o českou minulost 

 

připomene si význam osobností českých dějin – Karel IV. Marie 

Terezie, Josef II., Jan Hus, J.A. Komenský 

připomene si novodobé české dějiny – národní obrození, 1. svět. 

válka, vznik ČSR, 2. svět. válka, rok 1968, 1989, 1993 

vyjmenuje významné osobnosti české minulosti, významné 

památky 

připomene si některé významné osobnosti, seznámí se jmény 

českých prezidentů 

ví, čím se tyto osobnosti proslavily 

pochopí, že významným činí člověka nejen talent, ale hlavně 

práce a vůle 

vysvětlí přínos významných osobností 

rozpozná rozdíl mezi popularitou a slávou 

dokáže si vážit práce, talentu a píle 

 

 

 

 

 

ČR – demokratický právní 

stát 

 

 

 

 

 

Z historie 

 

- v hlubinách dávných 

časů – od pravěku k 1. 

Přemyslovcům. 

 

 

 

O zlatý dukát 

- Od Lucemburků do 20. 

stol. 

 

Významné osobnosti 

- umělci, vynálezci, 

sportovci 

- naši prezidenti 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – pověst o Bruncvíkovi 

 

HV – Fidlovačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – život v pravěku, pravěká 

naleziště 

 

ČJ - Kosmas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –etické hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

ETV –duchovní rozměr 

člověka 

 

EGS – jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět 
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seznámí se s hlavním městem jako důležitým centrem dělí 

v českých zemích 

seznámí se s některými významnými a památnými místy, 

stavbami a pověstmi 

vysvětlí kulturní a historický význam Prahy 

 

pochopí pojmy rasismus, xenofobie, diskriminace – jak s ní 

bojovat 

rozpozná některé projevy lidské nesnášenlivosti 

umí hledat dobré vlastnosti na druhých lidech 

dokáže si uvědomit závažnost lidské nesnášenlivost 

pochopí, v čem spočívá hodnota člověka 

přistupuje k lidem podle toho, jak umějí, jak jednají 

 

seznámí se s některými právy, Všeobecné deklarace lidských práv 

zná základní práva dítěte vymezena Úmluvou o právech dítěte 

rozpozná porušování nebo ohrožování práv dětí 

vysvětlí příčiny sociální nerovnosti lidí 

chápe nutnost specifických práv pro děti 

poskytuje pomoc potřebným v rámci svých možností 

uvědomí si nutnost vzniku zákonů 

 

pochopí, že proto, abychom měli práva, musíme dodržovat i urč. 

povinnosti 

rozpozná jednání, která ohrožují práva druhých lidí ( šikana ) 

ví, kam se má obrátit, jestliže jsou práva porušována 

je ochoten zasahovat a pomáhat tam, kde jsou práva porušována 

umí hájit svá práva a zároveň dodržovat povinnosti. 

seznámí se s různými technikami řešení konfliktu 

porozumí pojmu kompromis 

vysvětlí, co je to konflikt 

dokáže předcházet některým neshodám, nebo drobným 

konfliktům 

Respektuje práva druhého 

Starověká Praha 

- 13 zastavení v Praze 

 

 

 

 
Mini úvod do lidských práv 

- Ty, já, on – jsme rozdílní 

- Podobnosti lidí 

 

 

 

 

 

První krok k lidským právům 

- dokumenty 

 

 

 

 

 

 

Dvě strany mince 

- práva a povinnosti 

 

Moje práva, tvoje práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –mezilidské vytahy 

 

 

MV – lidské vztahy 

 

 

 

ETV –sociální solidarita 

 

 

 

 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

MKV  

- multikultura 

- princip solidarity 

 

 

ETV –prosociální chování ve 

veřejném životě 

 

MKV – princip sociálního 

míru a solidarity 

 

ETV –pozitivní hodnocení 

druhých 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

seznámí se s pojmy socializace, záměrné a nezáměrné působení 

pochopí důležitost výchovy a vlivu okolí na vývoj jedince. 

rozliší záměrné a nezáměrné působení. 

vcítí se do života jiných kultur, etnických skupin. 

rozpozná nežádoucí vliv okolí a umí se mu bránit. 

 

seznámí se s pojmem sociální skupina. 

rozliší sociální skupiny podle různých hledisek. 

uvědomí si rodinu jako nejpřirozenější skupinu. 

 

seznámí se s propojením školních a mimoškolních institucí. 

rozliší, které chování spolužáků není v pořádku. 

uvědomí si vlastní zodpovědnosti, týkající se prostředí ve škole, 

vztahy se spolužáky. 

umí poskytnout pomoc a být oporou kamarádům.  

předchází konfliktům a neshodám se spolužáky, pohotově je řeší 

. 

seznámí se s rozdíly mezi skupinami vrstevníků. 

rozliší různé skupiny podle aktivit, cílů, zájmů. 

uvědomí si vliv skupiny na její členy. 

rozpozná možný negativní vliv kamarádů a party. 

jedná podle vlastních uvážení, svědomí, přesvědčení. 

nenechá se ovlivnit negativním působením okolí. 

 

porozumí pojmům komunikace, slovní a mimoslovní prostředky. 

uvědomí si, čím působíme na své okolí. 

vnímá, jak určitý způsob komunikace působí na okolí. 

rozpozná chyby, kterých se dopouštíme, pokusí se je eliminovat 

. 

porozumí pojmům hromadné sdělovací prostředky, masmédia. 

Život mezi lidmi 

 

- patříme k lidem 

 

 

 

 

 

- vliv rodiny 

 

 

 

- ve škole 

 

 

 

 

 

 

- mezi vrstevníky 

 

 

 

 

 

 

- komunikace 

 

 

 

 

- média 

 

 

ČJ – práce ve slovníku cizích 

slov 

D – orient. společnosti, kasty 

Z – práce s mapou 

Př – kdo žije ve skupinách 

M – použití grafu 

ČJ – názvy osob 

 

 

ČJ - synonyma 

ČJ – vypravování – základ, 

tvoří děj 

Př, VZ  

- změna v pubertě 

 

 

 

 

 

 

ČJ, VZ 

- komunikace, ironie 

- rozdíl – slyšel, 

naslouchal 

Př – komunikace živočichů 

F – zákon akce a reakce 

ČJ – pojmy – masa, média, 

veřejné mínění 

 

M - graf 

 

 

OSV  

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

 

 

MKV 

- kulturní diference 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

 

ETV – pomoc, darování, 

spolupráce 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- kooperace 

- kompetice 

 

 

 

 

ETV – kreativita, iniciativa 
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seznámí se s různorodostí a účelem hromadných sdělovacích 

prostředků. 

přemýšlí, podle čeho a jaká média si vybíráme. 

přistupuje k informacím kriticky. 

 

 

seznámí se s pojmy antropolog, etnograf. 

vysvětlí obsah pojmu kultura. 

uvědomí si důležitost objektivního pohledu na odlišné kultury. 

snaží se poznat jiné kultury. 

 

osvojí si pojem umění. 

seznámí se s funkcemi umění. 

vysvětlí obsah pojmu umění. 

rozliší druhy umění. 

zamyslí se nad funkcí umění. 

vyhledává umění, které ho osloví. 

užívá podle svých možností umění jako jeden ze způsobů 

sebevyjádření. 

 

osvojí si pojem kýč, krása, móda. 

uvědomí si, že vnímání krásy je subjektivní. 

zamyslí se nad tím, co ovlivňuje naši představu o kráse. 

diskutuje o tom, v čem spočívá krása člověka. 

respektuje vkus druhých. 

nepoškozuje sám sebe v honbě za krásou. 

 

seznámí se s nejvýznamnějšími náboženskými systémy a jejich 

principy. 

porovná pravidla náboženských  systémů. 

zamyslí se nad významem náboženství. 

uvědomí si, jak může víra ovlivnit život, postoje lidí. 

respektuje náboženské přesvědčení jiných lidí. 

 

seznámí se s nejstaršími náboženskými formami. 

 

 

 

 

Člověk a kultura 

 

- kultura 

 

 

 

 

- umění 

 

 

 

 

 

 

 

 

- krása kolem nás 

 

 

 

 

 

 

- víra a náboženství 

 

 

 

 

 

 

- nejstarší formy 

 

Z – kulturní krajina, kulturní 

plodiny, kilt 

F – gravitace 

 

 

 

D – pravěké mínění, umění 

starověkých civilizací 

 

ČJ – divadlo, cena Thálie, 

múzy 

 

VV - piktografy 

 

 

D – kalokagathia, diskobolos 

 

VV – sádrový trpaslík 

 

  

 

VV – comics stvoření světa 

 

ČJ – četba o Ježíši, film 

 

D – mešita, synagoga, kostel, 

chrám, katedrála, křesťanství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – reálné a zábrazené 

vzory 

 

 

 

 

 

 

 

MDV 

- tvorba mediálního 

sdělení 

- práce v realizačním 

týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – komunikace citů 
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zamyslí se nad původem náboženství, jeho významem. 

uvědomí si důležitost znalosti příslušné kultury ve stylu – s lidmi 

této kultury. 

projeví zájem o mytologii a náboženství jako zdroj důležitých 

informací. 

 

upevní si znalost slušného chování. 

rozpozná jaké chování vyžaduje konkrétní situace. 

 

upevní znalost slušného chování. 

rozpozná, jaké chování vyžaduje konkrétní situace. 

 

 

uvědomí si, kolik krásných a zajímavých míst je u nás. 

seznámí se s nejvýznamnějšími uměleckými styly, znaky. 

rozvíjí schopnost samostatné a skupinové práce. 

prohlubuje vztah k vlasti. 

 

seznámí se s organizacemi a úřady pro ochranu ŽP. 

zamyslí se nad působením člověka na přírodu. 

přemýšlí nad možností nápravy. 

snaží se chránit přírodní a kulturní bohatství země. 

 

seznámí se s možnostmi ochrany ŽP. 

uvědomí si, že ochrana ŽP se týká každého. 

navrhuje řešení týkající se problémů ŽP. 

prohlubuje schopnost spolupráce a komunikace ve skupině. 

chová se šetrně k ŽP. 

 

přistupuje aktivně k problémům kolem sebe. 

 

 

 

porozumí pojmům potřeby, přání, statky, služby, směna. 

seznámí se s funkcí peněz. 

náboženství 

 

 

 

 

 

- slušnost pro každý den 

 

 

- kam za kulturou 

 
Přírodní a kulturní bohatství 

 

- krásy naší země 

 

 

 

- ochrana přírodního a 

kulturního bohatství 

 

 

 

 

Zachraňme Zemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek v našem životě 

 

 

ČJ – přirovnání, Guth - 

Jarkovský 

 

 

 

Z – poloha ČR 

 

Př – ekosystém, uměly + 

přírodní 

 

 

D – život lidí na našem území 

Př – národní parky, chráněné 

oblasti 

 

Z – elektrárny 

 

Př – fotosyntéza 

 

ČJ – Jan Neruda 

 

 

 

 

 

D – funkce peněz 

 

 

 

 

 

ČJ – práce se slovníkem, 

balada, pohádka 

 

 

MKV – Kulturní diference 

 

 

ETV –prosociální chování a 

osobní vztahy 

 

 

 

 

 

 

EU  

- ekosystémy 

- základní podmínky 

života 

 

MVD  

- tvorba materiálního 

sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- pomáhání lidem 

- mezilidské vztahy 

 

ETV – ekonomické hodnoty 
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rozliší důležité a nedůležité potřeby. 

uvědomuje si nezbytnost uspokojování psychických potřeb. 

zamyslí se nad činiteli, které ovlivňují lidské potřeby. 

vyjmenuje základní potřeby. 

soucítí s lidmi, kteří žijí ve špatných sociálních podmínkách. 

 

porozumí pojmům vlastnictví a majetek. 

rozliší druhy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby 

jejich ochrany 

zamyslí se nad významem majetku pro život člověka. 

zamyslí se nad příčinami častého poškození veřejného majetku. 

respektuje majetek druhých a čelí vandalismu. 

vhodně využívá svůj majetek a pečuje o něj. 

neomezuje užíváním svého majetku práva druhých. 

 

porozumí pojmům životní úroveň, styl, konzumní společnost. 

umí vysvětlit, co ovlivňuje životní úroveň lidí. 

uvědomuje si, že kvalitu života nelze hodnotit podle majetku. 

zamyslí se nad příčinami orientace člověka na hmotnou potřebu. 

ujasní si vztah k penězům a majetku. 

dokáže si vážit věcí, s rozmyslem je využívá. 

učí se skromnosti. 

 

seznámí se se znaky státu. 

osvojí si pojmy demokracie, autokracie, republika, teokracie. 

rozvíjí schopnost spolupráce, komunikace, rozhodnutí ve skupině. 

rozliší různé formy státu. 

vhodně prezentuje a obhajuje své názory. 

respektuje odlišné názory. 

pochopí základní demokratické principy. 

rozpozná, které principy jsou demokratické. 

uvědomí si spoluzodpovědnost občanů v demokratickém státě. 

jedná v souladu s demokratickými zásadami. 

 

seznámí se s volbami jako příkladem demokracie. 

- naše potřeby 

 

  

 

 

 

- majetek a vlastnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mít nebo být? 

 

 

 

 

 

 

 
Řízení společnosti 

 

Stát – formy, znaky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta k demokracii 

 

 

 

 

 

 

Z – rozdíly v životní úrovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Sámova říše 

 

VO – učivo 6. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – plošné metry 

 

 

ETV – etické hodnoty 

 

 

 

 

ETV – ekonomické hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- lidské vztahy 

- mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

- formy participace 

občanů v politickém 
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seznámí se s pojmy aktivní a pasivní volební právo. 

vysvětlí význam volebního práva. 

rozliší volby obecní, parlamentní, prezidentské. 

vyzkouší si organizaci voleb. 

seznámí se s dalšími možnostmi občanů, jak se podílet na 

veřejném životě. 

 

zopakuje si pojmy obec, státní správa, samospráva. 

seznámí se se systémem územní správy ČR. 

uvědomí si, co ovlivňuje úroveň života v obci, městě. 

hledá řešení, obhajuje názory, diskutuje. 

 

 

 

seznámí se s úkoly EU. 

umí vysvětlit, proč je spolupráce mezi zeměmi Evropy důležitá. 

pochopí, jaký má spolupráce přínos pro občany EU. 

vyhledává základní informace a zajímavosti o členských státech 

EU. 

prohlubuje umění spolupráce v kolektivu. 

 

porozumí pojmům tolerance, intolerance, rasismus. 

uvědomí si, jak první dojem může poznamenat naše chování. 

vcítí se do situace diskriminovaného člověka. 

zamyslí se nad vlastním vnímáním ostatních. 

přistupuje k ostatním lidem bez předsudků. 

 

seznámí se s úkoly OSN, NATO 

pochopí metodu konsenzu. 

uvede příklady činnosti některých mezinárodních organizací. 

vyzkouší metodu konsenzu. 

uvědomí si nutnost mezinárodní spolupráce. 

porozumí pojmům živelná pohroma, terorismus, havárie. 

uvědomí si důležitost sebeobrany, nutnost vzájemné pomoci. 

Vyjádří možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem 

 

 

 

 

- volby 

 

 

Začlenění do veřejného života 

 

 

 

 

 

 

Svět kolem nás 

 

- spolupráce mezi zeměmi 

Evropy 

 

 

 

Tolerance k národnostním 

menšinám. 

 

 

 

 

- Nadnárodní organizace 

 

 

 

Ochrana obyvatel za 

mimořádných událostí. 

 

 

 

 

 

 

 

D – Jiří z Poděbrad, Den 

Evropy 

 

M – rozloha EU, ČR 

 

ČJ - scénky v jazycích 

 

 

 

Z – rasy 

 

D – antisemitismus, 

Olympijské kruhy 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – živel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

životě 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

MKV – Etnický původ 

 

 

 

 

 

 

ETV – prosociální chování ve 

veřejném životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – řešení problémů a 

úkolů 
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v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

 musí rozpoznat varovné signály. 

správně používá telefonní linky tísňového volání. 

vyzkouší si první pomoc v případě mimořádné události. 

chrání svůj život a zdraví v rámci svých možností. 

 

 

 

seznámí se s některými dokumenty lidských práv. 

uvědomí si propojenost a souvislost dokumentů o lidských 

právech. 

objasní důležitost dodržování lidských práv. 

popíše charakter lidských práv, odliší je od ostatních práv a 

povinností. 

 

dbá na dodržování vlastních práv, respektuje práva druhých. 

prohloubí poznatky o různých druzích diskriminace. 

zopakuje pojmy diskriminace, xenofobie, rasismus. 

zamyslí se nad původem diskriminace, xenofobie. 

vcítí se do pozice „jiného, odlišného člověka“. 

uvědomí si, zda nepřistupuje k ostatním lidem s předsudky. 

přistupuje k ostatním jako k sobě rovným. 

 

pochopí pojmy svoboda, autorita. 

uvědomí si, že svoboda je stanovení vnitřních pravidel. 

chápe pravidla a autoritu jako nutnost pro svou ochranu. 

rozpozná porušování svobody. 

promýšlí problémy vznikající uplatňováním protichůdných 

opatření. 

je schopen podřídit se autoritě. 

 

porozumí pojmu morálka. 

rozpoznává, co je dobré a morální. 

naslouchá hlasu svého svědomí, řídí se jím. 

hájí svá práva, není lhostejný k porušování práv druhých. 

 

 

 

 

 

 

 

Lidská práva 

 

- lidská práva 

v dokumentech 

 

 

 

 

Rovnost a nerovnost 

 

 

 

 

 

 

 

Svoboda a autorita 

 

 

 

 

 

 

 

Morálka a mravnost, 

Všeobecná deklarace lidských 

práv 

 

 

ČJ – Kain a Abel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – dramatizace 

 

 

 

 

 

ČJ – Hans Ch. Andersen 

 

Př - euthanasie 

 

 

 

 

 

VDO  

- občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

ETV – interpersonální a 

sociální empatie 

 

 

 

 

 

 

ETV – reálné a zobrazené 

vzory 
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Ročník: 8 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

uvědomí si, že během vývoje dochází k fyzickým a psychickým 

změnám. 

seznámí se s pojmy biologický, psychologická, sociální stránka 

jedince. 

všímá si rozdílů mezi lidmi. 

připomene si znaky jednotlivých vývojových období. 

upevní pravidla správné životosprávy. 

zamyslí se, co utváří člověka, co jej vychovává. 

přijímá biologické psychické i sociální změny ve svém životě za 

normální. 

vysvětlí obsah pojmu osobnost. 

připomene si charakteristické znaky puberty. 

poznává sebe sama. 

uvědomuje si vlastní jedinečnost. 

učí se rozeznávat své záporné stránky, umí s nimi pracovat. 

učí se být přístupný k druhým. 

seznámí se s dalšími fázemi života – dospělost, stáří. 

obeznámí se se znaky dospělosti. 

začíná si uvědomovat, co od života očekáváme. 

zamyslí se nad významem iniciačních rituálů. 

 

pochopí pojmy sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení. 

vyzkouší se metody posilující sebevědomí. 

seznámí se s možnostmi plnění svých „snů“. 

dovede přemýšlet, v čem je rozdíl mezi zdravým sebevědomím a 

přehnaným sebevědomím. 

uvědomuje si rozdílnost svého já. 

pěstuje svou vůli. 

 

porozumí pojmům temperament, charakter. 

jednoduše charakterizuje temperamentní typy. 

uvědomuje si rozdílnost reakcí lidí s různým temperamentem. 

Osobnost 

 

- co je to osobnost 

 

 

 

 

 

 

 

Kde právě jsem 

 

 

 

 

 

Kam jdu 

 

 

 

 

Jak se znám 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsem 

 

 

 

 

VZ, Př – biologie člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV  

- sebepoznání, 

sebepojetí 

- já, jako zdroj 

informací o sobě 

- co o sobě vím, co ne 

- mé vztahy k druhým 

 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- sebepoznání, 

sebepojetí 

- můj vztah ke mně 
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zamyslí se nad tím, jak se charakter projevuje na jednání  

člověka. Diskutuje o problematice „charakterní a bezcharakterní 

jednání“. 

počítá s rozdílným jednáním lidí, přizpůsobuje mu své jednání. 

seznámí se s pojmy motiv, zájmy. 

zopakuje si pojmy potřeba, hodnota. 

uvědomuje si, co nás motivuje. 

rozlišuje vyšší a nižší potřeby. 

pozná, které motivy jsou pro nás důležité. 

 

porozumí pojmům, vlohy, inteligence, nadání. 

seznámí se s pojmem kreativita. 

uvědomí si, že vlohy je potřeba rozvíjet vlastní činností. 

uzná své schopnosti. 

vědomě rozvíjí kreativitu. 

 

seznámí se s pojmy vjem, smyslové jednání, sociální vnímání. 

uvědomí si součinnost smyslových orgánů při získávání 

informací o vnitřním a vnějším prostředí. 

ověří si existenci smyslových klamů. 

procvičí svou všímavost a představivost. 

uvědomí si závislost vnímání na ostatních vlivech. 

pěstuje pozitivní vnímání světa. 

seznámí se s pojmy myšlení, pojem, myšlenkové operace. 

vyzkouší a procvičí svou schopnost myšlení. 

procvičí rozbíhavé myšlení. 

neomezuje se na jeden přístup nebo úhel pohledu. 

 

seznámí se s pojmy paměť, zapomínání, pozornost. 

pochopí jejich zákonitosti. 

vyzkouší si různé druhy pamětí. 

ověří na sobě pravidla pro pamatování. 

zamyslí se, co  nám ulehčuje pozornost, co ji stěžuje. 

otestuje si svou pozornost a svůj typ paměti. 

 

 

 

 

 

Co chci 

 

 

 

 

 

Co mohu 

 

 

 

 

 
Psychické procesy a vztahy 

 

 

 

 

 

 

Jak myslím a tvořím 

 

 

 

 

Jak si zapamatuji a 

soustředím se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV – Mikoláš Aleš, světoví 

malíři 

 

ČJ – pojmenování zájmů a 

koníčků 

 

 

 

M – test inteligence. 

 

 

 

 

 

 

 

Př – smyslové orgány 

 

 

 

ČJ – slova mnohoznačná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV  

- kreativita – pružnost 

nápadů, originalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- psychohygiena 
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porozumí pojmům hra, učení, práce. 

seznámí se s rozdílnými funkcemi pravé a levé hemisféry. 

hledá odlišnosti mezi jednotlivými druhy činností. 

zamyslí se nad tím, jakým způsobem nás učení celý život provází. 

pokusí se určit, která hemisféra je dominantní. 

zapojuje méně dominantní hemisféru. 

vědomě rozvíjí svou osobnost. 

volí vhodnou formu odpočinkové činnosti. 

 

porozumí pojmům city, afekt, vášeň, nálada. 

seznámí se s jejich základními vlastnostmi. 

seznámí se s druhy citů. 

uvědomí si a pojmenuje své emoce. 

hledá jejich příčiny a přemýšlí o jejich projevech. 

uvědomí si motivační vliv emocí na vlastní aktivitu. 

vnímá propojenost mezi city vnějšími tělesnými projevy. 

akceptuje své city, kontroluje je. 

 

seznámí se s pojmy asertivní, pasivní, agresivní jednání. 

seznámí se s asertivními právy a povinnostmi. 

rozpozná nevýhody agresivního a pasivního jednání. 

zváží výhody asertivního jednání. 

vyjadřuje vlastní názor a postoj. 

asertivně vyjadřuje pochvalu a kritiku. 

umí přijímat kritiku, pochvalu. 

používá vhodné formulace při efektivní komunikaci. 

 

porozumí pojmům stres, konflikt, kompromis. 

rozlišuje vlastní původce stresu. 

učí se zvládat stresové situace. 

zamyslí se nad svým řešením konfliktů. 

dokáže potlačit emoce, umí se přenést přes konflikt. 

nacvičuje používání tzv. JÁ – výroku. 

aplikuje získané poznatky v praxi. 

přemýšlí o obsahu pojmu zdraví. 

Jak se učím 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak prožívám své city 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk s sociálních vztazích 

 

 

 

Umím se přirozeně 

prosazovat? 

 

 

 

Zvládnu i náročné životní 

situace? 

 

 

 

 

 

Umíme žít zdravě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ 

- přísloví 

- dialog, monolog 

 

 

 

 

 

F – blesk 

 

 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznávání 

 

ETV – pozitivní hodnocení 

sebe 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- sebepoznání, 

sebepojetí 

 

 

 

ETV - asertivita 

 

 

 

 

 

OSV – kreativita 

 

 

 

ETV - sebeovládání 

 

 

 

OSV 

- sebepoznání, 
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upevní pravidla zdravého života. 

uvědomí si, že zdraví je jednotou tělesné a duševní pohody. 

uvědomí si svůj aktuální zdravotní stav, řeší nedostatky. 

trénuje schopnost relaxace. 

zamyslí se nad možností důsledku našich rozhodnutí. 

pečuje o své zdraví po stránce duševní a tělesné. 

 

zopakuje si pojmy potřeby, dělba práce, výroba, služby. 

seznámí se s pojmy vzácné statky, volné statky. 

vcítí se do života v minulosti – přednosti, negativa. 

popíše základní funkce a principy dělby práce v rodině. 

uvědomí si důležitost spolupráce. 

popíše vývoj výroby. 

zamyslí se nad možností vlastní konzumace. 

seznámí se s pojmy odvětví, výrobní faktory. 

rozliší výrobní a nevýrobní odvětví. 

vyjmenuje příklad výrobních faktorů. 

orientuje se v síti obchodů, služeb v obci. 

zamyslí se nad způsoby, kterými se prodávající snaží získat své 

zákazníky. 

Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 

objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti. 

Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití 

debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. 

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 

nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít. Uvede a 

porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky 

způsoby krytí deficitu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření 

 

Ten umí to a ten zas tohle 

 

 

 

 

 

 

Přejete si, prosím 

 

 

 

- rozpočet domácnosti, 

úspory, investice, úvěry 

splátkový prodej, leasing;  

 

 

 

- rozpočet státu, typy 

rozpočtu a jejich 

odlišnosti; význam daní. 

- banky a jejich služby – 

aktivní a pasivní operace, 

úročení, pojištění, 

produkty finančního trhu 

pro investování a pro 

získávání prostředků 

 

 

 

 

 

VZ – zásady zdraví, strava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sebepojetí 

- psychohygiena 

 

 

 

ETV – sexuální zdraví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- rozvoj schopností, 

poznávání 
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porozumí pojmům trh, nabídka, poptávka, firma 

připomene si úlohu peněz, způsob získávání 

Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a 

její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 

zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. 

zamyslí se nad možnostmi ovlivňování poptávky 

charakterizuje subjekty představující nabídku a poptávku 

uvědomí si propojení ekonomických subjektů 

přemýšlí nad základními ekonomickými otázkami 

zvažuje cenu i kvalitu výrobků 

uvědomí si význam práce jako hlavního zdroje příjmu 

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých 

oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, 

které ze státního rozpočtu získávají občané. 

 

upevní si znalost pojmů morálka, právo 

vysvětlí rozdíly mezi právními a morálními normami 

posiluje schopnost dodržování zásad  

procvičuje schopnost spolupráce ve třídě 

uvědomuje si důležitost spolupráce 

 

seznámí se se systémem práva 

porozumí pojmům právní vztah, právní řád 

přemýšlí nad konkrétními právními vztahy 

rozliší osoby – právnická, fyzická 

pokusí se vyhledat potřebu právní normy 

pochopí, že „neznalost zákona neomlouvá“ 

 

seznámí se s Ústavou ČR 

vyhledá informace v Ústavě ČR 

uvědomí si důležitost Ústavy ČR 

 

upevní znalost o zákonodárné složce státní moci 

 

 

Nakupujeme 

 

 

- princip tržního 

hospodářství – nabídka, 

poptávka, tvorba ceny, 

inflace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní minimum 

 

Právo je minimum morálky 

 

 

 

  Právo je systém 

 

 

 

 

 

 

Ústava 

 

 

 

Moc zákonodárná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ  

- cena, ocenění, smysl, 

vyznamenání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – ekonomické hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – mezilidské vztahy 

 

ETV –interpersonální a 
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seznámí se s pojmy poměrný, většinový systém 

pochopí rozdíl mezi poměrným a většinovým zastoupením 

uvědomí si význam Parlamentu ČR 

seznámí se s fungováním výkonné moci 

vyzkouší si postup při tvorbě vlády 

pochopí význam a úkoly vlády a prezidenta ČR 

uvědomí si provázanost zákonodárné a výkonné moci 

seznámí se s významem soudní moci 

seznámí se se soustavou soudů ČR 

zamyslí se nad podněty, které umožňují nestrannost a nezávislost 

soudů 

porozumí rozdílu mezi občanskoprávním a trestním řízením 

uvědomí si zodpovědnost soudů a obtížnost jejich rozhodování 

 

upevní své znalosti o lidských právech a povinnostech, ví, že 

lidská práva jsou zakotvena v Ústavě 

posiluje schopnost diskuze a společného řešení 

zamyslí se nad významem odpovědnosti 

Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele. 

Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu 

Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

 

 

 

 

 

Moc výkonná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní práva a svobody 

 

 

- základní práva 

spotřebitele 

- protiprávní jednání 

včetně korupce 

sociální empatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- principy demokracie 

jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

 

 

 

 

ETV – řešení problémů a 

úkolů 
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Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné způsoby jejich 

chování i myšlení, je tolerantní k menšinám 

 

rozpozná projevy masové nesnášenlivosti a vysvětlí, k jakým 

důsledkům může vést 

 

 

uvede příklady příčin a situací, v nichž mohou mezi lidmi 

vznikat vzájemné neshody a konflikty 

 

dokáže přijímat přátelství jiných lidí a sám přátelství poskytovat 

 

uvědomí si význam přátelství v životě člověka 

uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod 

 

 

uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých životních 

situacích 

 
navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi a  v případě potřeby jim 

dokáže přiměřeně pomáhat 

 

vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita mezi lidmi 

v situacích ohrožení (záplavy, požáry..) a obrany státu 

 

 

 

pochopí význam pojmu osobnost z psychologického a 

sociologického hlediska 

 

pochopí, co vytváří rozdílnost jednotlivých osobností 

 

Člověk hledá společenství 

- lidská setkání 

 

- podobnost a odlišnost lidí 

- přirozené a sociální 

rozdíly mezi lidmi 

 

- problémy lidské 

nesnášenlivosti 

 

- vztahy mezi lidmi 

(osobní a neosobní 

vztahy, přátelství, party, 

skupiny, láska) 

 

 

 

 

 

- mezilidská komunikace a 

její projevy 

 

- lidská solidarita (pomoc 

člověku v nouzi, potřební 

lidé ve společnosti) 

 

 

Člověk hledá sám sebe 

- člověk jako osobnost 

 

 

 

D, Z, ČJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETV –prosociální chování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt: Interwiev 

 

 

 

 

 

 
ETV –prosociální chování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79 

 

pochopí, že každý člověk má kladné a záporné vlastnosti a že je 

důležité rozvíjet dobré stránky osobnosti a potlačovat špatné 

 

 

seznámí se s pojmy charakter, svědomí, egocentrismus, 

altruismus, egoismus 

 

schopen sebepoznání, poznání jiných lidí  

 

 

uvědomí si význam vůle 

dokáže posilovat své volní jednání 

 

získá základní představu o znacích emocí a dostává tak návod 

k vlastnímu sebepoznání 

 

 

porozumí různým stránkám lidského života 

 

uvědomí si existenci sociálních pozic a rolí, učí se, co role 

vyžadují a jak se s nimi musí člověk vyrovnávat 

 

učí se zodpovědně volit životní cíle a nacházet cesty k jejich 

realizaci 

 

 

 

zamyslí se nad smyslem lidského života 

dokáže pochopit, proč má lidský život smysl v konání dobra a 

prospěchu nejen v osobním, ale i obecném  

uvědomí si význam životního názoru, vliv víry a náboženství 

v životě člověka 

seznámí se s významnými světovými náboženstvími, církvemi a 

náboženskými hnutími 

 

- charakter, charakterové 

vlastnosti, svědomí 

 

 

- sebepoznání, 

sebevědomí, 

sebehodnocení, 

sebekritika 

 

 

- vůle, volní jednání 

 

 

- city a emoce 

(protikladnost, smíšenost, 

podmíněnost, pestrost, 

nakažlivost emocí, 

hloubka citu, výrazovost) 

 

- sociální pozice, sociální 

role 

 

- životní cíle, aspirace, 

plánování života 

 

 

 

- hledání smyslu lidského 

života (dobro, 

spokojenost, radost, 

odpovědnost, solidarita) 

- životní názor (víra, 

náboženství, náboženské 

sekty, svoboda a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETV –kreativita a iniciativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt: plán života 

 

 

 
Projekt: náboženství 

ETV – duchovní rozměr 

člověka 
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pochopí význam náboženské tolerance, náboženské svobody 

 

 

 

 

uvede příklady některých globálních problémů současnosti a 

jejich možných důsledků pro život lidstva 

 

 

uvede příklady některých projevů globalizace v současném světě 

a objasní její klady a zápory 

 

 

uvede příklady výhod, které vyplývají z členství v EU 

 

uvede příklady činnosti mezinárodních organizací, ke kterým  

má ČR vztah (OSN, WHO, NASO, UNICEF) 

 

posoudí význam ekonomické, politické a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy , včetně zajišťování obrany státu a účasti 

v zahraničních misích 

 

Uvede příklady mezinárodní terorismu, objasní roli ozbrojených 

sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru. 
 

 

tolerance, závislost a 

samostatnost) 

 

 

Člověk hledá svůj svět 

- významné globální 

problémy (příklady 

globálních problémů 

včetně válek a terorismu, 

jejich příčin a možných 

důsledků pro život 

lidstva) 

 

- globalizace (projevy, 

klady a zápory) 

- mezinárodní vztahy – 

integrační proces 

v Evropě (EU a ČR, 

význam evropské 

integrace) 

 

 

- mezinárodní organizace 

- mezinárodní spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSV: - osobnostní rozvoj 

sociální rozvoj 

EGS: - Evropa a svět nás 

zajímá 

objevujeme Evropu a svět 

jsme Evropané 

MKV: - kulturní diference 

lidské vztahy 

multikulturalita 

EV: - lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

MDV: - tvorba mediálního 

sdělení 

- práce v realizačním týmu 
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1.9 Fyzika 

Ročník: 6. 

 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  
 Průřezová témata a 

poznámky 

 

-rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles 

-nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných 

látek 

-uvede příklady využití vlastností látek 

 

-správně používá pojem atom, molekula,iont 

-má představu o tom, z čeho se skládá atom 

-popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a 

vlastnosti, kterými se od sebe liší 

-uvede příklady jevů, které dokazují, že se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe působí 

 

-změří sílu (např. tahovou sílu ruky, gravitační sílu Země) 

-pomocí prodloužené pružiny porovná podle 

velikosti dvě působící síly 

-pokusem prokáže vzájemné působení zelektrovaných  těles, 

vysvětlí tento jev 

 

-experimentálně určí póly tyčového magnetu 

-znázorní průběh indukčních čar magnetického pole tyčového 

magnetu 

-popíše magnetické  pole Země, uvede příklady jeho využití 

 

 

-ovládá značky a jednotky základních veličin 

-vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku 

 

-změří délku tělesa vhodně zvoleným měřidlem, výsledek zapíše 

a vyjádří v různých jednotkách 

Vlastnosti látek a těles 

- tělesa a látky 

- vlastnosti různých 

skupenství látek 

 

 

- částicová stavba látek 

 

 

 

 

 

 

- síla, gravitační síla 

- měření síly 

 

- elektrické vlastnosti látek 

 

 

- magnetické vlastnosti 

látek 

 

 

 

 

Měření fyzikálních veličin 

 

 

- délka 

 

Ch-určí společné a rozdílné 

vlastnosti látek, rozlišuje 

atomy, ionty, molekuly, prvky 

Z-příliv a odliv, místa 

s největším přílivem na Zemi 

Z,Tv-orientace v terénu 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-převody jednotek, 

převodní vztahy, tabulkou 

nebo grafem vyjádří funkční 

vztah, měří a odhaduje délky 

úseček 

EV- změny skupenství, 

koloběh vody v přírodě, 

počasí, srážky, atd. 

EGS - možnost vzniku eroze 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání, kooperace 

VDO – rozvoj formulačních, 

argumentačních schopností a 

dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-rozvoj schopností 

poznávání, kooperace 

MDV-sleduje předpovědi 

změn teplot (tisk, rozhlas, 

televize), orientuje se 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  
 Průřezová témata a 

poznámky 

-změří hmotnost pevných a kapalných těles na vahách a 

výsledek zapíše ve vhodné jednotce 

-změří objem kapalného a pevného tělesa odměrným válcem, 

výsledek zapíše ve vhodné jednotce 

-chápe pojem hustota látky, zjistí hustotu látky v tabulkách 

-určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa 

-měří hustoměrem 

-vypočte hmotnost tělesa z jeho hustoty a objemu 

využívá vztah mezi hustotou, objemem a hmotností při řešení 

praktických problémů 

-odhadne a změří dobu trvání děje, orientuje se na ciferníku 

hodin, převádí údaje o čase v různých jednotkách 

-změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot 

z naměřených hodnot 

-změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) s časem a zaznamená 

je tabulkou a grafem 

-uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při změně 

teploty 

-vysvětlí princip měření teploty teploměrem 

 

-sestaví jednoduchý elektrický obvod podle schématu 

-pokusem rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant 

-uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné účinky el. 

proudu 

-zapojí spotřebiče (žárovky) za sebou a vedle sebe 

-dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními 

-vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí první pomoci při úrazu 

el. proudem 

- hmotnost 

 

- objem 

 

- hustota 

 

 

 

 

 

- čas 

 

- teplota 

 

 

 

- teplotní roztažnost těles 

 

 

 

- Elektrický obvod 

- elektrický proud 

- vodiče el. proudu 

- el. izolanty 

- tepelné účinky el. proudu 

- rozvětvený el. obvod 

- bezpečné chování při 

práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními 

 

Př-měří počet tepů 

 

Ch-měří teplotu, hmotnost, 

objem 

 

Z-sleduje změny teploty 

v různých ročních obdobích, 

nejvyšší a nejnižší naměřené 

teploty na Zemi 

 

Tv-sleduje rekordy v různých 

sportovních odvětvích 

 

D-historie měření fyzikálních 

veličin 

 

 

 

 

Ch-elektrolýza 

Př-poskytne první pomoc 

 

 

 

 

v grafech změn teplot 

VEG-zavedení a užívání 

metrické soustavy 

ENV-globální oteplování 

Země a jeho důsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-využívá energie, zná 

způsoby šetření energií u 

tepelných spotřebičů 

OSV-rozvíjení základních 

dovedností pro spolupráci, 

uvědomuje si hodnotu pomoci 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

 Průřezová témata a 

poznámky 

 

 

 

-rozhodne, zda je dané těleso v klidu či 

v pohybu vzhledem k jinému tělesu 

-rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému 

tělesu 

-změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající  

čas 

-určí rychlost rovnoměrného pohybu 

-velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří jinou jednotkou 

rychlosti 

-odhadne velikosti rychlosti běžných pohybů 

-vypočte dráhu rovnoměrného pohybu 

-nakreslí graf závislosti dráhy pohybu na čase 

-z grafu dráhy určí rychlost rovnoměrného pohybu, zjistí, kdy 

bylo těleso v daném místě, nebo kde bylo v daném čase 

-určí průměrnou rychlost pohybu z daných údajů 

-změří dráhu a dobu určitého pohybu a vypočte průměrnou 

rychlost 

-používá s porozuměním vztah v = s/t pro 

rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při  

řešení úloh 

 

 

 

 

-v konkrétní situaci rozhodne, která dvě tělesa na sebe působí 

silou, jaký je účinek vzájemného působení, rozeznává jednotlivé 

druhy sil 

-změří a graficky znázorní sílu 

- Opakování učiva 6. 

ročníku 

 

- Pohyb tělesa 

 

- klid a pohyb tělesa popis 

pohybu, druhy pohybu 

 

 

- rychlost rovnoměrného 

pohybu 

 

 

- dráha rovnoměrného 

pohybu 

 

 

- okamžitá a průměrná 

rychlost rovnoměrného 

pohybu 

 

 

 

 

 

 

Síla 

- Skládání sil 

- vzájemné působení těles 

- síla a její měření 

- gravitační, elektrická a 

M – desetinná čísla 

 

 

M - přímá a nepřímá 

úměrnost, vyjádří funkční 

vztah grafem, řeší úlohy na 

pohyb těles 

Př-porovná rychlosti pohybu 

zvířat 

Tv-změří průměrnou rychlost 

běhu, sleduje světové rekordy 

v různých odvětvích sportu 

Z-orientuje se na mapě, 

určuje vzdálenosti, odhaduje 

dobu potřebnou k chůzi nebo 

jízdě 

VZ-umí odhadnout rychlost 

běžných vozidel, seznámí se 

s pravidly bezpečnosti 

v silničním provozu 

ITK-učí se vyhledávat 

optimální spojení, orientuje se 

v jízdních řádech 

 

 

 

M – grafické sčítání a 

odčítání úseček 

Tv-poznává význam změny 

polohy těžiště při sportech 

D-historie poznávání 

opakování a rozšíření učiva z 

6. ročníku 

 

OSV-řešení problémů, 

kooperace, bezpečnost 

silničního provozu 

ETV – zvládnutí agresivity a 

soutěživosti 

MDV-vyhledává zajímavé 

údaje o rekordních 

rychlostech zvířat a v různých 

sportech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-spolupracuje při 

experimentech. organizuje 

práci, vyslovuje svůj názor, 

vyslechne odlišný názor 

spolužáka 
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Výstup Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

 Průřezová témata a 

poznámky 

-určí gravitační sílu, kterou Země působí na těleso určité 

hmotnosti 

-určí výslednici sil působících v jedné přímce 

- rozhodne, zda jsou dvě síly v rovnováze 

-graficky určí výslednici dvou různoběžných sil 

-odhadne polohu těžiště 

-pokusem určí těžiště tělesa 

-pro praktické situace využívá fakt, že poloha těžiště závisí na 

rozložení látky v tělese 

-rozhodne, zda je těleso v poloze stabilní nebo nestabilní 

 

-využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn 

pohybu tělesa při působení sil 

-zdůvodní, proč je těleso v klidu nebo v pohybu rovnoměrném 

přímočarém (určí síly působící na těleso, které jsou v rovnováze) 

-na příkladech ukáže, že silové působení těles je vždy vzájemné, 

že síly akce a reakce současně vznikají i zanikají, mají stejnou 

velikost a působí na různá tělesa (rozliší je od sil v rovnováze) 

- posuvné účinky síly na těleso spojuje vždy se změnou rychlosti 

pohybu tělesa 

 

-rozhodne, zda je páka v rovnovážné poloze 

-pokusem a výpočtem určí sílu nebo rameno síly tak, aby se páka 

dostala do rovnovážné polohy 

-uvede příklady užití páky v praxi, objasní výhodnost použití 

páky v daném případě 

-určí podmínku rovnováhy na kladce pevné a volné 

-uvede příklady využití kladek v praxi, ukáže jejich výhody 

-využívá poznatky o otáčivých účincích síly při řešení 

praktických problémů 

 

-předpoví, jak se změní def. účinky síly při změně velikosti síly 

nebo obsahu plochy, na kterou síla působí 

magnetická síla 

- vztah Fg = mg 

- znázornění síly 

- skládání sil stejného a 

opačného směru 

- rovnováha sil 

- skládání různoběžných 

sil 

- těžiště tělesa 

 

 

- Posuvné účinky síly. 

Pohybové zákony 

- posuvné účinky síly na 

těleso 

- Newtonovy pohybové 

zákony 

- (první,druhý a třetí) 

 

 

 

- Otáčivé účinky síly 

- páka, rovnováha sil na 

páce 

- moment síly 

- užití páky 

- pevná kladka 

- volná kladka 

- užití kladky 

 

 

- Deformační účinky síly 

- tlaková síla 

gravitační síly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-konstrukce rovnoběžníku 

při skládání sil 

VZ-setrvačnost aut, kol, 

nebezpečí špatného odhadu 

rychlosti a vzdálenosti, 

význam bezpečnostních  pásů 

Př-sépie, akce a reakce 

Tv-akce a reakce ve sportu 

 

 

 

Př-popíše páky ve stavbě těla 

člověka 

Tv-využití páky a rovnováhy 

ve sportu 

ČSP-využití jednoduchých 

strojů k usnadnění práce 

 

 

 

 

ČSP-význam broušení 

EV- rozložení nákladu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-rozvíjí své 

experimentální dovednosti, 

poznává úlohu pokusu 

v získávání poznatků o 

přírodních zákonitostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-škody na silnicích 
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Výstup Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

 Průřezová témata a 

poznámky 

-porovná tlaky vyvolané různými silami 

-určí tlak způsobený silou působící kolmo na určitou plochu 

-navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit nebo zmenšit tlak 

 

-změří třecí sílu, porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé 

tlakové síle, drsnosti ploch 

-uvede příklady působení klidové třecí síly 

-užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na druhu 

materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na jejich obsahu 

-rozhodne, zda je v dané situaci tření užitečné nebo škodlivé a 

navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly 

 

-předvede pokus, popíše jev, který ukazuje, že při stlačení 

kapaliny vzroste tlak ve všech místech stejně 

-vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulického zařízení 

-porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky ve stejné 

hloubce u různých kapalin 

-použije vztah p = hρg při řešení konkrétních problémů, i 

praktických (např. sifon, hráze) 

-určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly působící na 

těleso v kapalině (FVZ = Vρkg) 

-znázorní síly a jejich výslednici působící na těleso ponořené do 

kapaliny 

-předpoví, zda se bude těleso v kapalině potápět, plovat nebo 

vznášet 

 

-předvede pokus, popíše jev, který ukazuje, že při stlačení plynu 

vzroste tlak ve všech místech stejně 

-pokusem prokáže existenci atm. tlaku vzduchu a vysvětlí 

příčiny jeho existence 

-porovná atm. tlak v různých výškách, popíše způsob měření 

tlaku vzduchu (Torricelliho pokus, tlakoměr, barograf) 

-objasní vliv změn atmosférického tlaku na počasí 

- tlak 

- p = F/S 

 

 

Tření 

- tření, třecí síla 

- měření třecí síly 

- třecí síly v praxi 

 

 

 

 

- Mechanické vlastnosti 

kapalin 

- vlastnosti kapalin 

- přenos tlaku v kapalině 

(Pascalův zákon) 

- hydraulická zařízení 

- hydrostatický tlak 

 

 

 

 

 

 

 

- Mechanické vlastnosti 

plynů 

- vlastnosti plynů 

- atmosférický tlak a jeho 

měření 

- vztlaková síla na tělesa 

v plynech 

nástrojů pro usnadnění práce 

VZ-záchrana tonoucích na 

zamrzlém rybníku 

 

 

Tv-možnosti a význam 

zvětšování nebo zmenšování 

odporových sil ve sportu 

(např. atletika, lyžování, 

cyklistika, horolezectví) 

Př-vliv tvaru těla živočichů na 

zmenšování odporové síly 

 

Př-přizpůsobení vodních 

živočichů životu v hloubce, 

potápění lidí a jejich výbava, 

krevní tlak a jeho měření 

D-použití ponorek ve 

válečných konfliktech, 

historie lodní dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

D-použití letadel ve válce, 

historie letectví 

ITK-vyhledává informace o 

počasí na internetu 

 

 

v důsledku přetěžování 

nákladů aut 

ETV – sebeovládání, řešení 

konfliktů 

 

ENV-snižování ztrát energie 

zmenšováním třecích sil při 

pohybu vozidel a strojů 

ETV - kreativita 

 

 

 

 

ENV, EGS – průplavy, lodní 

doprava 

OSV-rozvíjení rozhodovacích 

dovedností, např. při hledání 

vztahu pro hydr. tlak a 

vztlakovou sílu 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV-zpracovává, 

vyhodnocuje a využívá 

informace z médií o počasí a 

jeho vlivu na člověka a jeho 

činnosti (doprava, 

zemědělství) 



 

 86 

Výstup Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

 Průřezová témata a 

poznámky 

-uvede příklad prokazující existenci vztlakové síly, která působí 

na tělesa v plynu a možnosti praktického využití 

-změří tlak plynu v uzavřené nádobě nebo rozhodne, zda je 

v nádobě podtlak nebo přetlak 

 

-rozliší zdroj světla a osvětlené těleso 

-rozhodne, zda je dané prostředí čiré, průhledné, průsvitné, 

neprůhledné 

-uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji s rychlostí 

světla v jiných prostředích 

-objasní, proč na zemi pozorujeme fáze Měsíce 

-vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Měsíce a Slunce 

-využívá zákona odrazu světla k řešení problémů a úloh a ke 

geometrické konstrukci obrazu rovinným zrcadlem 

-pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté a které je vypuklé 

-pokusem najde ohnisko dutého zrcadla 

-zobrazí předmět dutým a vypuklým zrcadlem 

-uvede příklady využití kulových zrcadel 

-na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke kolmici, kdy 

k lomu od kolmice 

-dokáže pokusem, že sluneční světlo je složeno z barevných 

světel 

-vysvětlí, proč a za jakých podmínek vzniká duha 

-vysvětlí, čím je dána barva průhledného prostředí a čím barva 

neprůhledných těles 

 

 

- tlak plynu v uzavřené 

nádobě (podtlak, přetlak) 

a jeho měření 

 

 

- Světelné jevy 

- zdroje světla 

- rychlost světla ve vakuu 

a v různých prostředích 

- přímočaré šíření světla 

- stín, měsíční fáze 

- zatmění Měsíce a Slunce 

- zákon odrazu světla 

- zobrazení rovinným a 

kulovým zrcadlem 

 

 

 

- lom světla 

- rozklad světla optickým 

hranolem 

- barva těles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP-výroba periskopu, 

výroba kaleidoskopu 

VZ-bezpečné osvětlení 

účastníků silničního provozu, 

volba vhodných barev, 

bezpečnost dopravy (mlha, 

barvoslepost), nebezpečí 

poškození zraku laserovým 

ukazovátkem 

VV-využití stínů a barev ve 

výtvarném projevu a 

v uměleckých dílech 

D-historie vzniku fotografie, 

různých zdrojů světla 

M-využívá rovinnou 

souměrnost při zobrazení 

zrcadlem 

Př-vjem obrazu vznikajícího 

na sítnici oka, barevné vidění 

ITK-vyhledává na internetu 

informace o zajímavých 

optických jevech v atmosféře 

EGS-spolupráce států 

v letecké dopravě 

 

 

 

 

ENV-ekonomické využívání 

zdrojů světla, vliv pouličního 

osvětlení na astronomická 

pozorování, použití zrcadel ve 

slunečních elektrárnách 
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Ročník: 8. 

 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  Průřezová témata a poznámky 

-rozumí pojmu mechanická práce a výkon, rozhodne, zda 

se koná práce a které těleso koná práci, 

-vypočte práci, je-li dána síla a dráha 

-předvede přibližně vykonání práce např. 1 J, 100 J 

-porovná práci vykonanou při zvedání tělesa kladkou 

-určí výkon z práce a času 

-v jednoduchých případech odhadne vykonanou práci 

nebo výkon (např. sport) 

-porovná velikosti prací nebo výkonů (např. stavba, sport) 

-s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t 

při řešení problémů a úloh 

-při rovnoměrném pohybu tělesa určí výkon (vztah P=Fv) 

 

-na příkladech nebo pokusem ukáže, že pohybová energie, 

polohová energie tělesa se projevuje schopností tělesa 

konat práci 

-v konkrétních situacích objasní, že změna polohové nebo 

pohybové energie tělesa je spojena s konáním práce, určí 

vykonanou práci ze změny polohové energie tělesa 

-v jednoduchých případech určí změnu polohové a 

pohybové energie tělesa z vykonané práce 

-porovná pohyb. energie pomocí hmotnosti a rychlosti 

tělesa 

-popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie 

tělesa při pohybu v grav. poli Země 

-uvede příklady přeměn energie v elektrárnách 

-zhodnotí výhody a nevýhody využití různých 

energetických zdrojů dle vlivu na životní prostředí 

 
-uvede příklady jevů, které dokazují, že se částice látek neustále 

Práce, výkon 

- práce 

- práce na kladce 

- výkon 

- účinnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polohová a pohybová energie 

- polohová a pohybová 

energie 

- přeměna polohové a 

pohybové energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní energie tělesa. Teplo 

ČSP-vybere si vhodné nástroje 

a postupy ke zvýšení výkonu 

D-využití jednoduchých strojů 

k usnadnění práce dříve a 

dnes, průmyslová revoluce 

TV-příklady konání práce 

v různých sportech, odhaduje 

a měří výkony při běhu, šplhu 

Př-vysvětlí svalovou námahu 

M-úprava rovnic 

 

 

 

VZ-v dopravě nebezpečí úrazu 

při přeměně pohybové energie 

při srážce vozidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSP-volba vhodných 

MDV-sleduje a porovnává 

výkony sportovců 

VDO-empatie a respekt k lidem 

vykonávajícím fyzicky 

namáhavou práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – vztah k přírodě 

ENV, EGS-možnosti využití 

vodních a větrných elektráren 

jako obnovitelných zdrojů 

energie u nás a v zahraničí, 

výhody a nevýhody využití 

různých energetických zdrojů-

vliv na životní prostředí 

MDV-sleduje a kriticky 

posuzuje informace o využívání 

různých zdrojů energie 

z hlediska vlivu na životní 

prostředí 

 

 

 

ENV-šetření energie vhodnou 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  Průřezová témata a poznámky 

pohybují a vzájemně na sebe působí 

-popíše, jak teplota tělesa souvisí s rychlostí 

neuspořádaného pohybu částic tělesa 

-objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí 

s energií částic 

-vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou 

-provádí pokusy na změnu vnitřní energie tělesa konáním 

práce nebo tepelnou výměnou 

-uvede praktický příklad změny vnitřní energie tělesa 

konáním práce 

-rozlišuje a správně používá pojmy teplota a teplo 

-v konkrétním příkladu  tepelné výměny předpoví, jak se 

budou měnit teploty těles 

-vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek a 

vysvětlí její význam v praxi 

-určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem při tepelné 

výměně, příp. změnu teploty ze vztahu Q = mc (t2-t1) 

-rozpozná v přírodě a v praktickém životě, zda tepelná 

výměna probíhá vedením, prouděním nebo zářením, uvede 

příklady, jak ji lze v případě potřeby vylepšit nebo omezit 

-porovná látky podle jejich tepelné vodivosti, uvede 

příklady jejich využití 

-objasní tepelnou výměnu prouděním při vaření jídel nebo 

při chlazení potravin v chladničkách 

-na příkladech ze života ukáže, jak lze vhodně zvětšovat 

nebo zmenšovat tepelnou výměnu, např. volbou oblečení 

podle ročního období 

 
-rozezná jednotlivé skupenské přeměny, uvede příklady změn 

skupenství z praktického života, určí, zda se při nich teplo 

pohlcuje nebo odevzdává 

-vyhledá v tabulkách teploty tání látek, rozhodne, v jakém 

skupenství bude látka při dané teplotě 

-nalezne v tabulkách měrné skupenské teplo tání látek a 

- částicová stavba látek 

- vnitřní energie 

- změna vnitřní energie 

konáním práce a tepelnou 

výměnou 

- teplo 

- měrná tepelná kapacita látky 

- teplo přijaté a odevzdané při 

tepelné výměně 

- tepelná výměna prouděním 

- tepelné záření 

- využití sluneční energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny skupenství látek 

- tání a tuhnutí 

- vypařování 

- var 

- kapalnění 

materiálů na výrobky 

z hlediska jejich tepelných 

vlastností 

ITK-hledá informace o 

možnostech zlepšení tepelné 

izolace domů, využití 

slunečního záření k záření 

M-úprava rovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-vysvětlí některé 

meteorologické jevy, objasní 

vliv velkých vodních ploch na 

počasí 

Př-vysvětlí význam anomálie 

tepelnou izolací staveb, volba 

ekologicky vhodného způsobu 

vytápění, využití sluneční 

energie k vytápění a ohřevu 

vody nebo jako obnovitelného 

zdroje energie 

EGS-globální oteplování Země-

skleníkový efekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – vztah k přírodě, a její 

ochrana 

ENV-porovnává výhody a 

nevýhody různých spalovacích 

motorů z ekonomického i 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  Průřezová témata a poznámky 

vysvětlí jeho význam 
-objasní jev anomálie vody a uvede příklady negativních 

důsledků 

-navrhne a pokusem ověří, jak lze urychlit nebo zpomalit 

vypařování kapalin, uvede praktické využití 

-najde v tabulkách teploty varu různých kapalin 

-předpoví, jak se změní teplota varu při zmenšení nebo 

zvětšení tlaku nad kapalinou, uvede praktické využití 

-uvede příklady kapalnění vodní páry ve vzduchu 

-vysvětlí základní meteorologické jevy (např. vznik mlhy, 

jinovatky a mraků) 

-uvede příklady sublimace a desublimace, případně 

objasní vznik např. námrazy, bílé stopy za letadlem 

-popíše základní součásti spalovacích motorů, jejich 

funkci, vysvětlí rozdíl mezi vznětovým a zážehovým 

motorem 

-porovná účinnosti různých spalovacích motorů 

 
-rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa přitahovat 

nebo odpuzovat 

vysvětlí elektrování těles třením 

-ukáže pokusem a vysvětlí, proč se k elektricky nabitému 

tělesu přitahují nenabitá tělesa 

-pokusem prokáže existenci elektrického pole kolem 

nabitého tělesa 

-uvede příklad z praxe, jak se zabraňuje nebo využívá 

vzájemného elektrostatického přitahování těles (textilní, 

papírenský průmysl, volba materiálu na oblečení, 

odlučovače popílku)  

 

 

-vysvětlí podstatu elektrického proudu v kovech 

-vysvětlí, proč izolanty nevedou elektrický proud 

-rozhodne, zda je obvod uzavřen nebo otevřen 

- sublimace a desublimace 

- pístové spalovací motory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrický náboj, Elektrické pole 

- elektrování těles třením 

- elektrický náboj 

- vodič a izolant v elektrickém 

poli 

- siločáry elektrického pole 

 

 

 

 

 

 

Elektrický proud 

- elektrický proud v kovech a 

vodných roztocích solí 

vody pro přežití vodních 

živočichů v zimním období, 

mrazovou erozi 

M-sestrojí graf závislosti 

teploty na čase při změně 

skupenství 

ČSP-používání vhodného 

nádobí při vaření, sušení 

prádla 

VZ-pravidla bezpečnosti při 

manipulaci s horkými 

kapalinami, párou, těkavými 

kapalinami, tepelnými zdroji 

Ch-destilace, tavení kovů 

ITK-vyhledává informace o 

tepelných vlastnostech látek 

na internetu 

 

VZ- údržba oblečení 

z umělých vláken 

antistatickými avivážemi 

Ch-předcházení nebezpečí 

výbuchu při manipulaci 

s hořlavými látkami 

ČSP-využití antistatických 

látek ke snížení usazování 

prachu na nábytku 

Př-vyhledává na internetu, v 

encyklopediích údaje o 

elektrických úhořích 

 

ČSP-jednoduché el. obvody, 

schematické značky, schéma 

ekologického hlediska, význam 

deštných pralesů 

MDV-sleduje zprávy o počasí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-snižování znečištění 

ovzduší v odlučovačích popílku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-srovná výkony různých 

domácích elektrospotřebičů, 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  Průřezová témata a poznámky 

-změří elektrický proud v obvodu 

-změří elektrické napětí mezi dvěma místy obvodu 

-určí výsledné napětí zdroje při zapojení několika článků 

-předpoví změnu proudu v kovovém vodiči při změně 

napětí 

-předpoví změnu proudu v obvodu při změně odporu 

rezistoru 

-aplikuje Ohmův zákon pro spotřebič a při řešení 

praktických problémů, ověří pokusem 

-pokusem určí závislost proudu ve spotřebiči na napětí, 

výsledek znázorní graficky 

-porovná odpor kovových vodičů v závislosti na délce, 

průřezu a materiálu, ověří pokusem 

-popíše,jak se změní odpor kovového vodiče s teplotou 

-rozlišuje zapojení spotřebičů za sebou a vedle sebe, určí 

výsledné napětí, proud a odpor spotřebičů 

-použije reostat k regulaci proudu nebo jako dělič napětí 

-určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro 

daný proud a napětí nebo z elektrického příkonu a doby 

průchodu proudu 

-z údajů na štítcích el. spotřebičů určí spotřebovanou el. 

energii a vypočte náklady na el. energii 

 

-určí ve svém okolí zdroje zvuku 

-vysvětlí šíření zvuku v látkovém prostředí 

-uvede příklady šíření zvuku v různých prostředích 

-na příkladu bouřky porovná rychlost šíření zvuku a světla 

ve vzduchu 

-dokáže pokusem závislost výšky tónu na kmitočtu 

-popíše příjem zvuku uchem 

-pokusem ukáže význam rezonančních skříněk 

-uvede příklady využití poznatků o šíření zvuku při 

ozvučení místností 

- měření elektrického proudu 

- měření elektrického napětí 

- zdroje elektrického napětí 

- Ohmův zákon 

- elektrický odpor 

- závislost odporu na 

vlastnostech vodiče 

- výsledný odpor rezistorů 

zapojených za sebou a vedle 

sebe 

- regulace elektrického proudu 

reostatem 

- reostat jako dělič napětí 

- elektrická práce 

- elektrická energie 

- výkon elektrického proudu 

 

 

 

 

 

 

 

Zvukové jevy 

- zdroje zvuku 

- šíření zvuku prostředím 

- rychlost zvuku prostředím 

- výška tónu 

- ucho jako přijímač zvuku, 

rezonance 

- barva tónu 

- odraz zvuku, ozvěna 

- ochrana před nadměrným 

obvodu, zapojení spotřebičů v 

domácnosti 

M-zaznamenává získaná data 

do tabulek a grafů, čte údaje 

z grafu 

VZ-dodržuje pravidla 

bezpečnosti při manipulaci 

s elektrickými zařízeními 

ITK-vyhledává údaje o 

elektrických vlastnostech 

materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př-lidské ucho, sluchová 

ústrojí živočichů, porovnání 

mezí slyšitelnosti, užití 

ultrazvukových píšťalek, 

orientace netopýrů 

VZ-ochrana sluchu před 

nadměrným hlukem 

HV-koncertní sály 

 

volba spotřebiče podle jeho 

energetické náročnosti 

z hlediska ekonomického 

OSV-rozvoj dovedností 

kooperace při práci ve skupině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-ochrana hlukem 

(protihlukové stěny) 

OSV-respektování práv druhých 

(nadměrný hluk sekaček, 

reprodukované hudby a filmů, 

hudebních nástrojů) 

ETV – ochrana přírody 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  Průřezová témata a poznámky 

-porovná zdroje zvuku podle hlasitosti 

-k ochraně sluchu využívá poznatků, že hlasitost zvuku 

závisí na vzdálenosti zdroje zvuku, prostředí a citlivosti 

sluchového ústrojí 

-posuzuje možnosti snižování nadměrné hlučnosti 

v provozu, dopravě, bytě 

hlukem 
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Ročník: 9. 

 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  
Průřezová témata 

a poznámky 

-dokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky 

s proudem a uvede příklady využití v elektromagnetech 

-vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru 

-uvede příklady použití elektromotoru 

-předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce 

 

 

 

 

-vysvětlí vznik střídavého proudu 

-rozliší stejnosměrný a střídavý proud 

-z časového průběhu střídavého napětí nebo proudu určí 

periodu a kmitočet 

-objasní princip činnosti alternátoru 

-změří střídavý proud a napětí 

-sestaví transformátor, určí transformační poměr, uvede 

příklady použití transformátoru 

-popíše využití transformátoru v rozvodné elektrické síti 

 

-uvede příklady vedení proudu v kapalině a v plynu 

-objasní, jak vzniká proud v elektrolytech 

-objasní podstatu vedení proudu v kovech, kapalinách a 

plynech 

-na konkrétním příkladu vysvětlí princip pokovování 

předmětů 

-pokusem ukáže, že lidské tělo vede elektrický proud 

-pokusem předvede vznik elektrické jiskry 

-popíše vznik blesku a způsoby ochrany před bleskem 

-vysvětlí vznik elektrického oblouku a praktické využití 

-uvede příklad vedení proudu ve zředěných plynech 

 

Elektromagnetické jevy 

- co už víme o magnetickém poli 

- magnetické pole cívky s proudem 

- elektromagnet 

- působení magnetického pole na 

cívku s proudem 

- elektromotor 

- elektromagnetická indukce 

 

Střídavý proud 

- vznik střídavého proudu 

- alternátor 

- měření střídavého proudu a napětí 

- transformátory 

- rozvodná elektrická síť 

 

 

 

 

Vedení elektrického proudu v kapalinách 

a plynech 

- co už víme o vedení elektrického 

proudu 

- elektrické vodiče a izolanty 

- elektrický proud v kovech 

- elektrický proud v kapalinách 

- elektrický proud v plynech 

 

 

 

 

D-význam objevu elektromagnetické 

indukce pro rozvoj elektrotechniky 

M-sestaví graf, čte z grafu 

Z-oblasti s elektrárnami, místa 

vhodná pro stavbu větrných a vodních 

elektráren 

ČSP-sestaví model elektromotoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch-elektrolýza, akumulátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-využívání 

energie, surovinové 

a energetické 

zdroje a jejich 

zásoby, vliv 

získávání zdrojů 

energie a elektráren 

na životní prostředí 

 

ENV-způsoby 

šetření energie, 

obnovitelné zdroje 

energie 

ETV – kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

ENV-způsoby 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  
Průřezová témata 

a poznámky 

-objasní podstatu vedení proudu v polovodiči 

-vysvětlí, jak se mění odpor termistoru při změně teploty a 

odpor fotorezistoru při změně osvětlení 

-uvede příklady použití termistorů a fotorezistorů 

-zapojí polovodičovou diodu v propustném i závěrném 

směru 

-uvede použití usměrňujícího účinku polovodičové diody 

-vysvětlí přeměny energií ve slunečním článku a uvede 

příklady jeho využití 

 

-vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů 

-vysvětlí funkci kolíku v zásuvce 

-uvede možnosti vzniku zkratu v domácnosti ajak zkratu 

předcházet 

-vysvětlí nebezpečí dotýkání se vodivých částí zdířek 

zásuvky 

-řídí se pravidly pro bezpečné zacházení s el. zařízeními 

 

-rozumí pojmu vlnová délka 

-pro vlnění dané vlnové délky určí kmitočet 

-popíše základní druhy elektromagnetických vln 

-porovná rychlosti světla v různých prostředích 

-vysvětlí, proč rádiové vlny pronikají snadno přes překážky 

a televizní vlny špatně 

-uvede příklady použití mikrovln 

-objasní nebezpečí dlouhého opalování 

-uvede možnosti použití rentgenového záření 

-při pokusech s laserovým ukazovátkem dodržuje zásady 

bezpečnosti 

 

- uvede různé zdroje světla 

-vysvětlí vznik obrazu tělesa v zrcadle 

-uvede příklady odrazu a lomu světla 

Vedení elektrického proudu 

v polovodičích 

- odpor polovodičů 

- polovodiče typu N a P 

- polovodičová dioda 

 

 

 

 

 

- Bezpečné zacházení s elektrickými 

zařízeními 

- elektrické spotřebiče v domácnosti 

- ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

- první pomoc při úrazu elektrickým 

proudem 

 

- Elektromagnetické záření 

- elektromagnetické vlny 

- zdroje záření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světelné jevy 

- co už víme o světle 

- zdroj světla, přímočaré šíření světla,  

ČSP-využití polovodičových 

součástek v různých zařízeních 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př, ČSP-poskytne první pomoc při 

úrazu el. proudem 

ČSP-dodržuje zásady bezpečnosti 

práce s elektrickými zařízeními, 

orientuje se v návodech na použití 

domácích elektrospotřebičů 

 

 

Př-světélkování živočichů, využití 

elektromagnetických vln pro orientaci 

živočichů 

D-objev telegrafie 

ČSP-bezdrátové technologie 

Z-navigace 

VZ-nebezpečí nadměrného opalování, 

rentgenová vyšetření 

 

 

 

 

VZ-využití zrcadel a světlovodů v 

lékařství 

Z-vznik fata morgány na pouštích 

šetření energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEG-poznání díla 

významných 

Evropanů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV- nebezpečí 

požáru odhozením 

skleněných lahví v 

přírodě 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  
Průřezová témata 

a poznámky 

-v konkrétních případech rozhodne, zda nastane lom ke 

kolmici nebo od kolmice 

-uvede příklady a použití úplného odrazu světla 

- rozliší pokusem spojku a rozptylku, najde pokusně 

ohnisko spojky 

-zobrazí předmět spojkou a rozptylkou a určí, jaký obraz 

vznikne 

-dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché optické 

přístroje a jak se využívají v běžném životě 

-vysvětlí funkci lidského oka 

-porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a vysvětlí 

jejich korekci brýlemi 

-sestaví jednoduchý model mikroskopu a dalekohledu 

-pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem, 

vysvětlí vznik duhy v přírodě 

 

-popíše stavbu atomu a jádra 

-vysvětlí pojmy izotop a neklid 

-uvede druhy radioaktivního záření, objasní jejich podstatu 

a porovná jejich vlastnosti 

-uvede příklady použití radionuklidů 

-vysvětlí štěpení jader, řetězovou reakci a uvede možnosti 

využití i zneužití řetězové reakce 

-vysvětlí přeměny energie v jaderné elektrárně 

-porozumí zajištění bezpečnosti v jaderné elektrárně, uvede 

možnosti likvidace vyhořelého jaderného paliva 

-dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a 

ultrafialového záření na lidský organismus 

-kriticky analyzuje články o jaderné energetice ve 

sdělovacích prostředcích 

-popíše možnosti ochrany před jaderným zářením 

 

 

- rychlost světla, odraz světla 

- zobrazení rovinným a kulovým 

zrcadlem 

- lom světla 

- úplný odraz světla 

- čočky 

- optické vlastnosti oka 

- lupa, mikroskop, dalekohledy 

- rozklad světla 

 

 

 

 

 

 

 

Jaderná energie 

- atom 

- atomová jádra 

- izotopy a nuklidy 

- radioaktivita 

- využití jaderného záření 

- štěpení atomového jádra 

- řetězová reakce  

- jaderný reaktor 

- jaderná energetika 

- ochrana před zářením 

 

 

 

 

 

 

Př-pozorování lupou a mikroskopem, 

stavba a funkce oka 

D-Archimédes a obrana Syrakus 

M-konstrukce obrazu zrcadly a 

čočkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH-stavba látek, prvky 

Z-země s jadernými elektrárnami 

D-historie objevu radioaktivity a 

stavby jádra, Hirošima a Nagasaki 

VZ-nebezpečí jaderných havárií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – využití 

zrcadel 

v alternativních 

zdrojích energie- 

sluneční elektrárny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV – informace 

v médiích o 

mikrosvětě 

ENV-výhody a 

nevýhody jaderné 

energie, vliv na 

životní prostředí 

VEG-freony, 

ozonová díra, 

škodlivý vliv UV 

záření, díla 

významných 

Evropanů  

VDO-učí se 

kritickému myšlení 

ETV – kreativita 

 

VEG-díla 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy  
Průřezová témata 

a poznámky 

 

-popíše sluneční soustavu 

-popíše, jaká síla způsobuje pohyb těles ve sluneční 

soustavě 

-vyjmenuje planety 

-vysvětlí rozdíl mezi planetou a hvězdou 

-porovná údaje o jednotlivých planetách 

-orientuje se v základních souhvězdích 

-sleduje v médiích výzkum kosmu 

 

-pozoruje a popisuje jevy kolem sebe, odhaluje jejich 

příčiny 

-provádí fyzikální pokusy 

-umí měřit různé fyzikální veličiny 

-z naměřených hodnot výpočtem určí další veličiny 

-výsledky měření zaznamená do tabulky, sestrojí graf 

-z výsledků měření objeví případnou závislost dvou veličin 

-utřídí si získané poznatky 

-orientuje se v tabulkách 

 

Země a vesmír 

- sluneční soustava 

- naše Galaxie 

- kosmonautika 

 

 

 

 

 

Čemu jsme se ve fyzice naučili 

- vlastnosti látek, jejich částicové 

složení 

- měření fyzikálních veličin 

- pohyb, síla 

- mechanické vlastnosti kapalin a 

plynů 

- tepelné jevy 

- elektromagnetické jevy 

- elektromagnetické záření 

- zvukové jevy 

- energie a její přeměny 

- Země a vesmír 

 

Z-Země 

D-vývoj představ o vesmíru 

ITK-vyhledává informace na 

internetu, v knihovnách a 

encyklopediích, zpracovává získané 

materiály 

 

 

 

Př, Ch, Z-společné poznávací metody, 

zkoumá příčiny přírodních jevů, 

orientuje se v tabulkách, atlasech, 

encyklopediích 

významných 

Evropanů 
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1.10 Chemie 

 

Ročník: 8. 

 
Výstup Učivo Mezipředm. vztahy               průřezová témata 

uvede příklady chemického děje a čím se zabývá 

chemie 

rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází 

k přeměnám látek  

rozliší fyzikální a chemický děj 

 

uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek 

pozná skupenství a jejich přeměny 

vyhledá v tabulkách hodnoty hustoty, teploty tání, 

teploty varu a orientuje se v jejich hodnotách 

 

zná zásady bezpečné práce 

dovede poskytnout 1. pomoc 

zná tel. číslo záchr. služby, umí přivolat pomoc 

 
umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí 

zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, 

nasycený, nenasycený 

zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost 

rozpouštění 

zná příklady z praxe 

umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a 

%koncentraci 

 
zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování 

složek směsí - usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, popíše jednoduchou destilační aparaturu  

umí provést filtraci a destilaci ve školních 

podmínkách 

- vymezení chemie 

- chemické děje 

- chemická výroba 

 

 

 

- látky, jejich vlastnosti, 

skupenství, rozpustnost,  

 

 

 

- bezpečnost práce 

v laboratoři a při 

pokusech 

 

 

- směsi různorodé a 

stejnorodé 

- roztoky, složení roztoků 

 

 

 

 

 

 

- oddělování složek směsí 

 

 

 

 

 

 

 

opak. F 6 

 

 

 

 

 

 

Člověk a zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – mezilidské vztahy a komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – zodpovědnost za své zdraví, pomoc 

zraněným lidem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ENV – likvidace úniku ropných a jiných 

škodlivých látek 

ENV – význam vody a vzduchu jako 

základní podmínky života 
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy               průřezová témata 

umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí 

 

umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a 

znečištění 

zná hygienické požadavky na pitnou vodu 

zná hlavní znečišťovatele pitné vody 

zhodnotí význam vody pro život na Zemi 

zná procentový obsah hlavních složek vzduchu 

umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové 

suroviny 

zná hlavní znečišťovatele vzduchu 

umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu 

navrhne, jak v nejbližším okolí omezovat 

znečišťování vody a vzduchu 

 

 

zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, 

neutron, elektron, valenční elektron, valenční vrstva, 

protonové číslo, hmotnostní číslo  

zná vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů 

v atomu 

s PSP umí nakreslit schéma atomu 

umí odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu 

používá pojmy atom a molekula ve správných 

souvislostech 

 

zná české názvy a značky prvků H, He, Li, Be, B, 

C,N, O, F, Ne,Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Ti, 

V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, 

Ag, Cd, Sn, I, Xe, Ba, W, Au, Hg, Pb, Bi, Rn, Ra, U 

 

s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a 

naopak 

zná princip uspořádání prvků v PSP 

 

 

 

- voda 

 

 

 

 

- vzduch 

 

 

 

 

 

 

 

 

- atom, molekula, ionty 

- atomové jádro, protony 

neutrony 

- elektronový obal, 

elektrony, valenční 

elektrony 

 

 

 

 

 

- chemické prvky 

 

 

 

 

- periodická soustava 

 

 

Př 

 

 

 

Z 

Př 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV – kritický přístup k inf. z médií 

k probl. čistoty vody a vzduchu 

EGS – čistota vody a vzduchu jako 

globální problém lidstva 

dotace EU na projekty ochrany a čistění 

vody a ovzduší 

význam trop. deštných pralesů a zeleně 

obecně 

význam korálů a planktonu  

OSV – osobní zodpovědnost za stav čistoty 

vody a vzduchu 

MDV – sledování a vyhledávání inf. o 

nových objevech v mikrosvětě 

(nanotechnologie apod.) 

ETV – řešení problémů a úkolů 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETV – reálné a odvozené vzory 
 
OSV – zodpovědnost jednotlivce za práci 

s prvky a sloučeninami ohrožujícími zdraví 

a živ. prostředí 

ENV – nebezpečí poškození živ. prostředí 

někt. prvky a jejich slouč. (těžké kovy, 

baterie z mobilních tel., součástky PC 

v odpadu apod.) 
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy               průřezová témata 

umí zařadit prvek do skupiny a periody PSP 

umí vyhledat prvek podle skupiny a periody PSP 

zná znění a význam periodického zákona 

zná pojmy kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy 

dovede popsat princip výroby kovů z rud (zejména 

železa) 

umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou 

určí počet atomů ve vzorci 

zná pojem elektronegativita 

umí vyhledat elektronegativitu prvku v PSP 

určí charakter chemické vazby podle elektronegativity 

 

zná význam symbolů v chemické rovnici 

umí zapsat slovně popsaný chemický děj chemickou 

rovnicí 

umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S apod.) 

 

uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické 

reakce a využije ho při řešení úloh 

dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici 

dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici 

přečte zápis chemických rovnic 

 

určí oxidační číslo atomů prvků ve sloučeninách 

umí vysvětlit pojem halogenid 

zná pravidla názvosloví halogenidů 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

popíše vlastnosti, použití a význam  NaCl 

 

umí vysvětlit pojem oxid 

zná pravidla názvosloví oxidů 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

zná význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, 

CaO a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí  

prvků (PSP) 

 

 

 

 

- kovy, výroba kovů, 

slitiny 

- nekovy- H, O, N, Cl, S, 

C 

 

- chemické sloučeniny 

 

 

- chemická vazba 

- chemické reakce 

- chemické rovnice 

 

 

- zákon zachování 

hmotnosti 

 

 

 

 

- jednoduché anorganické 

sloučeniny 

- halogenidy, NaCl 

 

 

 

- oxidy- CO, CO2, SO2, 

SO3, NO, NO2, CaO 

- skleníkový efekt 

 

 

 

 

ČSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

EGS – znečištění životního prostředí jako 

globální problém lidstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSV – osobní zodpovědnost jedince za své 

zdraví (NaCl – hypertenze) 

ENV – solení silnic 

MDV – informace a názory v médiích 

k probl. solení vozovek, formulace 

vlastních názorů  

OSV – zodpovědnost jedince za své zdraví 

(revize plyn. spotřebičů v domácnosti,  

význam hromadné dopravy – oxidy ve 
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy               průřezová témata 

 

 

 

 

 

 

 

zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid 

podle elektronegativity určí kyselinotvorný a 

zásadotvorný oxid 

orientuje se na stupnici pH 

zná rozmezí pH kyselin a zásad 

zná pojem pH indikátor 

zná barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univ.  

indikátoru  

zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě 

 

umí vysvětlit pojem kyselina 

zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a 

kyslíkatých 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

zná vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4, 

HNO3 

zná zásady bezpečné práce s kyselinami  

zná postup ředění H2SO4 konc.  

umí poskytnout první pomoc při poleptání 

 

umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada) 

zná pravidla názvosloví hydroxidů 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH, 

NH4OH, Ca(OH)2   

 zná zásady bezpečné práce s hydroxidy 

umí poskytnout první pomoc při poleptání 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kyselost a zásaditost 

roztoků, pH 

 

 

 

- indikátory 

 

 

 

 

- kyseliny- 

chlorovodíková, sírová, 

dusičná 

 

 

 

 

 

 

 

- hydroxidy- sodný, 

draselný, amonný, 

vápenatý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výfukových plynech 

 EGS – kamiony x železnice 

projekty a dotace EU na snížení emisí 

 

 

 

 

ENV – vliv pH na život ve vodě (mrtvá 

jezera v Kanadě, řeky u nás) 

 

 

 

ENV – reakce kyselinotvorných oxidů 

v atmosféře, působení kyselých dešťů, 

vznik smogu a jeho vliv na zdraví 

 

 

 

OSV – osobní zodpovědnost při práci se 

žíravými kyselinami a hydroxidy, 

poskytnutí první pomoci při poleptání, 

zabezpečení lékařské pomoci zraněnému 

 

ENV – nebezpečí havárií při výrobě, 

přepravě a skladování kyselin a hydroxidů 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobí zodpovědnost při  
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy               průřezová témata 

 

zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně) 

ze zadání konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a 

vzorce produktů 

zná příklady užití neutralizace v praxi 

 

umí vysvětlit pojem sůl 

zná pravidla názvosloví solí 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

zná vybrané metody přípravy solí 

zná příklady použití solí z praxe - hnojiva, stavební 

pojiva, modrá skalice, vápenec 

zná chemický princip výroby páleného vápna a 

hašeného vápna 

zná princip tvrdnutí malty 

 

 

 

- soli 

 

 

 

 

- neutralizace 

- průmyslová hnojiva 

- hašené vápno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př, Z 

užívání chem. látek (hnojiva apod.) 

ENV – nebezpečí nadměrného hnojení um. 

hnojivy (stav plodin, ohrožení zdrojů pitné 

vody, poškození půdy apod. 
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Ročník: 9. 

 
Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy                  Průřezová témata 

provádí výpočty z chemických rovnic 

 

umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a 

endotermickou reakcí 

rozliší, které ze známých reakcí jsou exotermické a 

které endotermické 

umí třídit paliva podle skupenství, původu, 

výhřevnosti a zná příklady z praxe 

zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými 

zdroji energie 

rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady 

bezpečné manipulace s těmito látkami 

zná telefonní číslo pro přivolání hasičů 

umí poskytnout první pomoc při popáleninách 

zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasících 

přístrojů 

posoudí vliv produktů spalování na životní prostředí 

 

vysvětlí pojmy oxidace, redukce, redox reakce 

umí určit oxidační číslo prvků ve sloučenině 

pozná redox reakci 

popíše princip výroby surového železa a oceli 

vysvětlí princip koroze a způsob ochrany kovů před 

korozí 

umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze NaCl 

zná princip galvanického článku 

zná příklady užití elektrolýzy v praxi 

zná příklady užití galv. článku v praxi 

 

rozliší anorganické a organické sloučeniny 

 

- výpočet z chemické 

rovnice 

- energie a chemická 

reakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- redoxní reakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uhlovodíky 

 

 

 

 
 

 

Z - těžba ropy, uhlí, plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př - ochrana přírody 

 

 

 

 

 

Z - svět. naleziště rud 

Z - ocelářský průmysl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETV – mezilidské vztahy 

ETV – kreativní myšlení při řešení úkolů 

 

 

OSV – vlastní zodpovědnost za bezp. 

práci s topnými plyny a palivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV – význam sběru starého železa a 

ost. kovů jako prům. suroviny, 

hosp. ztráty způsobené korozí Fe 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy                  Průřezová témata 

zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku 

rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený 

zná obecné vlastnosti uhlovodíků 

umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků  

C1 -C10 

zná pojmy alkan, alken, alkin, aren 

umí napsat molekulové, racionální a strukturní vzorce 

C1 -C10 

umí sestavit model uhlovodíků C1 -C10 

umí zařadit uhlovodíky do skupin podle vazeb a 

řetězců 

zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní 

produkty zpracování ropy a uhlí 

zná vzorec, význam, užití metanu, etanu, propanu, 

butanu, etenu, etynu, benzenu 

zná pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly 

 

zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový 

zbytek 

rozliší pojmy „uhlovodíky“ a „deriváty uhlovodíků“ 

umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny 

 

zná význam freonů 

zná vlastnosti a užití teflonu  

 

 

 

rozliší a zapíše vzorce metanolu, etanolu, glycerolu, 

fenolu, uvede jejich význam a užití 

zná pojem vícesytný alkohol 

umí vysvětlit rozdíl líh (etanol) - denaturovaný líh 

zná podstatu alkoholového kvašení 

zná princip výroby destilátů 

zná důsledky působení metanolu a etanolu na člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- deriváty uhlovodíků 

 

 

 

 

- halogenderiváty 

uhlovodíků 

 

 

 

- alkoholy, fenoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – naleziště ropy a uhlí 

Ch 8 - destilace 

 

 

Př - živ. prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV – CO2 , CH4 jako skleníkové plyny, 

SO2 jako vedl. produkt spalování uhlí – 

kyselé deště 

význam obnovitelných zdrojů energie 

 

MKV – nebezpečí zneužití přírodního 

bohatství zemí 3. světa 

EGS – záv. sv. hospodářství na těžbě 

ropy, ochrana těžebních, dopravních a 

zpracovatelských provozů ropy a plynu 

před teror. útoky 

EV – nebezpečí havárie při přepravě a 

zpracování ropy 

MDV – inf. o haváriích tankerů 

OSV – osobní zodpovědnost při práci 

s uhlovodíky (zemní plyn, acetylen, 

benzen atd.) 

EGS – poškození ozónové vrstvy jako 

globální problém lidstva 

 

 

 

OSV – osobní zodpovědnost při práci 

s deriváty uhlovodíků (rozpouštědla, 

ředidla, barvy) 

EV – zneč. živ. prostředí (a odpadních 

vod) org. rozp. a řed., 

zneč. živ. prostř. v chem. výrobách 

 poškození ozónové vrstvy 

OSV – poškození zdraví užíváním 

alkohol. nápojů, nebezpečí vzniku 

závislosti na alkoholu 

VDO – zákony o výrobě, prodeji a 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy                  Průřezová témata 

 

rozliší a zapíše  vzorce formaldehydu, acetaldehydu, 

acetonu 

zná karcinogenní účinky formaldehydu a acetonu 

zná pravidla bezpečné práce  

 

zná vzorec, význam, užití kys. mravenčí, kys. octové 

zná pojmy vyšší mastné kyseliny, aminokyseliny 

umí zapsat obecné schéma neutralizace karb. kyseliny 

a obecné schéma esterifikace 

rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny 

 

zná pojmy monomer, polymer, makromolekula 

 

 

orientuje se ve výchozích látkách a produktech 

dýchání a fotosyntézy 

zná rovnici a podmínky fotosyntézy 

rozliší druhy sacharidů (mono-, oligo-, poly-) 

zná obecné vlastnosti mono- a polysacharidů 

umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, 

glykogen, celulózu, zná jejich výskyt a význam 

zná podstatu diabetes 

 

rozliší lipidy podle původu, zná příklady z praxe 

rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe 

zná schéma rovnice vzniku tuků 

zná zdroje lipidů ve výživě a jejich význam 

v organismu 

zná princip a význam ztužování lipidů  

zná princip zmýdelnění 

umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a 

saponátů a vliv na životní prostředí 

 

 

- karbonylové 

sloučeniny 

 

 

 

- karboxylové 

kyseliny 

 

 

 

 

- makromolekulární 

chemie 

 

- přírodní sloučeniny 

- sacharidy 

 

 

 

 

 

 

 

- lipidy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př - zelené rostliny 

Z - pěstování cukrovky a 

cukrové třtiny, bavlníku 

Z- papírny v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př 8 

 

 

užívání alkohol. nápojů 

MDV – výsledky průzkumu KHS o 

užívání alkohol. nápoj nezletilými, 

vlastní anketa ve třídě  

OSV – osobní zodpovědnost při práci 

s acetonem (karcin. látka) 

EV – nakládání se zbytky org. rozp., 

acetonu aj. 

EGS, EV – stav tropických deštných 

pralesů 

 

 

 

OSV – osobní zodpovědnost za svoji 

výživu, nadměrný příjem cukru 

 

OSV – osobní zodpovědnost za svoji 

výživu – nadměrný příjem tuků, 

cholesterol 

 

EV – znečištění odpadní vody saponáty 

EGS – znečištění odpadních vod 

saponáty jako globální problém lidstva 

OSV – osobní zodpovědnost za svoji 

výživu 

MDV – inf. o nových poznatcích a 

výzkumu dědičnosti 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy                  Průřezová témata 

 

 

zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam 

zná princip trávení bílkovin a princip jejich vzniku 

v organismu 

posoudí různé potraviny z hlediska obecně 

uznávaných zásad zdravé výživy   

zná význam DNA, RNA 

zná faktory poškozující bílkoviny 

umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin 

zná význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D, 

E 

zná zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě 

zná zásady zdravé výživy 

 

umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním 

materiálem z hlediska užitných vlastností a vlivu na 

životní prostředí 

zná rozdělení plastů podle vlastností 

zná běžně užívané zkratky plastů (PE, PP, PET, PAD, 

PES, PAN, PVC, PS), jejich vlastnosti a užití 

zná význam recyklace plastů 

 

doloží na příkladech význam chemických výrob pro 

národní hospodářství a pro člověka 

uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro 

chemickou výrobu a zhodnotí je z hlediska 

udržitelného rozvoje 

zná významné chemické závody v ČR 

zjistí, kde a jak v okolí dochází ke znečišťování 

životního prostředí a uvede návrhy, jak tomu 

předcházet 

zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami 

běžně užívanými v domácnosti - lepidla, barvy, laky, 

 

 

- bílkoviny 

- enzymy 

- nukleové kyseliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plasty a umělá 

textilní vlákna   

 

 

 

 

 

 

- chemie v životě 

člověka 

- chemické výroby 

 

 

 

 

 

 

 

- nátěrové látky, 

EV – plasty v odpadech, význam 

recyklace 

EGS – plasty jako globální problém 

lidstva  

VDO – zákony a předpisy o odpadech, 

recyklaci plastů 

OSV – osobní zodpovědnost při 

nakládání s použitými plasty 

 

OSV – osobní zodpovědnost při práci 

s chemickými látkami v domácnosti, 

zaměstnání 
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Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy                  Průřezová témata 

čistící prostředky, ředidla atd. 

zná pojmy léčiva, analgetika, antipyretika, analgetika, 

drogy, doping 

zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich 

požívání 

orientuje se v pojmech pesticidy, herbicidy, fungicidy, 

insekticidy, karcinogeny 

zná význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení 

zná názvy běžně užívaných hnojiv 

zjistí výrobní podniky v regionu, uvede, co vyrábějí a 

posoudí s nimi související vliv na životní prostředí 

lepidla 

 

- léky, drogy 

 

 

 

- chemie 

v zemědělství 

 

- chemie a životní 

prostředí 
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1.11 Přírodopis 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

dokáže se orientovat v názorech na vznik světa  

vysvětlí rozdíl mezi org. a anorg. látkou  

vysvětlí pojem ekosystém, producent, konzument, 

predátor, destruent 

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoja 

různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 

způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 

doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před 

nimipochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním 

řetězci 

vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy 

uvede příklady rozmanitosti přírody 

popíše buňku, vysvětlí funkci organel 

vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou 

pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 

mikroskopický preparát 

vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a 

mnohobuněčným organismem, uvede příklady 

vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, 

organismus 

- Vznik světa 

-  

- Organické a anorganické látky 

-  

- Vzájemné vztahy organismů v 

přírodě 

- Uspořádání živého světa 

- Buňka 

 

- Nebuněčnost, jednobuněčnost, 

mnohobuněčnost 

- Projevy života: fotosyntéza, 

dýchání, výživa, růst, 

rozmnožování, dráždivost, 

vývin 

- Třídění organismů 

- Viry a bakterie 

- Jednobuněčné organismy: - 

rostliny 

- houby 

- živočichové 

 

CH – Organická a anorganická 

chemie 

 

Z - Planeta Země 

 

 

 

 

Ch-oxidace 

 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace- stále 

ETV – kreativita a iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS- pandemie nemoci, 

očkování, problémy 3. světa 

EV – neléčit virová 

onemocnění antibiotiky 

EV – potravní řetězec, 

zachování rovnováhy 
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vymezí základní projevy života, uvede jejich význam 

dokáže roztřídit organismy do říší 

pochopí rozdíl mezi bakterií a virem 

na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy 

producent, konzument , reducent 

pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním 

řetězci 

zná význam řas a vybrané zástupce 

 

 

EV – význam lesa, ubývání 

leních porostů, emise, imise 
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- umí vysvětlit rozdíl v e stavbě buňky hub a rostlin 

- umí popsat jednotlivé části hub 

- zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi 

parazitismem a symbiózou 

- pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby 

- vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin 

- pozná lišejník zeměpisný 

-  

- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 

osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

- porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky 

- rozlišuje vnitřní a vnější parazity 

-  

- podle charakteristických znaků rozlišuje plže , mlže, 

hlavonožce 

- pochopí vývojové zdokonalení stavby těla 

- rozlišuje vodní a suchozemské druhy 

- pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, 

srdcovka, sépie) 

- zná jejich význam a postavení v přírodě 

- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů 

- vysvětlí význam žížaly v přírodě 

-  

- dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců 

rozlišuje jednotlivé třídy členovců  podle 

 

- nižší rostliny 

 

- houby 

 

 

- lišejníky 

 

 

 

- nižší živočichové (bezobratlí) 

                žahavci 

                ploštěnci 

                hlísti 

 

                měkkýši 

 

 

 

 

 

 

                kroužkovci 

 

 

                členovci  

              - pavoukovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př- 8.r. – roztoči a 

onemocnění nervové soustavy 

 

EGS – revoluční objev 

antibiotik, problém rezistence 

bakterií vůči antb. 

 

EV - symbioza, lišejníky jako 

indikátory čistoty ovzduší 

 

 

 

 

 

OSV- základní hygienické 

návyky 
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- charakteristických znaků 

- uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd 

- dokáže popsat tělo včely medonosné jako 

modelový příklad hmyzu 

- rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou 

- orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná 

vybrané zástupce 

- zhodnotí pozitivní i negativní význam 

hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu 

- pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska 

 

-            - korýši,  

                                       

 

                 -hmyz 

 

 

 

                -ostnokožci 

 

 

 

 

 

 

 

Ch – insekticidy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV- narušení přírodní 

rovnováhy, přemnožené druhy 

hmyzu - důsledky 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- vysvětlí význam a zásady třídění organismů 

- zná jednotlivé taxonomické jednotky 

- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za osvojené 

odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů 

- dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a chápe 

vývojové zdokonalování 

- vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí 

- pozná vybrané zástupce ryb 

- rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby 

- rozumí postavení ryb v potravním řetězci, významu ryb 

v potravě člověka 

- pozná vybrané zástupce obojživelníků 

- vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí 

- pozná vybrané zástupce plazů 

- seznámí se s exotickými druhy plazů a možnosti jejich 

chovu v teráriích 

- zná význam plazů v potravním řetězci 

- chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich 

přizpůsobení k letu 

- pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků rozdělit 

do nejznámějších řádů(pěvci, dravci, běžci…) 

- zná zástupce tažných a přezimujících ptáků 

- vysvětlí vývoj rostlin 

- dokáže rozlišit vyšší a nižší rostlinu 

- zná příklady výtrusných rostlin 

- rozlišuje vybrané zástupce mechorostů a kapraďorostů 

- vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě 

- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami 

- podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce 

nahosemenných rostlin 

- zná význam lesa a způsob jeho ochrany 

Zopakovat třídění 

bezobratlých ze 6. ročníků 

Strunatci: podkmen 

Bezlebeční, Pláštěnci 

Podkmen obratlovci 

Třídy – kruhoústí 

- paryby 

- ryby 

 

 

 

 

- obojživelníci 

 

- plazi 

 

 

 

- ptáci 

 

 

 

Vývoj rostlin, přechod rostlin 

na souš 

Vyšší rostliny 

Rostliny výtrusné 

Mechorosty 

Kapraďorosty-plavuně 

                      -přesličky 

                      -kapradiny 

Nahosemenné rostliny 

Ekosystém les 

Z – rozšíření organismů, 

migrace 

D – rybnikářství v Čechách 

 

EGS – mezinárodní smlouvy 

o rybolovu 

- ohrožené druhy 

- nezákonný lov 

EV – ekologické havárie 

- potravní řetězce 

- ochrana životního 

prostředí 

EV – rostliny- producenti 

- potravní řetězce 

- význam lesa, ochrana 

lesů 

- umělé ekosystémy, 

zásahy člověka 

- léčivé rostliny 

- bio-produkty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – kreativita a iniciativa 
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- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla (kořen, 

stonek, list, květ, plod) 

- pochopí význam charakteristických znaků pro určování 

rostlin 

- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou 

rostlinou a uvede konkrétní příklady 

- rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin 

- zná významné zástupce jednotlivých čeledí 

- vysvětlí význam lučních porostů 

- zná příklady a využití kulturních plodin 

- pracuje s atlasy klíči pro určování rostlin 

- umí udělat herbář 

 

 

metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, pracovní 

listy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, 

mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické a 

zoologické klíče a atlasy, exkurze   

Stavba rostlinného těla 

 

 

 

Krytosemenné rostliny 

 

 

 

Ekosystém louka 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 
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Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

-  popíše stavbu těla savců a zná základní charakteristiku 

-  podle charakteristických znaků rozlišuje základní řády savců a    

správně roztřídí vybrané zástupce 

-  vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života ( např. 

kýtovci,netopýři, krtek, apod.) 

-  pozná vybrané zástupce 

-  zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, jejich 

postavení v ekosystému 

 

-  žák umí zařadit člověka do systému živočišné říše 

-  umí charakterizovat biologické znaky lidského a živočišného 

organismu 

-  umí vysvětlit vývoj člověka 

-  zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky 

-  žák umí vysvětlit pojmy:buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, 

organismus 

-  zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla 

-  zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla 

-  zná význam soustav umožňující pohyb 

-  dovede pojmenovat základní kosti a svaly 

-  zná příčiny nemoci, jejich prevenci a zásady první pomoci 

-  dovede vysvětlit jak tělo získává energii 

-  umí pojmenovat a popsat částí trávicí soustavy a zná jejich 

funkce 

-  zná příčiny nemoci tráv.soustavy, jejich prevenci a zásady první 

pomoci 

-  umí pojmenovat a popsat částí dýchací soustavy, jejich funkci 

-  vysvětlí činnost dýchací soustavy při práci a při zátěži 

-  zná příčiny nemoci dýchací soustavy , prevenci zásady první 

pomoci 

-  zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve 

 

Savci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj člověka 

 

 

 

 

Buňky, tkáně, orgány 

 

Soustava opěrná a svalová 

 

 

 

 

Energie 

Trávicí soustava 

 

 

 

Dýchací soustava 

 

 

 

Tělní tekutiny 

 

 EGS – ohrožené druhy 

EV.,OSV – chov domácích 

savců 

 

 

 

 

 

 

MKV – rasy, národnostní 

menšiny 

VDO – tolerance 

k odlišnostem 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby, pozitivní hodnocení 

sebe 

 

ETV – prosociální chování 

v osobních vztazích, pomoc, 

darování, dělení se, 

spolupráce,přátelství 

EGS – hladomor, problémy 

zemí třetího světa, pitná voda 

 

 

EV- znečištěné ovzduší, 

exhalace 

MDV- využití médií, stav 

ovzduší, varování- špatné  
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-  zná stavbu srdce a druhy cév 

-  umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy 

-  zná příčiny nemoci oběh.soustava a krve, jejich prevenci a 

zásady první pomoci 

-  zná stavbu a funkci vylučovací soustavy 

-  zná příčiny onemocnění vyluč.soustavy, jejich prevenci a 

zásady první nemoci 

-  zná význam a stavbu kůže 

-  zná příčiny a prevenci nemoci kůže, zásady první pomoci 

-  zná stavbu nervové soustavy 

-  umí popsat činnost nervové soustavy 

-  umí popsat části mozku jejich funkci, význam 

-  zná příčiny nemoci ner.s., jejich prevenci a zásady první 

pomoci 

-   zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného 

ústrojí 

-  zná příčiny nemoci, jejich prevenci  a zásady první pomoci 

-  zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení 

lidského organismu 

-  umí popsat stavbu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy 

-  vysvětli způsob oplození 

-  zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob 

-  popíše jednotlivé etapy života, ontogeneze 

-  zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka 

- objasní význam zdravého způsobu života 

- civilizační choroby, epidemie 

-  zná návykové látky a jejich nebezpečí 

-  vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, pracovní 

listy trvalé preparáty, videokazety, zoologické klíče a atlasy, 

exkurze 

 

 

Oběhová soustava 

 

 

 

Soustava vylučovací 

 

 

 

Soustava kožní 

 

Nervová soustava 

 

 

 

Smyslové orgány 

 

 

Žlázy s vnitřní sekrecí 

 

Rozmnožování 

Pohlavní soustava 

 

Vývoj jedince 

Člověk a zdraví 

 

 

 

Genetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – vývoj člověka 

 

 

 

 

 

 

 

TV – význam posilování, 

udržování kondice 

Ch – aerobní procesy, oxidace 

F – zákon zachování energie 

Ch – cukry, tuky, bílkoviny 

 

 

 

 

 

Ch – oxidy, spalování 

 

rozptylové podmínky, pylové 

zpravodajství 

 

 

 

EV – pitný režim, ochrana 

vodních zdrojů- udržitelný 

rozvoj 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby, pozitivní hodnocení 

sebe 

 

ETV – prosociální chování ve 

veřejném životě 

 

 

VZ – sexualita, pohlavně 

přenosné choroby 

EGS – pandemie AIDS 

 

VZ- nebezpečí návykových 

látek, kouření, alkoholismus 
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Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- vysvětlí teorii vzniku Země 

- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik trvání života 

- rozliší prvky souměrnosti krystalu 

- orientuje se ve stupnici tvrdosti 

- podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané 

nerosty 

- zná význam některých důležitých nerostů(rudy) 

- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, popíše 

způsob jejich vzniku 

- zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, 

břidlice) 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

- uvede konkrétní příklad vnějších a vnitřních geol.dějů 

- popíše druhy zvětrávání 

- dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí 

- porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy 

- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 

- popíše teorii o vniku a vývoji života na Zemi 

- rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 

charakteristických znaků a typických organismů 

- orientuje se v základních ekologických pojmech 

-  ( ekosystém, potravní řetězec, populace, společenstvo, 

biom) 

- rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí 

- uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí 

důsledky oslabení jednoho článku řetězce 

- vysvětlí základní vztahy mezi populacemi a uvede 

konkrétní příklady parazitizmu a symbiozy 

- vysvětlí pojem přírodní katastrofa a zná příčiny a 

důsledky 

-   mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny 

vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, 

Země, vznik, stavba 

 

Mineralogie –nerost, hornina, 

krystal 

Třídění nerostů 

 

 

Petrologie – horniny 

 

 

 

Geologické děje vnitřní 

Geologické děje vnější 

 

 

Pedologie 

 

Vznik a vývoj života na Zemi 

Éry vývoje Země 

 

Ekologie 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a životní prostředí 

 

 

 

Z – planeta Země, stavba 

 

 

 

F,Ch- terminologie, 

rozpustnost 

Ch- chemické vzorce, značky 

prvků 

 

Z – vznik pohoří, pohoří 

v ČR, ve světě 

Z – vnější a vnitřní 

geologické děje 

Ch- působení vody ve 

vápencích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

 

 

ETV – kreativita a iniciativa 

 

 

 

 

 

MV – přírodní katastrofy, 

zemětřesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- aktivní přístup k ochraně 

životního prostředí 

 

 

 

 

 

EV -  principy udržitelného 

zdroje 

 

EGS- spolupráce v otázkách 
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nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, 

větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana 

před nimi 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 

životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu  

- ekosystémů 

- sleduje aktuální stav životního prostředí 

-   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 na člověka 

- chápe principy trvale udržitelného zdroje 

- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

- orientuje se v globálních problémech biosféry 

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 

rozmnožování  a jeho význam z hlediska vývoje 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady 

vlivu prostředí na utváření organismů 

- zná pojem gen, křížení, genové inženýrství 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky : nástěnné obrazy, přírodní 

materiály, videokazety, exkurze 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dědičnost 

 

 

 

 

Ch – nukleové kyseliny 

ŽP a udržitelného rozvoje, 

ochrana přírodního a 

kulturního bohatství, 

organizace UNESCO 

EV- geneticky upravené 

potraviny, léčba vrozených 

vad, úpravy geonomu 
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1.12 Zeměpis 

 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

žák 

-určí a popíše tvar Země 

-používá s porozuměním pojmy: vesmír, vesmírná tělesa, galaxie, 

Mléčná dráha, hvězda, souhvězdí, Slunce, sluneční soustava, 

planeta, měsíce, kometa, meteorická tělesa 

-objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a 

tělesa sluneční soustavy 

-předvede rotaci Země kolem zemské osy s pomocí globusu 

-vysvětlí pojmy zemská osa, severní a jižní pól 

-vysvětlí střídání dne a noci na Zemi 

-určí délku pohybů Země 

-objasní délku dne a noci v průběhu roku 

-posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem 

-popíše povrch a pohyby Měsíce 

-jmenuje jednotlivé fáze Měsíce 

-zdůvodní rozdílnost teplot na Měsíci 

-popíše, jak dochází k zatmění Slunce a Měsíce 

-používá s porozuměním pojmy: glóbus, mapa, plán, obsah a 

měřítko mapy, vrstevnice, kóta, nadmořská výška, hloubnice, atlasy 

-vnímá glóbus jako zmenšený model Země a používá ho 

k demonstraci 

-používá různé druhy map 

-umí je orientovat 

-rozlišuje druhy map podle měřítka 

-aplikuje měřítko mapy na výpočtech skutečných vzdáleností 

-čte informace z různých druhů map a plánů 

-orientuje se v obsahu a rejstříku zeměpisných atlasů, aktivně 

s nimi pracuje 

-načrtne vlastní plánek, schématickou mapu situace v konkrétní 

krajině 

Planeta Země 

Zeměkoule 

Země ve vesmíru 

 

 

 

 

Pohyby Země 

 

Roční období 

 

 

Měsíc-přirozená družice 

Země 

 

 

 

Základy kartografie a 

topografie 

Glóbus 

 

Mapa, plán 

 

Měřítko a obsah map 

 

Aplikace kartografických a 

topografických znalostí 

 

 

 

F – Sluneční soustava 

ČJ – Galaxie-galaxie 

Př – Život ve vesmíru 

D – Vývoj poznání tvaru 

Země 

M – Jednotky vzdálenosti, 

porovnání velikosti planet 

F – Gravitační síla Země 

VO – Kalendář 

Př – Roční období 

ČJ – Dva významy slova den 

 

 

 

 

 

 

M – Práce s měřítkem, 

převody jednotek 

ČJ – skloňování slova glóbus 

VV – Estetická stránka mapy 

D – Tematické mapy 

 

 

 

 

 

 

 

M – Polokružnice, kružnice 

EV – základní podmínky 

života 

MDV – Snímky z kosmu 

 

 

 

 

EGS – Důsledky pohybů 

Země pro život lidí na světě 

MDV – Aktuality 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Model Země 

OSV – Spolupráce při měření, 

výpočtech 

MDV – Zdroj informací-

mapy, aktuality 

OSV – Týmová spolupráce 

 

 

OSV – Osobnostní rozvoj, 

rozvoj schopnost poznávání 

MDV – Zdroj informací 

EGS – Důsledky globálních 

vlivů na ŽP 
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-určuje zeměpisnou polohu na mapách 

-používá zeměpisnou síť                                                             

-vysvětlí příčiny rozdílnosti času míst na Zemi 

-rozumí pojmům: poledník, hlavní poledník, rovnoběžka, rovník, 

obratníky, polární kruh 

-objasní s porozuměním stavbu zemského tělesa, zemské kůry a její 

členění na litosférické desky 

-zdůvodní rozdílnost mezi kontinentem a světadílem 

-objasní vztah mezi pojmy oceán a moře 

-popíše zemský povrch, pojmenuje a vyhledá na mapě světa a na 

globusu oceány, kontinenty a světadíly 

-objasní s porozuměním vnitřní přírodní síly působící na zemský 

povrch  

-vyhledá na fyzické mapě světa oblasti s výskytem zemětřesení a 

sopečné činnosti 

-popíše proces zvětrávání působením vnějších činitelů 

-rozliší typy pohoří podle vzniku 

-pojmenuje složky ovzduší, porovná podíl kyslíku mezi ostatními 

plyny v zemské atmosféře 

-objasní s porozuměním pojem podnebí 

-pojmenuje činitele ovlivňující podnebí 

-vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím 

-pojmenuje činitele utvářející počasí 

-objasní, jak se mění teplota vzduchu, množství a charakter srážek 

se stoupající nadmořskou výškou 

-popíše aktuální stav počasí v místní krajin+ 

-vyčte ze synoptické mapy stav počasí v dané oblasti 

-popíše základní rysy oběhu vzduchu v atmosféře 

-objasní vznik větru a uvede jeho základní charakteristiky 

-popíše rozložení vody na Zemi 

-znázorní složení hydrosféry 

-pojmenuje základní části vody v přírodě 

-pojmenuje a vyhledá na globusu a na mapách světa oceány, 

porovná členitost jednotlivých oceánů 

-pojmenuje a vyhledá v mapách příklady ostrovů, poloostrovů 

Určování zeměpisné polohy 

 

 

 

 

Přírodní obraz Země 

Stavba zemského tělesa 

Oceány, kontinenty a 

světadíly 

 

 

Vnitřní přírodní síly 

 

Zemětřesení a sopečná 

činnost 

 

Jak se mění povrch Země 

Atmosféra 

 

Podnebí a podnebné pásy 

 

Počasí 

 

 

 

 

 

Mechanismus větrů 

v atmosféře 

Hydrosféra 

 

 

Oceány a moře 

 

 

VO – Režim dne, časová 

pásma 

 

 

Př – Vznik krajinných sfér, 

horniny a nerosty 

 

 

 

 

Př – Neživá příroda, vznik a 

stavba Země, nerosty a 

horniny 

Ch – Částicové složení látek a 

chemické prvky 

F – Látky a tělesa, pohyb 

těles, síly, energie 

Př – Podnebí a počasí ve 

vztahu k životu 

 

ČJ – Synonyma podnebí, 

klima 

F – Teplota, tlak, změny 

skupenství 

 

 

Ch – Směsi, vzduch 

VO – ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

(živelní pohromy) 

Ch – Směsi, voda 

F – Mechanismus vlastností 

tekutin 

D – Nejstarší civilizace, vývoj 

mořeplavby 

 

 

 

 

EV – Změny v krajině 

 

 

 

 

 

MDV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

 

EV – Vliv člověka na ŽP, 

ochrana ŽP 

 

 

 

 

MDV – Sledování a 

vyhodnocování předpovědí 

počasí 

ENV – Klimatické změny, 

kvalita ovzduší 

EGV Propojení složek 

přírodní sféry, oteplování, 

rozšiřování pouští 

OSV – Zájem o okolí, rozvoj 

kritického myšlení, řešení 

problémů 

EV – Základní podmínky 

života (voda), mořské 

ekosystémy 

EGS – Evropa a svět nás 
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-znázorní hlavní jednotky oceánského dna 

-vysvětlí rozdíly mezi průlivem a průplavem 

-rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody 

-znázorní vodní tok a jeho části od pramene k ústí 

-vyhledá v mapách příklady říčních sítí, povodí, úmoří 

-vysvětlí rozdíl mezi jezerem a umělými vodními nádržemi 

-objasní bezodtoké oblasti a vyhledá v mapách příklady 

-popíše horské a pevninské ledovce a vyhledá na mapách 

-popíše vznik a složení půd 

-posoudí význam humusu v půdě 

-rozlišuje mezi půdním druhem a typem 

-objasní rozmístění hlavních půdních typů 

-znázorní uspořádání půd, rostlinstva a živočišstva v závislosti na 

zeměpisné šířce a nadmořské výšce 

-popíše jednotlivé typy přírodních krajin 

-pojmenuje a vyhledá v mapách biosféry vegetační pásma 

-určí zeměpisnou polohu a vyhledá na mapě rozmístění tropických 

lesů 

-uvede znaky podnebí, vodstva, druhů fauny a flóry 

-popíše život lidí 

-posoudí význam tropických lesů pro životní prostředí 

-určí zeměpisnou polohu a vyhledá na mapě rozmístění savan 

-uvede znaky podnebí, vodstva, druhů fauny a flóry 

-uvede a vyhledá na mapách NP v savanách Afriky 

-popíše život lidí v savanách 

-určí zeměpisnou polohu pouští a polopouští na Zemi 

-uvede znaky podnebí, vodstva, druhů fauny a flóry 

-objasní život lidí v pouštích 

-zhodnotí přírodní zdroje 

-určí zeměpisnou polohu a vyhledá v mapách rozmístění 

subtropických krajin na Zemi 

-vyhledá v mapách oblasti cestovního ruchu v subtropech 

-určí zeměpisnou polohu stepí a lesostepí 

-uvede znaky podnebí, vodstva, druhů fauny a flóry 

-popíše život lidí 

 

 

 

Vodstvo na pevnině 

 

 

 

Ledovce 

Pedosféra 

 

 

Rozmístění půd 

Biosféra 

 

 

 

Tropické lesy 

 

 

 

 

Savany 

 

 

 

Pouště a polopouště 

 

 

 

Subtropické krajiny 

 

 

Stepi a lesostepi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Neživá příroda, půdy 

 

 

 

Př – Neživá příroda, vývoj 

zemské kůry a organismů, 

základy ekologie 

 

VO – Globalizace, globální 

problémy, příčiny, důsledky 

 

 

 

 

 

 

 

D – Průběžně vliv lidských 

činností na krajinu a ŽP 

v dějinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

zajímá, hlavní světové 

námořní obchodní cesty 

EV Vodní ekosystémy na 

pevnině (řeky, jezera,rybníky, 

vodní nádrže) 

 

 

EV Základní podmínky života 

(půda) 

 

 

EV Ekosystémy, vztah 

člověka k ‚ZP, ochrana 

biosféry a ŽP 

MDV – Kritické myšlení a 

vnímání mediálních sdělení 

v problematice biosféry 

 

 

 

EGS Analýza globálních vlivů 

na biosféru a ŽP 

 

 

EV,EGS – Lidské aktivity a 

problémy ŽP, šíření pouští, 

příčiny, důsledky 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás 
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-určí zeměpisnou polohu a vyhledá v mapách rozmístění lesů 

mírného pásu 

-uvede znaky podnebí, vodstva, fauny a flóry  

-popíše život lidí 

- určí zeměpisnou polohu a vyhledá v mapách rozmístění tunder a 

polárních krajin 

- uvede znaky podnebí, vodstva, fauny a flóry 

- objasní život lidí  

- znázorní uspořádání fauny a flóry v závislosti na nadmořskou 

výšku 

- objasní pojmy kontinent, světadíl, světový oceán a vyhledá na 

mapě 

- porovná vzájemný poměr světového oceánu a pevniny 

- rozliší druhy moří a vyhledá příklady na globusu a mapě 

- posoudí hospodářský význam oceánů 

- vyhledá na globusu a v mapách světa Afriku, určí její zeměpisnou 

polohu 

- vyhledá v mapách průběh rovníku, obratníků a hlavního 

poledníku Afrikou 

- porovná rozlohu Afriky s rozlohou ostatních světadílů 

- pojmenuje a vyhledá v mapách Afriky prvky členitosti pobřeží 

- pojmenuje a vyhledá v mapách vybrané povrchové celky Afriky 

- určí geografickou polohu Afriky z hlediska polohy v podnebných 

pásech 

- určí a vyhledá v mapách úmoří Afriky 

- vyhledá v mapách hlavní toky afrických řek, určí bezodtoké 

oblasti 

- vyhledá v mapách polohu Viktoriiných vodopádů a vybraných 

afrických jezer 

- pojmenuje a vyhledá v mapách africká šířková pásma  

- pojmenuje a popíše příklady africké fauny a flóry 

- pojmenuje a vyhledá na mapách příklady afrických NP 

- rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru a hospodářského využití 

- vyhledá na mapě hustě a řídce osídlené oblasti Afriky 

- posoudí příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění obyvatelstva 

Lesy mírného pásu 

 

 

 

Tundry a polární krajiny 

 

 

 

Výškové stupně v krajině 

 

Rozloha a členitost světového 

oceánu 

 

 

 

Afrika 

 

Poloha Afriky 

 

 

 

Ostrovy a poloostrovy Afriky 

Povrch Afriky 

Podnebí Afriky 

 

Vodstvo Afriky 

 

 

 

 

Fauna a flóra Afriky 

 

Ochrana přírody Afriky 

Přírodní zdroje Afriky 

Obyvatelstvo Afriky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Objevné cesty 

Př – Vliv zeměpisné polohy 

na život v oceánech, 

ekologické katastrofy, využití 

oceánů 

D – Historie objevování 

afrického kontinentu, čeští 

cestovatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Základy ekologie, 

ochrana ŽP 

D – Počátky lidské 

společnosti, objevy a 

dobývání, kolonialismus 

VO – Lidská práva, vzdělání 

zajímá, vliv lidských činností 

na krajinu a ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

EV Vztah člověka k prostředí 

ENV – Podmínky života na 

Zemi, ekologická 

problematika oceánů 

EGS – Využití oceánů 

MDV – Aktuality 

EGS – Globální vliv na oběh 

hydrosféry 

 

EGS – Orientace na mapě 

světa a Afriky 

 

 

EV – Ochrana ŽP a přírody 

 

ETV – mezilidské vztahy 

 

 

ETV – kreativita a iniciativa, 

solidarita a sociální problémy 

 

 

MV – Kulturní rozdíly, 

kulturní tradice, zvyky, 

náboženství 

MDO – Respektování 
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- určí a vymezí v mapách zeměpisné oblasti Afriky: severní, střední 

a jižní 

- srovnává obyvatelstvo jednotlivých oblastí Afriky 

- vyhledá na politické mapě Afriky vybrané státy a vybraná hlavní 

města 

 

Oblasti (regiony) Afriky 

 

 

 

 

 

VZ – Životní styl 

 

 

kulturních, etnických 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Žák 

- pojmenuje a vyhledá na mapách Austrálie prvky členitosti 

pobřeží 

- pojmenuje a vyhledá na mapách Austrálie povrchové tvary 

- porovná podnebí v jednotlivých oblastech Austrálie 

- určí ne mapě úmoří australského světadílu 

- vyhledá na mapách nejvýznamnější řeky, jezera a bezodtoké 

oblasti Austrálie 

- pojmenuje a vyhledá na mapách šířková pásma Austrálie 

- pojmenuje a popíše faunu a flóru Austrálie 

- posoudí nerovnoměrné osídlení Austrálie 

- pojmenuje a vyhledá na mapě členské státy Australského svazu a 

pojmenuje hlavní města 

- zhodnotí a popíše hospodářskou úroveň Austrálie 

- popíše a lokalizuje v mapách nerostné suroviny Austrálie 

- popíše zaměření zemědělství Austrálie 

- popíše úroveň zaměření průmyslu Austrálie 

- vyhledá na globusu a v mapách Oceánii 

- pojmenuje a lokalizuje v mapách oblasti Oceánie 

- vyhledá v mapách a popíše vybrané útvary a státy Oceánie 

- popíše zásadní společenské znaky polárních oblastí – Arktidy a 

Antarktidy 

- vysvětlí vliv zeměpisné polohy na polární oblasti 

- vyhledá na globusu a v mapách Arktidu 

- zhodnotí podnebí a přírodní poměry Arktidy 

- vyhledá na globusu a v mapách Antarktidu 

- popíše podnebí a přírodní prostředí Antarktidy 

- zhodnotí mezinárodní aspekty a význam Antarktidy 

- posoudí význam Antarktidy pro vědecké výzkumy 

- vyhledá na globusu a v mapách americký kontinent, určí 

jeho zeměpisnou polohu 

- určí a vyhledá v mapách průběh rovníku a obratníků 

Austrálie 

Poloha a členitost pobřeží 

Austrálie 

Povrch Austrálie 

Podnebí Austrálie 

Vodstvo Austrálie 

 

 

Příroda Austrálie 

 

Obyvatelstvo Austrálie 

Australský svaz 

 

Hospodářství Austrálie 

 

 

 

Oceánie 

 

 

Polární oblasti 

 

 

Arktida 

 

Antarktida 

 

 

 

Amerika 

 

Poloha Ameriky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Základy ekologie, 

organismy a prostředí, 

podmínky pro existenci 

endemitů 

D – Objevy a dobývání 

 

 

 

 

D – Objevy a dobývání 

 

 

D – Objevy a dobývání pólů 

ČJ – četba 

Př – Základy ekologie, 

organismy a prostředí, 

ochrana ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Orientace na mapě 

světa a Austrálie 

 

EV – Ochrana přírody a ŽP 

 

 

 

 

 

 

MV – Kulturní rozdíly, 

tradice, zvyky, náboženství 

EGS – Regiony Austrálie 

MDV – Kritické myšlení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

 

 

 

EGS – Postavení a význam 

polárních oblastí v globálním 

systému planety Země 

MDV – Aktuální stav 

EV – Ochrana přírody, 

přístupy k přírodnímu dědictví 

ETV – prosociální chování, 

spolupráce 

 

EGS – Orientace na politické 

mapě světa, na obecně 
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Amerikou 

- porovná rozlohu Severní a Jižní Ameriky s rozlohou 

ostatních světadílů 

- pojmenuje a vyhledá v mapách významné prvky členitosti 

pobřeží Ameriky (ostrovy, poloostrovy, souostroví) 

- pojmenuje a vyhledá v mapách nejvýznamnější povrchové 

tvary Severní a Jižní Ameriky 

- vyhledá v mapách a určí nejvyšší horské vrcholy Severní a 

Jižní Ameriky 

- vymezí zeměpisnou polohu amerického kontinentu 

z hlediska umístění v podnebných pásech 

- objasní vznik a působení ničivých vzdušných proudů 

(hurikány, tornáda) 

- vyhledá v mapách toky vybraných amerických řek, určí 

bezodtoké oblasti 

- určí v mapách úmoří amerického kontinentu 

- vyhledá v mapách polohu významných vodopádů a velkých 

jezer Ameriky 

- pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky šířková pásma 

- pojmenuje a popíše příklady americké fauny a flóry 

- pojmenuje a vyhledá v mapách několik příkladů 

amerických NP, uvede předmět jejich ochrany 

- popíše základní etapy osídlování Ameriky 

- popíše a lokalizuje rozmístění původních amerických kultur 

(Mayové, Inkové, Aztékové, Eskymáci-Inuité) 

- vyhledá v mapách nejhustěji a řídce osídlené oblasti 

Ameriky 

- posoudí příčiny nerovnoměrného rozmístění amerického 

obyvatelstva 

- vyhledá na politické mapě Ameriky vybraná velká města 

- určí a vyhledá v mapách americké světadíly: Severní a Jižní 

Ameriku a region středoamerických zemí 

- určí a vymezí v mapách kulturní oblasti Ameriky: 

Angloameriku, Frankoameriku a Latinskou Ameriku 

- vyhledá v mapách vybrané státy a jejich hlavní města 

 

 

 

 

 

Povrch Ameriky 

 

 

 

Podnebí Ameriky 

 

 

 

Vodstvo Ameriky 

 

 

 

 

Šířková pásma, fauna a flóra 

Ameriky 

 

 

 

Obyvatelstvo Ameriky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Základy ekologie, 

organismy a prostředí, 

ochrana přírody a ŽP 

 

 

D – Nejstarší civilizace, 

objevy a dobývání, počátky 

nové doby, zámořské objevy 

 

CJ – Jazykové oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

zeměpisné mapě Ameriky a 

v atlasových tematických 

mapách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –  mezilidské vztahy, 

prosociální chování, 

spolupráce 

 

 

EV – Ochrana přírody a ŽP, 

přístupy k přírodě, 

k přírodnímu a kulturnímu 

dědictví 

MV – Kulturní rozdíly, 

tradice, zvyky, náboženství, 

etnický původ, různé způsoby 

života, odlišné myšlení a 

vnímání světa 

VDO Respektování 

kulturních, etnických a jiných 

odlišností (lidské rasy, 

náboženství, jazyky) 

 

EGS – Americké regiony 

v globálních souvislostech 

hospodářského a politického 
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Ameriky 

- vyhledá v mapách jednotlivé oblasti Ameriky, určí jejich 

zeměpisnou polohu 

- popíše s pomocí mapy jejich přírodní poměry a přírodní 

zdroje 

- posoudí hospodářský a politický význam jednotlivých 

oblasti Ameriky 

- určí v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti Ameriky 

- charakterizuje obyvatelstvo a hlavní oblasti cestovního 

ruchu jednotlivých oblastí Ameriky 

- vyhledá na globusu a v mapách Asii, určí její zeměpisnou 

polohu 

- určí a vyhledá v mapách průběh rovníku a dalších 

významných rovnoběžek a poledníků v Asii 

- porovná rozlohu Asie s rozlohou ostatních světadílů 

- pojmenuje a vyhledá v mapách Asie významné prvky 

            členitosti pobřeží (ostrovy, poloostrovy, souostroví) 

- pojmenuje a vyhledá v mapách Asie vybrané povrchové 

tvary Asie 

- vyhledá v mapách a určí nejvyšší pohoří a horské vrcholy 

Asie 

- vyhledá v mapách oblasti s výskytem sopečné činnosti a 

zemětřesení 

- určí zeměpisnou polohu Asie z hlediska umístění 

v podnebných pásech 

- určí v mapách Asie monzunové oblasti 

- vyhledá v mapách toky největších asijských řek, lokalizuje 

bezodtoké oblasti 

- vymezí v mapách úmoří asijského světadílu 

- vyhledá v mapách polohu významných a velkých jezer Asie 

a porovná je podle velikosti a vzniku 

- pojmenuje a vyhledá v mapách šířková pásma 

- pojmenuje a popíše příklady typické fauny a flóry Asie 

- popíše a lokalizuje rozmístění nejstarších asijských kultur 

(Čína, Indie, Blízký východ) 

 

Oblasti (regiony) Ameriky 

 

 

 

Politické rozdělení Ameriky 

Severní Amerika,Kanada, 

USA, Mexiko, karibská oblast 

Jižní Amerika 

Brazílie a guayanská oblast, 

Laplatská oblast, Andská 

oblast, karibská oblast 

Asie 

Poloha Asie 

 

 

 

 

 

Povrch Asie 

 

 

 

Podnebí Asie 

 

 

Vodstvo Asie 

 

 

 

 

Šířková pásma , fauna a flóra 

Asie 

Obyvatelstvo Asie 

 

 

D – Modernizace společnosti, 

vznik USA, moderní doba, 

úloha USA ve světě 

D – Objevy a dobývání , 

počátky nové doby, zámořské 

objevy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Základy ekologie, 

organismy a prostředí, 

ochrana přírody a ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Počátky lidské 

společnosti, objevy a 

vývoje 

MDV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

MV – Kulturní rozdíly, 

etnický původ, kolonizace 

karibské oblasti, rasové 

poměry a soužití ras 

 

 

 

EGS – Orientace na politické 

mapě světa , na obecně 

zeměpisné mapě Asie a 

v atlasových tematických 

mapách 

 

 

EV – Ochrana přírody a ŽP, 

přístupy k přírodě, 

k přírodnímu a kulturnímu 

dědictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – Kulturní rozdíly, 

kulturní tradice, zvyky, 
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- vyhledá v mapách nejhustěji a řídce zalidněné oblasti Asie 

- určí dva státy s nejvyšším počtem obyvatelstva (Čína, 

Indie) 

- určí nejvíce zastoupené lidské rasy v Asii 

- pojmenuje hlavní náboženství zastoupená v Asii 

- vyhledá na politické mapě Asie velké zeměpisné oblasti 

(regiony) 

- popíše s pomocí mapy jejich přírodní poměry, přírodní 

zdroje 

- posoudí jejich hospodářský a politický význam 

- určí lokality se stálým politickým, náboženským a 

národnostním neklidem  

- určí v mapách hlavní sídelní a hospodářská střediska, hlavní 

lokality s těžbou ropy, největší přístavy a střediska 

cestovního ruchu 

- charakterizuje obyvatelstvo, tradice a kulturu jednotlivých 

regionů Asie 

- lokalizuje vybrané státy Asie a jejich hlavní města 

- vyhledá v mapách monzunové oblasti Asie 

 

 

 

 

 

 

Oblasti Asie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politické rozdělení Asie 

 

 

dobývání, počátky nové doby 

 

IKT – Vyhledávání a 

zpracování informací 

 

VO – Globální svět, kulturní 

oblasti a životní styl 

v asijských regionech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

náboženství, etnický původ, 

různé způsoby života, odlišné 

myšlení a vnímání světa 

VDO – Respektování 

kulturních  a jiných odlišností 

lidské rasy, náboženství, 

jazyky) 

EGS – Asijeské regiony 

v globálních souvislostech 

hospodářského a politického 

vývoje 

ETV – solidarita, mezilidské 

vztahy, sociální problémy 
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Ročník: 8. 
  

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Žák 

- vyhledá na globusu a v mapách evropský světadíl, určí jeho 

zeměpisnou polohu 

- určí a vyhledá v mapách průběh rovníku vzhledem k poloze 

Evropy a hlavního poledníku Evropou 

- porovná rozlohu Evropy s rozlohou ostatních světadílů 

- pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy vyznané prvky 

členitosti pobřeží (ostrovy, poloostrovy, souostroví) 

- pojmenuje a vyhledá v mapách nejvýznamnější povrchové 

tvary Evropy 

- pojmenuje a vyhledá v mapách Evropy nejvyšší pohoří a 

horské vrcholy Evropy 

- určí zeměpisnou polohu Evropy z hlediska umístění 

v podnebných pásech 

- porovná podnebí v jednotlivých oblastech Evropy 

- zhodnotí kontinentální a oceánské vlivy v podnebí 

v evropských oblastech 

- vyhledá v mapách toky vybraných evropských řek, vymezí 

bezodtoké oblasti 

- rozliší v mapách úmoří evropského světadílu 

- vyhledá v mapách polohu velkých jezer 

- znázorní v mapách, přes které státy protékají největší 

evropské řeky 

- vyhledá v mapách oblasti Evropy umělými vodními cestami 

a průplavy 

- pojmenuje a určí v mapách Evropy šířková pásma, 

pojmenuje a popíše příklady zástupců evropské fauny flóry 

- pojmenuje a vyhledá v mapách několik příkladů NP Evropy 

- určí a lokalizuje v mapách Evropy oblasti s nejstarším 

osídlením 

- vyhledá v mapách nejhustěji a řídce osídleny oblasti Evropy 

- srovnává obyvatelstvo Evropy podle národů a jejich 

 

Evropa 

Poloha Evropy 

 

 

 

 

 

Povrch Evropy 

 

 

 

Podnebí Evropy 

 

 

 

 

Vodstvo Evropy 

 

 

 

 

 

 

 

Šířková pásma, fauna a flóra 

Evropy 

 

Obyvatelstvo Evropy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Základy ekologie, 

organismy a prostředí, 

ochrana přírody a ŽP 

D – Počátky lidské 

společnosti, nejstarší 

civilizace, kořeny evropské 

kultury, křesťanství, 

 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá, orientace na politické 

mapě Evropy a světa, na 

obecně zeměpisné mapě 

Evropy a v atlasových 

tematických mapách, 

Objevuje Evropu a svět, jsme 

Evropané, evropské jazykové 

a kulturní okruhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Ochrana přírody a ‚ZP, 

přístupy k přírodě, 

k přírodnímu a kulturnímu 

dědictví 

OSV – Osobnostní rozvoj, 

rozvoj schopnosti poznávání 
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jazykových skupin, podle kultury, způsobu života a 

náboženství 

- vyhledá na politické mapě Evropy státy a jejich hlavní 

města jednotlivých oblastí (regionů 

- určí a vyhledá v mapách státy EU 

- určí a vyhledá v mapách státy evropské členské státy 

NATO 

- určí zeměpisnou polohu jednotlivých oblastí Evropy 

- popíše s pomocí map jejich přírodní poměry a přírodní 

zdroje 

- zhodnotí jejich hospodářský a politický význam 

- určí v mapách jejich hlavní sídelní a hospodářská střediska, 

největší přístavy, letiště a oblasti cestovního ruchu 

- vyhledá v mapách území Ruské federace a určí její 

zeměpisnou polohu 

- vymezí v mapách hranici mezi evropskou a asijskou části 

Ruska 

- zhodnotí s pomocí map rozlohu, přírodní poměry a přírodní 

zdroje Ruska 

- posoudí hospodářský a politický význam Ruska 

- vyhledán v mapách hlavní sídelní a hospodářské oblasti 

v evropských i asijských regionech Ruska 

- společenské a hospodářské vyspělosti 

 

 

 

Politické rozdělení Evropy 

 

 

 

 

Oblasti (regiony) Evropy 

Střední, západní, severní, jižní 

jihovýchodní a východní 

Evropa 

 

 

Rusko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demokracie, právo, umění, 

věda 

VO – Mezinárodní vztahy, 

globální svět, evropská 

integrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Nejstarší civilizace, 

objevy a dobývání, počátky 

nové doby, modernizace 

společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

MV – Kulturní rozdíly, 

kulturní tradice, zvyky, 

náboženství, etnický původ, 

různé způsoby života, odlišné 

myšlení a vnímání světa 

EGS – Evropské regiony 

v globálních souvislostech 

hospodářského a politického 

vývoje 

MDV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

 

 

EGS – Orientace na politické 

mapě světa, na obesně 

zeměpisné mapě Evropy a 

severní Asie a v atlasových 

tematických mapách 
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Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Žák 

- určí zeměpisnou polohu ČR (polohu v zeměpisné síti a 

polohu vzhledem k Evropě, k mořím a sousedním státům) 

- rozliší typ a průběh státní hranice se sousedními státy 

- porovná rozlohu ČR s ostatními evropskými státy, vyhledá 

státy s podobnou rozlohou 

- nastíní hlavní přírodní změny a procesy probíhající na 

území dnešní ČR v průběhu jednotlivých geologických 

období od prvohor po současnost 

- rozlišuje hlavní typy hornin podle původu (usazené, 

vyvřelé, přeměněné) 

- vymezí na geologické mapě ČR podle geologického vývoje 

oblast České masívu a Karpat, na fyzické mapě ČR je 

rozliší jako dvě základní geomorfologické jednotky-Českou 

vysočinu a Karpaty 

- orientuje se na fyzické mapě ČR, určí hranici mezi Českou 

vysočinou a Karpaty 

- určí hlavní povrchové prvky České vysočiny a Karpat 

- pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí ČR 

- zhodnotí oceánské a kontinentální vlivy podnebí na oblasti 

ČR 

- vyjádří znaky a rozmístění podnebných oblastí na území ČR 

(teplé, mírné a chladné oblasti) 

- rozliší mezi podnebím a počasím, uvádí příklady přírodních 

a lidských vlivů na podnebí a počasí 

- zařadí území ČR k úmořím evropských moří 

- pojmenuje hlavní vodní toky, vyhledá je v mapách 

- lokalizuje hlavní lázeňské prameny a lázeňská místa 

- rozlišuje mezi přírodními (jezera) a umělými vodními 

nádržemi (rybníky, přehradní plochy), objasní význam 

rybnikářství v minulosti a přítomnosti 

 

Česká republika 

Poloha a rozloha 

 

 

 

Geologická stavba a povrch 

 

 

 

 

Geomorfologické členění 

povrchu ČR 

 

 

 

 

 

Podnebí a počasí ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Vodstvo ČR 

 

 

 

 

 

VO – Člověk ve společnosti, 

naše vlast, pojem vlasti a 

vlastenectví, státní symboly 

M – Porovnávání rozlohy 

 

 

Př – Neživá příroda, nerosty a 

horniny, vnější a vnitřní 

geologické procesy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Historie rybnikářství a 

vodních děl v českých zemích 

 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá, naší sousedé 

v Evropě, Objevujeme Evropu 

a svět, naše vlast a Evropa, 

evropské krajiny, Jsme 

Evropané, orientace na 

politické a fyzické mapě 

Evropy, ČR a v atlasových 

tématických mapách ČR 

ETV – mezilidské vztahy 
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- objasní příčiny povodňových situací na území ČR, 

pojmenuje základní činnosti a postupy, jak se chovat 

v průběhu povodní 

- rozlišuje mezi půdními druhy typy, pojmenuje hlavní půdní 

typy na území ČR, uvede jejich rozmístění 

- analyzuje použití typů půd pro zemědělské účely 

- rozlišuje podmínky vzniku a následky půdní eroze (vodní i 

větrné) 

- popíše rozmístění fauny a flóry na území ČR 

- popíše skladbu a rozmístění lesních porostů na území ČR, 

pojmenuje výškové vegetační stupně v pohořích 

- rozlišuje velkoplošná a maloplošná chráněná území v ČR 

z hlediska charakteru ochrany, uvádí příklady 

- posoudí hlavní aktuální trendy demografického vývoje 

obyvatelstva v ČR 

- určí hlavní migrační trendy v rámci ČR a mezi ČR a 

okolními státy 

- zhodnotí souvislosti rozmístění obyvatelstva v ČR 

s nadmořskou výškou, s přítomností přírodních zdrojů 

- uvede změny ve struktuře obyvatelstva (národnost, 

náboženství, zaměstnanost) 

- rozděluje sídla podle určitých kritérií (velikost, charakter 

zástavby) 

- uvádí příklady sídel podle funkce 

- hodnotí proces urbanizace v místním regionu, navrhuje 

svoji představu ideálního města 

- člení hospodářství do jednotlivých sektorů (primér, 

sekundér, terciér) 

- objasní a zdůvodní existenci územních rozdílů 

v hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů ČR 

- rozlišuje nerostné suroviny podle jejich charakteru (paliva, 

rudy, nerudy) a využití (hutnické, chemické, sklářské …) 

- vymezí a lokalizuje v mapách oblasti těžby paliv v ČR 

- zhodnotí strukturu surovinové základny ČR 

- lokalizuje na příkladech historickou těžbu vzácných kovů 

 

 

 

Půdy ČR 

 

 

 

 

Rozmístění rostlinstva a 

živočišstva v ČR 

 

Ochrana přírody a ŽP v ČR 

 

Obyvatelstvo ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Sídla v ČR 

 

 

 

 

Složky hospodářství ČR 

 

 

 

Surovinová základna ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Základy ekologie, 

organismy a prostředí 

 

Př – Základy ekologie, 

ochrana přírody a ŽP 

M – Hustota obyvatelstva 

ČJ -  Nářečí 

Př – Vliv osídlení na krajinu 

VO – Národy, národnostní 

menšiny 

D – Nejstarší civilizace, 

kořeny evropské kultury 

 

 

 

 

 

 

VO – Stát a hospodářství, 

majetek, vlastnictví, výroba, 

obchod, služby, principy 

tržního hospodářství 

Př – Základy ekologie, 

ochrana přírody a ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Ekosystémy 

 

 

EV – Lidské aktivity a 

problémy ŽP 

OSV – Sociální rozvoj 

 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět, naše vlast a Evropa, 

evropské vlivy na rozvoj 

společenského prostředí v ČR 

 

 

 

MV – Etnický původ 

EV – Vztah člověka 

k prostředí 

 

 

EGS – Jsme Evropané, 

orientace v hospodářských 

tematických mapách ČR 

 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí 
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na území ČR 

- vysvětlí vztah mezi výskytem nerostných surovin a 

rozmístěním sídel a průmyslové výroby, uvede příklady 

- zařazuje těžební a energetický průmysl do základního 

systému průmyslové výroby 

- objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné energetické 

zdroje 

- popíše výhody a nevýhody jednotlivých druhů elektráren 

z ekonomických a ekologických ohledů 

- zdůvodní potřebu nahrazovat standardní zdroje energie 

alternativními v rámci udržitelnosti života 

- zařazuje hutnický průmysl do základního systému 

průmyslové výroby 

- objasní pojmy černé a barevné metalurgie 

- zařazuje strojírenský průmysl do základního systému 

průmyslové výroby, uvádí příklady strojírenských oborů 

- uvádí příklady vyvážených a dovážených strojírenských 

výrobků 

- zařazuje chemický průmysl a průmysl stavebních hmot do 

základního systému průmyslové výroby 

- uvádí příklady univerzálního použití ropy (od pohonných 

hmot po léčiva) 

- zhodnotí zdravotní rizika spjatá s případným únikem látek 

z chemických a stavebních závodů 

- uvádí příklady jednotlivých oborů zpracovatelského 

průmyslu 

- vyhledá v mapách hlavní oblasti sklářského, keramického a 

dřevozpracujícího průmyslu v ČR 

- zhodnotí charakter zemědělství v ČR 

- charakterizuje rostlinnou a živočišnou výrobu 

- doloží na příkladech návaznost zemědělství na 

potravinářský průmysl 

- rozlišuje mezi jednotlivými druhy dopravy podle prostředí a 

podle účelu 

- vymezí a vyhledá v mapách hlavní dopravní tahy a trasy 

 

 

 

Těžební a energetický 

průmysl ČR 

 

 

 

 

 

 

Hutnický průmysl ČR 

 

 

Strojírenský průmysl ČR 

 

 

 

Chemický průmysl ČR 

 

 

 

 

 

Ostatní zpracovatelský 

průmysl ČR 

 

 

Zemědělství a potravinářský 

průmysl ČR 

 

 

Doprava ČR 

 

 

 

 

 

F – Energie 

 

 

 

 

 

 

 

Př – Základy ekologie,vlivy 

průmyslu na ŽP 

 

D – Úloha strojů v dějinách 

 

 

 

CH -  Chemie a společnost, 

chemický průmysl v ČR, 

bezpečnost práce, mimořádné 

události, havárie chemických 

provozů, úniky nebezpečných 

látek 

 

 

 

 

D – Počátky lidské 

společnosti, význam 

zemědělství pro rozvoj lidské 

společnosti 

F – Pohyb těles 

CH – Chemie a společnost, 

přínos chemie pro dopravu 

 

 

 

 

EGS – Jsme Evropané, 

historické etapy rozvoje 

průmyslu na území ČR 

EV – Lidské aktivity a 

problémy ŽP, vliv průmyslu 

na prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Jsme Evropané, 

historické etapy rozvoje 

zemědělství na území ČCR 

EV – Lidské aktivity a 

problémy ŽP, vliv 

zemědělství na ŽP 
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pozemní, vodní a letecké dopravy v ČR 

- objasní, proč v silniční dopravě prudce vzrůstá podíl 

kamionové přepravy 

- objasní, proč má lodní doprava v ČR poměrně malý význam 

- posuzuje jednotlivé druhy dopravy z hlediska rychlosti, 

výkonnosti a vlivu na ŽP 

- pojmenuje určující podmínky a atraktivity pro cestovní ruch 

- člení cestovní ruch podle jeho tematického zaměření 

- objasní pojmy aktivní a pasivní cestovní ruch 

- vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR, uvádí 

příklady lokalit 

- pojmenuje, popíše a vyhledá na mapách příklady národních 

kulturních památek a památek zapsaných do seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO 

- objasní základní pojmy zahraničního obchodu-vývoz, 

dovoz, obrat 

- pojmenuje hlavní exportované a importované zboží ČR 

- rozlišuje výrobní a nevýrobní služby, státem placené 

služby, služby poskytované soukromým sektorem, uvádí 

jejich příklady 

- pojmenuje významné mezinárodní organizace, jejichž 

členem je ČR, zhodnotí jejich zaměření 

- hodnotí na základě dostupných a osvojených znalostí 

význam místní oblasti v rámci státu 

- specifikuje postavení a kvalitu obslužné sféry v místním 

regionu 

- rozlišuje základní správní kategorie v územním členění ČR 

- uvádí příklady pravomocí státní správy a samosprávy 

- objasní rozdíly mezi kulturním regionem, správním 

regionem a historickou oblastí 

- komplexně srovnává jednotlivé regiony ČR podle 

vybraných kritérií (přírodní podmínky, osídlení, 

hospodářský potenciál, životní úroveň, kvalita ŽP …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovní ruch ČR 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční obchod, služby 

obyvatelstvu v ČR 

 

 

 

 

Členství ČR v mezinárodních 

organizacích 

Místní oblast (region) 

 

 

 

Oblasti-kraje ČR: 

Praha 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

 

 

 

 

 

 

VO – Člověk ve společnosti, 

kulturní život 

 

 

 

 

 

 

VO – Stát a hospodářství 

 

 

 

 

 

VO – Mezinárodní vztahy, 

globální svět, mezinárodní 

spolupráce 

D – Historie regionu 

ČJ – Významné osobnosti 

M – Práce s daty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Jsme Evropané, 

význam dopravní polohy ČR 

v Evropě 

EV – Lidské= aktivity a 

problémy ŽP, vliv dopravy na 

ŽP 

 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět, postavení ČR ve světové 

síti cestovního ruchu a služeb 

obyvatelstvu  

 

 

 

 

OV – Stát a hospodářství 

EGS – Postavení hospodářství  

v rámci EU a světa, rozvoj 

služeb obyvatelstva 

MDV – Zdroj informací, 

aktuality 

EGS – Jsme Evropané. 

Evropské integrace 

OV – Občan, občanská 

společnost a stát, principy 

demokracie jako formy vlády 

a způsobu rozhodování 

EV – Stav ŽP 

EGS – Euroregiony, 

spolupráce v rámci EU, 

finance 

MDV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení, 

sběr, třídění, hodnocení údajů 
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-  

- pojmenuje základní rozdíly mezi nezávislým (suverénním) 

- státem, autonomním a závislým územím 

- určí příčiny kolonizace cizích zemí, popíše jejich charakter, 

problémy, které přinášela a jak ovlivnila život v koloniích a 

v mateřských zemích 

- určí a lokalizuje příklady stabilních hranic v Evropě a ve 

světě a hlavní změny hranic v průběhu 20. stol. 

- vzájemně srovnává státy podle fyzickogeografických 

kritérií (rozloha, zeměpisná poloha, členitost pobřeží) a 

podle společenských a hospodářských kritérií (počet a 

původ obyvatel, hustota zalidnění, správní členění, státní 

zřízení) 

- rozlišuje různé aspekty polohy státu (vzdálenost od moře, 

dopravní poloha apod.) 

- rozlišuje různé aspekty polohy státu (vzdálenost od moře, 

dopravní poloha apod.) 

- pojmenuje a vyhledá na mapě největší a nejlidnatější státy 

světa 

- objasní pojem státní hranice a rozlišuje její pevninský, 

mořský a vzdušný prostor 

- uvádí kritéria členění hranic (podle tvaru, charakteru-

přírodní, umělé) 

- popíše funkci hraničních přechodů a pobřežních vod 

- uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami státního zřízení 

(republika, konstituční a absolutistická monarchie) 

- určí charakter ústavní role prezidenta ČR, srovná jeho 

pravomoci se státy-republikami s prezidentským tipem 

USA, Rusko, Francie) 

Pardubický kraj 

Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Zlínský kraj 

Olomoucký kraj 

Moravskoslezský kraj 

 

Politická mapa současného 

světa 

Státy na Zemi 

 

 

 

 

Poloha, rozloha, lidnatost 

států 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh a tvar státních hranic 

 

 

 

Státní zřízení 

Způsob vlády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO – stát a právo, právní 

základy státu 

D – nejstarší civilizace, 

kořeny evropské kultury 

 

 

 

 

 

 

 

VO – stát a právo, právní 

základy státu 

D – nejstarší civilizace, 

kořeny evropské kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět, orientace na politické 

mapě světa 

 

 

 

MDV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát, principy 

demokracie jako formy vlády 

a způsobu rozhodování 
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- uvádí příklady přežívajících totalitních režimů ve světě, 

základní znaky a rozdíly mezi totalitním a demokratickým 

vládním systémem 

- rozlišuje mezi unitárním a federativním státem 

- uvádí příklady rozdělení státu na menší územní správní 

celky (v ČR, v dalších vybraných státech EU, ve vybraných 

státech mimo EU) 

- pojmenuje kritéria pro posouzení vyspělosti států světa a 

rozděluje ne jejich základě státy světa na nejvyspělejší státy 

světa s tržním hospodářstvím, středně rozvinuté státy, málo 

rozvinuté státy-rozvojové země 

- objasní pojem nové industrializované země („malí asijští 

tygři, draci“) 

- vyjádří svou představu vysoké a nízké životní úrovně státu 

- uvede názvy hlavních mezinárodních politických 

organizací, jejich cíle a členské státy 

- načrtne základní strukturu OSN 

- pojmenuje a vyhledá v mapách lokality tradičních  

ozbrojených konfliktů ve světě 

- zhodnotí význam a úlohu mezinárodních organizací při 

řešení ozbrojených konfliktů 

- zdůvodní vznik velkého množství nových nezávislých států 

po roce 1990 

- objasní pojem referendum a jeho funkci v demokratických 

státech a při vzniku nových států 

- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pobytu a pohybu 

v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

 

 

 

 

 

Správní členění 

 

 

Stupeň rozvoje států světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohniska neklidu v současném 

světě 

 

 

Nové státy na mapě světa 

 

 

 

Terénní geografická výuka, 

praxe a aplikace 

 

Geografické exkurze 

 

 

 

 

VO – stát a právo, státní 

správa samospráva, principy 

demokracie, lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO – mezinárodní vztahy, 

globální svět, mezinárodní 

spolupráce 

 

 

 

 

 

 

MDV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 

 

 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět, mezníky světové historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – Lidské vztahy 

 

ETV – solidarita a řešení 

sociálních problémů 
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1.13 Hudební výchova 

Kurzíva – učivo jen pro žáka s rozšířeným hudebním programem 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

- pohybem vyjadřuje pochodový, polkový  

   a valčíkový rytmus 

- umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt 

- dokáže pohybem vyjádřit obsah písně 

 

 

 

 

 

- správně rytmicky doprovází jednoduchou  

   píseň  

- má rytmické cítění a rytmickou paměť 

- dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy,    

  předehry, mezihry a dohry 

 

 

 

 

 

- dokáže se orientovat a použít 

- dokáže analyzovat harmonickou strukturu  

   a formu a harmonizovat 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 

- pochod, polka, valčík, mazurka 

 

- hra na dirigenta a orchestr 

- dramatizace písní 

- vánoční koledy - dramatické ztvárnění 

 

 

       Instrumentální činnosti 

 

- reprodukce známých písní s důrazem   

  na první a druhou dobu taktu  

  ( Já husárek, Koulelo se, Malé kotě ) 

- rytmické hádanky, rytmické ozvěny,   

   rytmická hra na tělo 

- analytická práce s písní, jednoduchá  

   písňová forma 

 

- předehry, dohry, instrumentace   

- harmonizace, T, D, S, vedlejší akordy  - 

závěry  

- formy, písňová forma  

 

 

Z - folklorní oblasti 

D - vznik křesťanství, hudební                       

      odbobí 

ČJ - lidová  píseň, znaky, opera 

F - princip vytváření tónů na   

      HN, zvuky, vlastnosti tónů 

M - doby v taktech, intervaly,   

       akordy 

ČJ - charakteristika hud. období 

Vv - charakteristika hud. období,   

        ilustrace písní, výtvarný   

        záznam melodie a rytmu 

Tv - tance, kroky ( pochod,   

        valčík, polka ) 

 

 

 

OSV - umění jako prostředek   

           komunikace 

OSV - estetika mezilidských   

            vztahů 

OSV - rozvoj smyslového  

            vnímání, obecná             

            kreativita 

EV - citová stránka  

        osobnosti, láska                    

        k přírodě, vnímání krásy        

VDO - rozvíjet kritické   

           myšlení, aktivita,   

           kooperace 

EGS - vnímání evropské   

           hudební kultury,     

           emotivnost, prožitek 

ETV – kreativita a iniciativa 
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 - dokáže použít 

- dokáže reprodukovat dané rytmy 

 

 

 

 

- dokáže najít souvislosti a použít  

- dokáže vysvětlit základní teoretické pojmy 

   a souvislosti 

- dokáže pracovat s intervaly a akordy 

 

            Rytmus  

 

- tečkované rytmy, reprodukce   

- zapisování rytmů  ¾ a 4/4   

- triola, synkopa 

 

 Hudební nauka 

 

- základní hudební pojmy,  

- předtaktí  

- obraty intervalů  

- zvětšené a zmenšené intervaly  

- takty jednoduché a složené  

- lidová muzika, LP 

- klíče, tónové řady, tónová soustava 

- kvintakordy + obraty 

- rondo, kánon, variace, fuga, opera 

- symf. orchestr, sbory, komorní hudba 

- zvuky, tóny, hluky 

- závěry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby 
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- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních   

   nástrojů a dovede je pojmenovat 

- rozliší skladbu vokální a instrumentální 

- umí rozlišit lidovou a umělou píseň,   

  melodram, muzikál, operu a operetu 

 

 

- dokáže pracovat s notovým záznamem 

 

- seznámí se s obdobím baroka a klasicismu  

 

 

 

- seznámí se s vybranými skladbami  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Poslechové činnosti 

 

- poznávání hudebních nástrojů     

  ( rozdělení do skupin ) 

- vokální a instrumentální skladba 

- píseň lidová, umělá 

- melodram 

- muzikál 

- opera a opereta 

- práce s notovým záznamem, analýza 

 

- G. F. Handel - poslech skladeb 

- opera - nově vzniklá hudební forma 

- Cl. Monteverdi 

 

- symfonie 

- koncert 

- W. A. Mozart 

- J. Haydn 

- L. van Beethoven  

- B. Smetana 

- A. Dvořák 

- rozlišování homofonie a polyfonie 

  

 

 

ETV – prosociální chování ve 

vztazích 
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- dokáže podle svých individuálních dispozic   

   intonačně čistě a rytmicky přesně zpívat   

   v jednohlasu, popř. dvojhlasu a trojhlasu   

- umí slovně charakterizovat rozdíl mezi   

  stupnicí a tóninou 

- orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 

- umí vyhledat určené takty a rytmy 

 

 

 

 

- dokáže intonovat  

- dokáže sluchově analyzovat a reprodukovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vokální, sluchové, intonační činnosti 

 

- intonační cvičení 

- vzestupná a sestupná řada tónů 

- intonace stupnic dur 

 

 

- zpěv lidových písní 

- práce s notovým zápisem  

- říkadlo, píseň ( rytmické vyjádření   

                           textu písně ) 

- vyhledávání rytmu v zápisu písně 

- rytmické hádanky 

- rozšiřování rozsahu , vícehlas 

- analýza dur, moll 

- analýza intervalů 

- chromatika 

- disonance 

- pamětní cvičení 

- tónorod moll 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 

- při zpěvu využívá správné pěvecké návyky 

- podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a     

rytmicky   

  přesně 

 

- dokáže intonovat, analyzovat a reprodukovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- při poslechu využívá získané zkušenosti 

- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností  

- rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové možnosti  

- rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby 

- zařadí skladbu do příslušného období 

- dokáže sledovat skladebné postupy 

 

 

 

        Vokální, sluchové,    

        intonační  činnosti 

 

- lidové a umělé písně  

- dynamika, melodie, rytmus  

- výběr písní různých období  

- zdokonalování hlasové    

   techniky, fonace, výraz,   

   výslovnost, dýchání,    

   rozšiřování rozsahu    

- čtyřhlas 

- dur X moll 

- intervaly zv. a zm. 

- kvintakordy, septakordy 

- volné nástupy 

 

 

 

    

 

  Poslechové činnosti 

- pochod, tanec, vážná hudba   

   k poslechu 

- výběr poslech. skladeb   

   různých  období 

- práce s notovým záznamem 

- práce s motivem 

- sledování formy a instrum. 

- velká písňová forma 

 

 

 

 

 

D - společenský význam    

      tanců 

    - vlastenecký zpěv 

    - charakt. hud. období 

Vv - balet 

      - charakt. hud. obdodí  

      - A. Vivaldi  

      - zákon variace 

M - zákon symetrie, obraty      

       akordů 

ČJ, D - charakt. hud. období 

         - husitství 

         - J. Lucemburský 

ČJ - Orfeus a Eurydika 

F - tempo v hudbě 

 

 

 

MKV - lidové písně jiných     

             národů, poznávání   

             kulturních tradic  

EV - citlivý přístup k okolní   

         krajině, vnímání krásy   

         přírody 

OSV - hudba jako prostředek    

            komunikace, obecná   

            kreativita, rozvoj            

            smyslového vnímání            

EGS - vnímání evropské   

           hudební kultury 

 

ETV – prosociální chování ve 

společnosti 

 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace       
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Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých   

  gest a tanečních kroků 

- dokáže využít získaných znalostí a dovedností k vytvoření  

   hudebně dramatického vystoupení 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže prakticky využít a reprodukovat 

 

Baroko - Vivaldi 

Klasicismus - Mozart, Beeth.                        

Romantismus - Chopin,  

                         Schubert 

Český romantismus -      

            Smetana, Dvořák 

 

 Instrumentální a pohybové   

            činnosti  

- prolínají se do ostatních  

   hudebních činností  

   v průběhu celého školního    

   roku 

- taktování 

- taneční kroky 

- vlastní pohyb. ztvárnění  

   ( choreografie )  

- polka, valčík, mazurka 

- moderní tance 

- dramatizace v hud. projektu   

   k příležitosti Vánoc 

- předehry, dohry, sóla,  

   variace 

- skupinky 

- harmonizace, akord. značky   

-dur a moll  

- závěry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – komunikace citů 

 

 

 

 

 

 



 

 139 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 

- dokáže pracovat s rytmy, obměňovat a reprodukovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže se orientovat v základních pojmech a prakticky je   

   využít 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže zdobit melodii a rozebrat ji 

 

              Rytmus 

 

- reprodukce a rozlišování   

  sluchem 

- zapisování rytmu 

- pomlky, tečky u not 

- triola, synkopa 

- dělení gesta  

 

          Hudební nauka 

 

- kvintakord, sextakord,  

  kvartsextakord, septakord 

- staré stupnice 

- kadence 

- modulace 

- vybočení 

- tance, balet 

- homofonie a polyfonie 

-  zákon symetrie, kontrastu,   

   gradace, variace 

- vedlejší melodické tóny 

- tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby 
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Ročník: 8. 
  

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 

 

- dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu 

- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně 

 

- respektuje dynamiku písně 

 

- umí použít k doprovodu jednoduché nástroje 

 

- rozliší durovou a mollovou stupnici 

 

 

- zná pojem akord 

- zná jednoduché kytarové značky 

- umí zazpívat lidový dvojhlas 

- seznámí se s charakteristickými prvky jazzové hudby 

- umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně  

 

- prohlubuje zásady správného vokálního projevu 

 

        Vokální, sluchové,          

         intonační činnosti 

 

- hlasová a rytmická cvičení 

 

- intervaly 

- zpěv lidových i umělých  

   písní 

- rytmický výcvik s oporou   

   hudebního nástroje 

- transpozice vzestupné a   

  sestupné řady tónů  

  ( stupnic ) 

- akord  

- příklady v lidové tvorbě 

- divadla malých forem 

  ( Semafor, Osvobozené d. ) 

 

 

- hlasová technika, změny   

   výrazu, stylizace  

- zásady hlasové hygieny  

- rozšiřování rozsahu  

- smíšené sbory - čtyřhlasy 

 

 

 

 

ČJ, VV, D - charatkeristika            

                  hud. období 

Vv - kancionály 

M - obraty akordů 

ČJ - texty písní, opera 

D - emigrace 

 

 

 

 

EV - citlivý přístup k přírodě,   

        láska k místu, kde  

        bydlím 

MKV - tradice a rozmanitost   

             kultur 

EGS - vnímání evropské  

a světové kultury 

OSV - umění jako prostředek   

           komunikace, estetika  

           mezilidských vztahů  

MKV – původ různých stylů  

ETV – prosociální chování ve 

veřejném životě 
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

 

 

 

- postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny   v hudebním   

   proudu 

- sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou 

- rozliší základní vlastnosti tónů 

- umí pojmenovat vybrané hudební formy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže sledovat průběh práce s tématem 

 

- rozezná typické hudební prvky 

 

          Poslechové činnosti 

 

- poslech různých hud. žánrů 

 

 

- srovnávání, postihování 

  charakteristických rozdílů 

- opera, oratorium 

- fuga 

- suita 

- concerto grosso 

 

Baroko - Vivaldi, Bach,  

                Handel - Mesiáš                                          

Klasicismus - znaky 

 - Haydn - kvarteto  

                      - Mozart - klav. koncert 

Romantismus - Chopin, Schubert 

Ruská hudba - Čajkovskij  

Český romant.- Smetana - Má vlast 

                         A. Dvořák -   

                         symfonická tvorba  

 

J. J. Ryba - Česká mše vánoční 

- A. Michna - Česká mše půlnoční 

- hodnocení poslechu + analýza formy 

- srovnávání poslechu s not. zápisem 

- orientace v dobových hudeb. znacích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –ochrana životního 

prostředí 

 

ETV – rodinný život 
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

 

 

 

- seznámí se s vybranými skladbami L. Janáčka a B. Martinů 

 

 

 

- dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného slova 

- tvoří jednoduché doprovody 

 

 

 

 

 

- umí podle svých dispozic vytleskat obtížnější rytmus 

 

- umí vytvořit nástin aranžmá 

 

- umí harmonizovat v základních akordech 

 

 

 

- pokouší se improvizovat  

 

- sluchově analyzuje a intonuje 

 

          Česká hudba 20. století 

 

- L. Janáček a B. Martinů 

 

          Instrumentální činnosti  

 

- hudební  projekt k příležitosti Vánoc 

  ( pásmo reprodukované hudby,   

    koled, vlastní instrument. tvorby ) 

- skladby s výrazně odlišným tempem 

   a rytmem  

- Pochod pro bicí 

- píseň Život je jen náhoda 

- ragtime - synkopický rytmus 

- swing, boogie woogie, blues 

- doprovody, předehry, dohry 

- skupiny, sóla 

- hra z not, improvizace 

- elektr. nástroje 

- práce s mimotonální  D 

- aplikace písňové formy 

- improvizace na dané téma 

- 12taktové blues 

- sluchová analýza 

- obraty septakordů 

- intonace rozložených akordů 

- chromatika, alterované tóny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –interpersonální a 

sociální empatie 
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

 

- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- umí taktovat 

- dokáže analyzovat, poznat a reprodukovat dané motivy 

- dokáže najít typické hudební prvky 

 

 

 

- orientuje se v základních hudebních pojmech a dokáže je  

   využít 

       Hudebně pohybové činnosti 

- prolínají se do ostatních hudebních   

  činností v průběhu celého škol. roku 

- taktování, 

- taneční kroky 

- vlastní pohybové ztvárnění  

   ( choreofrafie ) 

- polka, valčík, mazurka 

- džaiv, cha-cha 

- dramatizace v hudebním projektu  

   k příležitosti Vánoc  

- pohybové vyjádření výrazu 

- taktování koruny, dynamiky 

 

 Rytmus 

 

- nepravidelné rytmické hodnoty 

  a jejich interpretace 

- rubato 

- charakterist. rysy populární hudby 

 Hudební nauka  

- koruna 

- obraty D7 

- hlavní období evropské hudby 

- světská, duch., lidová a umělá píseň 

- označení nálady a výrazu 

- chromatické citlivé tóny 

- vývoj opery 

- zvláštní stupnice 

- modulace, tonální skok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –pozitivní hodnocení 

druhých 

 

 

 



 

 144 

Ročník: 9. 

 
Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 

- dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou   

   hygienu 

- podle svých individuálních hudebních dispozic      

  zpívá kultivovaně a pěvecky správně písně   různých   

  žánrů 

 

 

- dokáže pracovat s výrazem, intonovat, orientovat  

   se ve vícehlasu 

- dokáže analyzovat slož. intervaly, harmonie a   

   formu 

 

 

 

 

 

 

 - poznává nejstarší hudební památky, umí je zařadit  

  do historických souvislostí 

- orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích 

- zná charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti   

  z jiných oborů umělecké činnosti 

 

        Vokální činnosti 

 

Opakování učiva z předchozích 

ročníků 
- lidové a umělé písně 

  ( důraz na dynamiku,   

    melodii, rytmus ) 

 

 

- upevňování a zdokonalování vokálních   

  dovedností 

- upevňování schopnosti hud. výrazu  

- rozšiřování rozsahu v pomutačním  období 

- vokální čtyřhlas - vážná i populární hudba 

- intonace neobvyklých intervalů 

- intervaly přesahující oktávu 

- analýza skladeb a práce s motivem 

- rozlišení nónového akordu 

 

Výběr písní různých uměleckých  období 

- středověk až 20. století 

 

 

 

ČJ, D, VV - charakt. hudeb.    

                  období 

ČJ - lidová tvorba 

F - takty složené, vnímání   

      zvuku, výška tónu,       

      disonance, moderní   

      kompoziční metody  

D - staré stupnice       

M - intonace přes oktávu 

 

 

 

OSV - rozvoj schopnosti   

           poznávání 

EV - citový vztah   

        k přírodě 

MV - etnický původ  

          a multikultura 

EGS - vnímání evropské   

           hudební kultury 

VDO - zásady slušnosti,   

          tolerance,       

odpovědné chování, 

samostatné a odpovědné 

řešení problémů 

MKV - tradice a   

            rozmanitost kultur 

 

ETV –reálné a 

zobrazované vzory 
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 Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 

- při poslechu využívá získaných znalostí, zkušeností 

- podle svých individuálních hudebních dispozic      

  zpívá kultivovaně a pěvecky správně písně   různých   

  žánrů 

- spojuje poslech s pohybovou činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prohlubuje orientaci v poslechových skladbách  

  a  rozlišuje prvky vážné a populární hudby 

 

       Poslechové činnosti 

 

- hudba období pravěku 

- Egypt, Řecko, Řím 

- středověk ( duchovní hudba, gregoriánský    

  chorál, mše, madrigal, Th. Tallis, Machaut ) 

- baroko - hlavní znaky, formy, představitelé  -   

adventy - Vánoce, význam lidových tradic 

     - J. J. Ryba - Česká mše vánoční 

- klasicismus - znaky, formy, představitelé 

 - symf. hudba, komorní, vokální 

   ( Haydn, Mozart, Beethoven ) 

- český klasicismus - Mysliveček, Brixi,    

                                  Stamicové, Rejcha,  

                                  česká hud. emigrace 

- romantismus - Chopin, Schubert,   

Schumann,   

                          Čajkovskij, Brahms, Grieg 

- český romantismus - Smetana,     Dvořák,           

                                     Fibich 

- hudební směry 20. století: oleatorika,   

  seriální, konkrétní, počítačová, čtvrttónová 

  ( Janáček, Martinů, Hába, Stravinskij,  

    Debussy, Orff ) 

- prohlubování orientace v umělec. epochách 

- seznámení s folklorem a etnickou hudbou 

- hudba tonální a atonální  

- průniky vážné a populární hudby           

 

 

 

 

 

 

 

ETV –asertivita, zvládnutí 

agresivity a soutěživosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV –rodinný život 
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Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 

- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou  

  činností 

- postihuje hudební výrazové prostředky 

- rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti 

- dokáže uplatnit znalosti při hře na nástroj  

   a improvizovat 

- orientuje se v harmonii a formě 

 

 

- umí vytvořit jednoduchý doprovod a zdobit melodii 

 

 

 

 

- umí se uplatnit při vedení nácviku 

 

 

- orientuje se ve slož. rytmických pásmech 

 

 

 

 

- upevňuje si znalosti o souvislostech a vývoji  

   hudebních pojmů 

 

 

 

- analyzuje složitější ( disharmonické ) souzvuky 

 

    Instrumentální a pohybové činnosti 

 

- prolínají do vokálních i poslechových   

  činností během celého školního roku 

- hudebně výrazové prostředky 

- hudební nástroje historické a současné 

- hra na klasické i elektrické nástroje 

- hra z not, analýza formy, četba partitury 

- skupinky, sóla, třídní orchestr 

- instrumentace, improvizace 

- modulace 

- doprovod podle akordických značek 

- přiznávkový doprovod  

- využívání  melodických ozdob  

  a  nejčastějších akordických sledů 

- basové tóny 

- aranžmá, taktování, řízení nácviku    

 Rytmus  

 

- nepravidelné takty 

- další charakt. rytmy 

- polyrytmika 

 Hudební nauka 

 

- stupnice chromatická a celotónová 

- nónový akord 

- intervaly přesahující oktávu 

- konsonance a disonance 

- prodloužený takt 

- atonalita, polyrytmika 

- hudba 20. století, blues 

- další hudební výrazy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – pozitivní 

hodnocení sebe 
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1.14 Výtvarná výchova 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Výtvarně vyjadřuje skutečnosti, svůj vztah k prostředí 

 

Samostatně vytváří na základě představ, zkušeností, 

poznání 

 

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům, 

svátkům 

 

 

 

 

 

Zobrazuje vlastní fantazijní představy 

 

Vyjadřuje svůj vztah k rodině, k určité osobě, 

kolektivu 

Kresba, malba, kombinovaná technika 

 

Výroba blahopřání, dárků 

 

 

Tematické práce k Vánocům, 

Velikonocům, výroba předmětů-dárků, 

výzdoba interiéru školy 

 

 

 

 

Subjektivní vyjádření, použití různých 

materiálů, 

 

kombinování výtvarných technik 

Vnímání okolního světa 

D-historické epochy 

 

 

RV, OV 

 

 

HV-koledy 

 

 

 

 

 

 

ČJ-pohádky, báje 

 

 

ČJ-charakteristika osoby 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

EGS-svět nás zajímá 

Výtvarný projekt-

Stonožka 

 

OSV-kreativita 

MDV-práce 

v realizačním týmu 

Výtvarný projekt-

Vánoční a jarní výstava 

ETV-prosociální 

chování, pomoc, 

spolupráce, darování 

 

ETV-mezilidské vztahy a 

komunikace 

 

OSV-komunikace, 

sebepoznání 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Výtvarně vyjadřuje skutečnosti, má osobitý přístup 

k realitě 

 

Výtvarně vyjadřuje vztah k přírodě, zajímá se o 

přírodní tvary, charakterizuje životní prostředí 

 

Samostatné vyjádření na základě svých zkušeností, 

poznání 

 

 

Vytváří prostorové práce 

 

Zajímá se o vánoční, velikonoční, lidové tradice 

 

 

 

 

Rozvíjí estetické cítění, vybírá výtvarné prostředky, 

aby prosadil svou originalitu 

Kresba, malba, kombinovaná technika 

 

 

Kombinované techniky, nákresy, podklady 

pro kresbu, barevné vyjádření 

 

Kresba, výroba přání  

 

 

 

Práce s neobvyklými materiály 

 

Výroba upomínkových předmětů, výzdoba 

interiéru tříd, školy, používání netradičních 

výtvarných technik 

 

 

Písmo, ilustrace k textu s vlastním 

prožitkem 

Z, Př, D 

 

 

Př- svět z okna, okolí školy 

ČJ-líčení ročních období 

 

 

 

OV, RV, Z 

 

 

 

 

 

D, HV, 

 

 

 

  

 

ČJ-čtenářský deník 

EGS-Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

EV-ekosystémy 

ETV-ochrana přírody a 

životního prostředí 

 

 

EGS-svět nás zajímá 

ETV-prosociální chování 

Výtvarný projekt-

Stonožka 

 

ETV-kreativita 

 

OSV-kreativita 

Výtvarný projekt-

Vánoční a jarní výstava  

ETV-prosociální 

chování, pomoc, 

spolupráce, darování 
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Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Vnímá prostředí, hledá zajímavé tvary, obrazy, 

zpracovává je, všímá si detailů 

 

Zobrazuje vlastní fantazijní 

představy, hledá nové způsoby vyjadřování 

 

 

Vytváří prostorové kompozice, práce pro výzdobu 

interiéru, vyjadřuje se k lidovým tradicím 

 

 

 

Zajímá se své okolí, prožitky zpracovává  

 

Rozvíjí estetické cítění, využívá dekorativních 

postupů, uvědomuje si funkci textu 

Kresba z okna školy, v plenéru, barevné 

zpracování 

 

Kombinované techniky, výroba vánočního 

přání 

 

 

Práce s různými materiály, výrobky pro 

nejbližší, stříhání a lepení-práce 

s barevnými výkresy 

prezentace školy 

 

Kresba, malba, koláž 

 

Propagační materiály, kombinované 

techniky 

D-architektura 

Př 

 

 

Př, ČJ, Z 

 

 

 

 

Hv, D, RV 

 

 

 

 

 

ČJ-popis uměleckého díla 

ČJ-čtenářský deník 

 

TV-významné události 

VDO-osobní 

zodpovědnost, 

respektování a 

dodržování předpisů a 

norem 

 

Výtvarný projekt-

Stonožka 

ETV-prosociální chování 

v osobních vztazích 

EGS-jsme Evropané 

 

Výtvarný projekt-

vánoční a jarní výstava 

OSV-kreativita 

ETV-prosociální 

chování, pomoc, 

spolupráce, darování 

 

EGS-svět nás zajímá 

 

 

ETV-pozitivní hodnocení  

druhých, kreativita, 

iniciativa 
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Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Uplatňuje osobitý přístup k realitě, vychází z poznání, 

volně pracuje s tvary 

 

Hledá nové postupy, uplatňuje originalitu 

 

Snaží se zachytit pomíjivé jevy 

 

 

Vytváří prostorové práce, které uplatní ve výzdobě 

školy 

 

Vytváří na základě svých zkušeností, porovnává svou 

práci, prezentuje, hodnotí 

 

 

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým svátkům a tradicím 

 

 

 

 

Využívá dekorativních postupů, spojuje s prožitkem, 

rozvíjí estetické cítění 

 Kresba, malba 

 

 

Výtvarná práce s materiálem 

 

Smyslové vnímání s prožitkem, kresba, 

malba 

 

Kombinace technik 

 

 

Vánoční přání s charitativním obsahem,, 

kresba 

 

 

Výroba dárků, používá různé techniky, 

hledá nové postupy, je originální 

 

 

 

Záznam textu, ilustrace 

Z, Př, 

 

 

 

VZ-zařizování interiéru 

Př,Z-blesk, povodně 

 

VZ-láska 

 

 

 

 

 

HV-koledy 

 

 

 

 

VZ-tradice 

 

 

 

 

 

ČJ-čtenářský deník 

EV-vztah člověka 

k přírodě 

 

ETV-důstojnost lidské 

osoby 

EV-ekosystémy 

 

ETV-mezilidské vztahy a 

komunikace 

 

Výtvarný projekt-

Stonožka 

EGS-svět nás zajímá 

VDO-osobní 

zodpovědnost, 

respektování a 

dodržování norem 

 

ETV-kreativita, iniciativa 

Výtvarný projekt-

vánoční a jarní výstava 

ETV-prosociální 

chování, pomoc, 

spolupráce, darování 

 

VDO-osobní 

zodpovědnost, 

respektování a 

dodržování norem 

 

  



 

 151 

1.15 Výchova ke zdraví 

 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 zná základní informace o rodině 

 vysvětlí role členů komunity - rodiny 

 umí základní rozdělení rodin 

 orientuje se v rodinných vztazích 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých mezilidských vztahů v  

komunitě 

 

 

 

 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 

 rozlišuje zdraví psychické, fyzické a sociální 

 uplatňuje osobní a intimní hygienu  

 zná prostředky osobní hygieny 

 rozlišuje vhodné oblečení pro pohybovou 

aktivitu 

 zařazuje do svého denního režimu aktivní 

pohyb 

 rozlišuje vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

 

 

 

 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ  

 vztahy ve dvojici – kamarádství, 

přátelství, láska 

 vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity – rodina, škola, 

vrstevnická skupina, obec, spolek 

 potřeby rodiny vzhledem k bydlení 

 sestavení návrhu vhodného 

uspořádání dětského pokoje 

  

 

 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O 

ZDRAVÍ 

 tělesná a duševní hygiena – zásady 

osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, denní režim, vyváženost 

pracovních a odpočinkových aktivit, 

význam pohybu pro zdraví, 

pohybový režim 

 ochrana před chronickými 

nepřenosnými chorobami a před 

úrazy – prevence 

kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění; preventivní a  léčebná 

péče; odpovědné chování v situacích 

úrazu a život ohrožujících stavů 

(úrazy v domácnosti, při sportu, na 

pracovišti, v dopravě), dodržování 

Viz příloha Osobnostní a sociální výchova 

(Sociální rozvoj) 

Mezilidské vztahy – péče o 

dobré vztahy, chování 

podporující dobré vztahy 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

 

Osobnostní a sociální výchova 

(Morální rozvoj) 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti – 

dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování 

z hlediska různých typů 

problémů a sociálních rolí 
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 projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými 

poraněními 

 samostatně zvládá základní postupy první 

pomoci, včetně základů obvazové techniky 

 poskytne nezbytnou první pomoc při 

vážnějších poraněních 

 

 

 

 respektuje změny v období dospívání, vhodně 

na ně reaguje;  kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

 vysvětlí základní rozdíly mezi mužem a ženou  

 zná funkci jednotlivých částí pohlavních 

orgánů 

 

pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví – bezpečné prostředí ve 

škole, ochrana zdraví při různých 

činnostech, bezpečnost v dopravě, 

rizika silniční a železniční dopravy, 

vztahy mezi účastníky silničního 

provozu vč. zvládání agresivity, 

postup v případě dopravní nehody 

(tísňové volání, zajištění 

bezpečnosti) 

 

 základy první pomoci 

 

 

 

 

 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH 

REFLEXE 

 dětství, puberta, dospívání – tělesné, 

duševní a společenské změny 

 sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví – zdraví reprodukční 

soustavy, sexualita jako součást 

formování 

osobnosti 

 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH 

PREVENCE 

 auto-destruktivní závislosti - 

rizikové chování (alkohol, aktivní a 

pasivní kouření) 

 šikana a jiné projevy násilí 

 komunikace se službami odborné 

pomoci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – interpersonální a 

sociální empatie 
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 uvede zdravotní rizika spojená s kouřením a 

alkoholem a argumentuje ve prospěch zdraví 

 používá způsoby odmítání návykových látek 

v modelových situacích a ve styku s vrstevníky 

 obhájí příklady pozitivních životních cílů a 

hodnot jako protiargument zneužívání 

návykových látek 

 dovede přivolat nebo poskytnout první pomoc 

při problémech s návykovými látkami 

 vyhledá v případě potřeby specializovanou 

pomoc 

 zná kontakty, kde může najít případnou radu 

nebo pomoc 

 

 vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků  

 uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 

obrany proti manipulaci a agresi 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky 

 

 bezpečné chování a komunikace – 

komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi 

 nácvik dovedností přivolat nebo 

poskytnout první pomoc při 

problémech s návykovými látkami 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 sebepoznání a sebepojetí – vztah 

k sobě samému, vztah k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané 

sebepojetí, utváření vědomí vlastní 

identity 

 seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování – cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání 

problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení; zaujímání 

hodnotových postojů a 

rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů v mezilidských 

vztazích; pomáhající a prosociální 

chování 

 mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace – respektování sebe sama 

i druhých, přijímání názoru druhého, 

empatie; chování podporující dobré 

vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a 

kooperace v různých situacích, 

dopad vlastního jednání a chování 

 

 

ETV – sexuální zdraví 

 

 

 

 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – řešení problémů a 

úkolů 

 

 

 

 

ETV – prosociální chování 

v osobních vztazích 

ETV – interpersonální a 

sociální empatie 

 

Mezilidské vztahy – péče o 

dobré vztahy, chování 

podporující dobré vztahy 
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Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvede příklady pozitivního 

a negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 

prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

 dovede rozehrát dialog na nejrůznější témata a 

situace v rodině 

 popíše různé formy soužití 

 

 

 

 

 popíše rozdílné typy osobnosti 

 rozliší mezi dědičnými a získanými faktory 

osobnosti 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním a sociálním zdravím; 

vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních 

lidských potřeb a hodnotou zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 

 sestaví vlastní program péče o osobní zdraví na 

určité časové období 

 sestaví přehled o svých pohybových aktivitách 

 umí rozlišit kvalitně strávený čas a mrhání 

časem 

 

 

 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ  

 vztahy ve dvojici – kamarádství, 

přátelství, láska 

 faktory ovlivňující stabilitu rodiny 

(4 typy rodinné výchovy) 

 vliv rodinného prostředí na rozvoj 

osobnosti   (alternativní formy 

soužití) 

 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O 

ZDRAVÍ 

 osobnost člověka, rozdílné typy 

osobnosti, formování osobnosti, 

dědičně a získané faktory osobnosti, 

možnosti jejich ovlivňování 

 duševní a tělesné zdraví, základní 

podmínky pro zachování a 

regeneraci sil (psychická a fyzická 

zdatnost) 

 sestavení vlastních programů péče o 

osobní zdraví na určité časové 

období 

 sestavení přehledu o pohybových 

aktivitách v průběhu posledních 

týdnů  

 vedení záznamu o čase stráveném u 

televize, videa, počítače a jeho 

srovnávání se záznamem o čase 

věnovaném pohybovým činnostem 

Viz příloha ETV – rodinný život 

 

ETV – mezilidské vztahy 

 

ETV – spolupráce, přátelství 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní  a sociální 

výchova 

Seberegulace  a 

sebeorganizace – organizace 

vlastního času, plánování 

učení a studia, stanovení 

osobních cílů a kroků k jejich 

dosažení 

 

ETV – pozitivní hodnocení 

sebe a druhých 

 

 

 

ETV – přijetí vlastního 

rozhodnutí, řešení úkolů, 

spolupráce 
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 dává do souvislostí složení stravy a způsob 

stravování s rozvojem civilizačních nemocí 

a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 

 orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti 

potravinářských výrobků a využívá je při 

nákupu a uchování potravin v domácnosti 

 sestaví návrh denního stravovacího režimu 

v souladu se zásadami ke zdravé výživě 

 navrhne reklamu propagující zásady zdravé 

výživy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zná základní informace o sexualitě 

 osvojí si pojmy z oblasti sexuality 

 respektuje význam sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou a morálkou 

 výživa a zdraví – zásady zdravého 

stravování, pitný režim, vliv 

životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví 

 vliv výživy a způsobů stravování na 

zdravotní stav lidí: cizorodé látky 

v potravním řetězci, civilizační 

choroby jeho důsledek nesprávné 

výživy 

 sestavení přehledu cizorodých látek 

v poživatinách a zamyšlení se nad 

možnými způsoby jejich 

minimalizace 

 výživová hodnota potravy, 

energetická potřeba organizmu  

 zásady sestavování jídelníčku 

 sestavení návrhu denního 

stravovacího režimu v souladu se 

zásadami ke zdravé výživě 

 navržení reklamy propagující 

zásady zdravé výživy 

 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

 podpora zdraví a její formy – 

prevence a intervence, působení na 

změnu kvality prostředí a chování 

jedince, odpovědnost jedince za 

zdraví, podpora zdravého životního 

stylu, programy podpory zdraví  

 poruchy příjmu potravy 

ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

 sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví – zdrženlivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti – vliv médií na 

každodenní život, role médií 

v každodenním životě 

jednotlivce, vliv medií na 

uspořádání dne, vliv medii na 

kulturu  

 

 

 

ETV – sexuální zdraví, 

komunikace citů 
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 respektuje změny v období dospívání, vhodně 

na ně reaguje 

 kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 

v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 

i mimořádných událostí 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, 

alkoholem, drogami a argumentuje ve prospěch 

zdraví 

 rozehraje modelové situace zaměřené na 

procvičování komunikace s linkou důvěry 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH 

PREVENCE 

 stres a jeho vztah ke zdraví – 

kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky k překonávání 

únavy, stresových reakcí a k 

posilování duševní odolnosti 

 auto-destruktivní závislosti - těžké 

životní situace a jejich zvládání, 

násilí mířené proti sobě samému 

 bezpečné chování a komunikace – 

bezpečný pohyb v rizikovém 

prostředí, nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických 

médií, sebeochrana a vzájemná 

pomoc v  rizikových situacích a 

v situacích ohrožení 

 manipulativní reklama a informace 

– reklamní vlivy 

 ochrana člověka za mimořádných 

událostí – klasifikace mimořádných 

událostí, varovný signál a jiné 

způsoby varování, základní úkoly 

ochrany obyvatelstva, evakuace, 

činnost po mimořádné události, 

prevence vzniku mimořádných 

událostí 

PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 

 rizika zneužívání návykových látek 

– dopad na zdraví jedince 

 modelové situace zaměřené na 

procvičování komunikace s linkou 

důvěry 

 

 

 

Psychohygiena – hledání 

pomoci při potížích 

 

 

 

 

 

ETV – pozitivní hodnocení 

sebe, důstojnost lidské osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – řešení problému a 

úkolů, řešení konfliktů, přijetí 

vlastního a společného 

rozhodnutí 

 

ETV – reálné a zobrazované 

vzory 
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 ovládá základní pravidla slušného chování 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky 

 

 situace zaměřené na nácvik 

dovedností, jak poradit vrstevníkovi 

při problémech s návykovými 

látkami 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 sebepoznání a sebepojetí – vztah 

k sobě samému, vztah k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané 

sebepojetí, utváření vědomí vlastní 

identity 

 mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace – respektování sebe sama 

i druhých, přijímání názoru druhého, 

empatie; chování podporující dobré 

vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a 

kooperace v různých situacích, 

dopad vlastního jednání a chování 

 

 

 

 

 

Sociální rozvoj  

Komunikace – komunikace 

v různých situacích, efektivní 

strategie, asertivní 

komunikace, dovednosti 

komunikační obrany proti 

agresi a manipulaci 

 

 

ETV – zvládnutí agresivity a 

soutěživosti 

ETV – sebeovládání 

ETV – reálné a zobrazované 

vzory 

 

Osobnostní a sociální výchova 

(Osobnostní rozvoj) 

Sebepoznání a sebepojetí – já 

jako zdroj informací o sobě, 

druzí jako zdroj informací o 

mě, moje tělo, moje psychika, 

co o sobě vím a co ne, jak se 

promítá mé já v mém chování, 

můj vztah ke mně samému, 

moje učení, moje vztahy 

k druhým lidem, zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 
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Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

 

 rozumí pojmům volné soužití a rodina, popíše 

klady a zápory 

 navrhne model svého reálného nebo vysněného 

bytu 

 popíše údržbu bytu 

 orientuje se v problémech spojených se 

vstupem do samotného života 

 sestaví návrh na vhodné uspořádání 

jednotlivých částí bytu a na technické vybavení 

usnadňující práci v domácnosti 

 umí rozlišit pojmy pěstounská péče a adopce 

 

 

 

 

 

 

 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých 

a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 

prospěch aktivní podpory zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a 

relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

 ekonomické a právní otázky 

rodinného života (volná soužití x 

rodina) 

 adopce a pěstounská péče 

 hygiena provozu domácnosti – 

úklid, údržba bytu 

 vztahy ve dvojici – kamarádství, 

přátelství, láska, partnerské vztahy, 

manželství a rodičovství 

 náhradní výchovná péče 

 potřeby rodiny vzhledem k bydlení 

 sestavení návrhu vhodného 

uspořádání jednotlivých částí bytů 

 sestavení návrhu na technické 

vybavení usnadňující práci 

v domácnosti 

 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O 

ZDRAVÍ 

 vlivy vnějšího a vnitřního prostředí 

na zdraví – kvalita ovzduší a vody, 

hluk, osvětlení, teplota 

 duševní hygiena – únava, stres, 

relaxace, regenerace, kompenzace, 

aktivní pohyb 

 civilizační choroby a jejich prevence 

 biorytmy, negativní vlivy prostředí 

 režim dne 

 sestavování návrhů vlastních 

Viz příloha ETV – rodinný život, 

mezilidské vztahy a 

komunikace 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

(Sociální rozvoj) 

Komunikace – řeč těla, řeč, 

zvuků a slov, řeč předmětů a 

prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků 

 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy – vztahy mezi 

kulturami, předsudky a vžité 

stereotypy 

 

ETV -  rodinný život, 

kreativita, řešení problémů a 

úkolů 
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chorobami; svěří se se zdravotním problémem 

a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 sestaví režim dne 

 sestaví návrh vlastních rozhodnutí 

podporujících zdravý způsob života 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 

diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 

i v nejbližším okolí 

 

 uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu 

 vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou 

výživou a rozvojem civilizačních chorob, 

navrhne změny odpovídající požadavkům 

zdravé výživy 

 uplatňuje základní zásady pro ukládání 

potravin 

 zhodnotí svůj týdenní jídelníček vzhledem ke 

zdravé výživě 

 umí připravit jednoduché pohoštění ze studené 

kuchyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 respektuje význam sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 

životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 

rozhodnutí podporujících zdravý 

způsob života 

 ochrana před přenosnými chorobami 

 základní cesty přenosu nákaz 

a jejich prevence, nákazy respirační, 

přenosné potravou, získané 

v přírodě, přenosné krví a sexuálním 

kontaktem, přenosné bodnutím 

hmyzu a stykem se zvířaty 

 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

 alternativní výživové směry 

(makrobiotika, vegetariánství…); 

biopotraviny; ovlivňování 

stravovacích zvyklostí obyvatelstva 

 způsoby rychlého občerstvení – 

zdravotní rizika 

 reklama versus výživová doporučení 

odborníků 

 výběr, nákup a správné skladování 

potravin v domácnosti, s ohledem na 

jejich hygienickou nezávadnost 

 zhodnocení jídelníčku v rodině, 

školní jídelně z hlediska zásad 

zdravé výživy a navržení 

potřebných změn 

 příprava jednoduchého pohoštění ze 

studené kuchyně a úprava stolu 

 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH 

REFLEXE 

 sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví – předčasná sexuální 

zkušenost, promiskuita; problémy 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

(Osobnostní rozvoj) 

Psychohygiena – sociální 

dovednosti pro předcházení 

stresům v mezilidských 

vztazích, dovednosti zvládání 

stresových situací, dobrá 

organizace času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – spolupráce při řešení 

úkolů 

 

 

 

 

ETV – sexuální zdraví, 

komunikace citů 
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v dospívání a odpovědného sexuálního chování 

 zná základní informace o sexualitě 

 zná základní pravidla hygieny pro každý den 

 zná základní pravidla hygieny pohlavního 

styku 

 uvede argumenty pro odložení pohlavního 

života do doby plné zralosti a vysvětlí, proč 

organismus dospívající dívky není biologicky 

zralý pro těhotenství a porod 

 pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému 

těhotenství a orientuje se v možnostech i ve 

vhodnosti jejich použití 

 použije v případě problémů kontakty na 

odbornou pomoc 

 orientuje se v rozdílech sexuálního chování 

jednotlivců  

 vysvětlí početí a vývoj plodu 

 vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku 

a střídání partnerů 

 pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a 

vysvětlí, jak se před nimi chránit 

 vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které 

ukazují lásku a rodičovství ve zkreslené 

podobě 

 respektuje odlišné přístupy k sexualitě 

ovlivněné odlišnou kulturou a vírou 

 orientuje se v problematice umělého přerušení 

těhotenství 

 respektuje význam sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 

životními cíli 

 chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 

odpovědného sexuálního chování 

 

 

těhotenství a rodičovství 

mladistvých 

 rozhodování v oblasti sexuálního 

chování – odložení startu do 

pohlavního života na období 

sociální zralosti 

 plánování rodičovství – biologická, 

psychická a sociální zralost 

 shromažďování informací o 

metodách plánování rodičovství a 

diskuse o nich 

 metody antikoncepce  

 k problematice působení médií 

v oblasti sexuality – pornografie, 

filmy, videofilmy … 

 sexualita a zákon 

 sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví – zdraví reprodukční 

soustavy – pohlavní nemoci 

 zdrženlivost, předčasná sexuální 

zkušenost, promiskuita 

 problémy těhotenství a rodičovství 

mladistvých 

 umělé přerušení těhotenství – 

zdravotní a etický problém 

 poruchy pohlavní identity 

 vliv postojů víry a morálky na 

sexuální chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti – vliv médií na 

každodenní život, role médií 

v každodenním životě 

jednotlivce,, vliv medii na 

kulturu  

 

 

 

ETV – sexuální zdraví, etické 

hodnoty 
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 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se zneužíváním návykových 

látek a životní perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální dovednosti 

a modely chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni 

 v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

sobě nebo druhým 

 vyjmenuje nejčastěji zneužívané látky v ČR 

 zhodnotí klamnou reklamu na tabákové 

výrobky a alkohol 

 aktivně předchází situacím ohrožení zdraví 

 v případě potřeby poskytne adekvátní první 

pomoc 

 vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

 vysvětlí psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek 

 vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním 

návykových látek a bezpečností silničního 

provozu 

 vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená 

s hracími a výherními automaty 

 zná centra, kde může v případě potřeby 

vyhledat pomoc 

 

 

 

 

 

 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH 

PREVENCE 

 auto-destruktivní závislosti - 

psychická onemocnění, zbraně, 

nebezpečné látky a předměty, 

nebezpečný internet 

 nejčastěji zneužívané látky v ČR 

 možné způsoby pomoci při otravě 

alkoholem nebo jinými návykovými 

látkami 

 práce s reklamou – tvorba plakátů 

propagujících zdravý životní styl 

 skryté formy a stupně 

individuálního násilí a zneužívání 

 působení sekt 

 sexuální kriminalita – šikana a jiné 

projevy násilí 

 formy sexuálního zneužívání dětí, 

kriminalita mládeže 

 komunikace se službami odborné 

pomoci 

 rizikové chování (alkohol, aktivní a 

pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 

látky, gambling, netolismus…) 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 psychohygiena v sociální 

dovednosti pro předcházení a 

zvládání stresu, hledání pomoci při 

problémech 

 sebepoznání a sebepojetí – vztah 

k sobě samému, vztah k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – interpersonální a 

sociální empatie 
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 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky 

sebepojetí, utváření vědomí vlastní 

identity 

 seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování – cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání 

problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení; zaujímání 

hodnotových postojů a 

rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů v mezilidských 

vztazích; pomáhající a prosociální 

chování 

 mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace – respektování sebe sama 

i druhých, přijímání názoru druhého, 

empatie; chování podporující dobré 

vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a 

kooperace v různých situacích, 

dopad vlastního jednání a chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – solidarita a sociální 

problémy 

 

 

 

 

ETV – důstojnost lidské 

osoby, pozitivní hodnocení 

sebe 
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1.16 Tělesná výchova 

Ročník: 6. -9. 
 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, 

některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 

s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí 

ji ve shodě s hlavní činností- zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 zvládá v souladu s individuálním předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 

při rekreačních činnostech 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 

internetu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodrží je 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 

závody, turistické akce na úrovni školy 

 uplatňuje správné způsoby držení těla  v různých polohách 

a pracovních činnostech, zaujímá správné základní 

cvičební polohy 

 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním 

oslabením 

 zná bezpečnost silničního provozu v roli chodce i cyklisty 

 - přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 

zajištění vody, potravy, tepla 

 Význam pohybu pro 

zdraví 

 Příprava organismu 

 Zdravotně zaměřené 

činnosti 

 Rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace 

pohybu 

 Hygiena při TV 

 Bezpečnost při 

pohybových činnostech 

 Pohybové hry 

 Základy gymnastiky 

 Rytmické a kondiční 

cvičení 

 Úpoly, atletika, sportovní 

hry 

 Turistika a pobyt 

v přírodě 

 Plavání 

 Lyžování, snowboarding 

 Netradiční sporty 

 Komunikace v Tv 

 Historie a současnost 

sportu 

 Pravidla osvojovaných 

pohybových činností 

  Základní druhy oslabení, 

jejich příčiny a možné 

důsledky  

Zeměpis 

Dějepis 

Přírodopis 

Fyzika 

OSV- rozvoj schopnosti 

poznávání, sebepoznávání.a 

sebepojetí, poznávání lidi, 

mezilidské vztahy 

VDO- zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým- 

řešení problémů odpovědně a 

samostatně 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

MKV –lidské vztahy, kulturní 

diference 

EV – vztah lidí k prostředí 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce realizačního týmu 

ETV – kreativita a iniciativa 

ETV – pozitivní hodnocení 

druhých 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

ETV – zvládnutí agresivity a 

soutěživosti 

ETV – reálné zobrazované 

vzory 

ETV – etické hodnoty 
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1.17 Člověk a svět práce 

1.17.1 Tematický okruh: Práce s technickými materiály 

Ročník: 7. - 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

žák 

provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň  

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních nástrojů a nářadí  

organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 

náčrt výrobku  

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; 

poskytne první pomoc při úrazu 

 

vlastnosti materiálu, užití v praxi 

(dřevo, kov, plasty, kompozity)  

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje 

pro ruční opracování  

jednoduché pracovní operace a 

postupy  

organizace práce, důležité 

technologické postupy  

technické náčrty a výkresy, 

technické informace, návody  

úloha techniky v životě člověka, 

zneužití techniky, technika a životní 

prostředí, technika a volný čas, 

tradice a řemesla 

 

Člověk a společnost  

– hygiena, 

bezpečnost, činnost 

lidí, povolání 

F – technika, stroje 

a nástroje 

M – geometrie 

Př – dřeviny, 

význam lesa 

 

 

 

Environmentální výchova – 

vztah člověka k prostředí 

OSV- stanovení osobních 

cílů, spolupráce a komunikace 

v týmu 

VDO – osobní zodpovědnost, 

respektování a dodržování 

předpisů a norem 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

ETV –důstojnost lidské osoby 

pozitivní hodnocení sebe 

ETV – kreativita a iniciativa 

ETV – asertivita a 

sebeovládání 

ETV – prosociální chování, 

pomoc, spolupráce, darování 
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1.17.2 Tematický okruh: Pěstitelské práce a chovatelství 

Ročník: 7. - 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

žák 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu  

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty  

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

způsobeného zvířaty 

 

základní podmínky pro pěstování 

- půda a její zpracování, výživa 

rostlin, ochrana rostlin a půdy  

zelenina - osivo, sadba, výpěstky, 

podmínky a zásady pěstování; 

pěstování vybraných druhů zeleniny  

okrasné rostliny - základy 

ošetřování pokojových květin, 

pěstování vybraných okrasných 

dřevin a květin; květina v exteriéru 

a interiéru (hydroponie, bonsaje), 

řez, jednoduchá vazba, úprava 

květin  

ovocné rostliny - druhy ovocných 

rostlin, způsob pěstování, 

uskladnění a zpracování  

léčivé rostliny, koření - pěstování 

vybrané rostliny; rostliny a zdraví 

člověka; léčivé účinky rostlin, 

rostliny jedovaté; rostliny jako 

drogy a jejich zneužívání; alergie  

chovatelství - chov zvířat v 

domácnosti, podmínky chovu, 

hygiena a bezpečnost chovu; 

kontakt se známými a neznámými 

zvířaty 

 

Člověk a příroda 

(Př.) 

Environmentální výchova – 

vztah člověka k prostředí 

OSV- stanovení osobních 

cílů, spolupráce a komunikace 

v týmu 

VDO – osobní zodpovědnost, 

respektování a dodržování 

předpisů a norem 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

ETV –důstojnost lidské osoby 

pozitivní hodnocení sebe 

ETV – kreativita a iniciativa 

ETV – asertivita a 

sebeovládání 

ETV – prosociální chování, 

pomoc, spolupráce, darování 

ETV – pozitivní hodnocení 

druhých 
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1.17.3 Tematický okruh: Příprava pokrmů 

Ročník:  7. - 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

žák 

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče  

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy  

dodržuje základní principy stolování, společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti  

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

 

kuchyně - základní vybavení, udržování 

pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 

provozu  

potraviny - výběr, nákup, skladování, 

skupiny potravin, sestavování jídelníčku  

příprava pokrmů - úprava pokrmů za 

studena, základní způsoby tepelné 

úpravy, základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů  

úprava stolu a stolování - jednoduché 

prostírání, obsluha a chování u stolu, 

slavnostní stolování v rodině, zdobné 

prvky a květiny na stole 

 

Člověk a společnost 

- VO 

 

Člověk a příroda  - 

Ch., Př., F 

 

 

OSV – osobní rozvoj, 

sebepoznání 

kultura stolování 

VDO – osobní zodpovědnost 

za své zdraví 

respektování a dodržování 

předpisů a norem 

MV – recepty a návody 

v tisku, televizní a rozhlasové 

pořady 

EGS a MKV – stravovací 

návyky a zvyklosti ostatních 

národů 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

ETV –důstojnost lidské osoby 

pozitivní hodnocení sebe 

ETV – kreativita a iniciativa 

ETV – asertivita a 

sebeovládání 

ETV – prosociální chování, 

pomoc, spolupráce, darování 

ETV – pozitivní hodnocení 

druhých 
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1.17.4 Tematický okruh: Svět práce 

Ročník:  8. - 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

žák 

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

(kovoobrábění, zpracování dřeva, textilní průmysl, 

administrativa) 

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy  

využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání  

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své 

osoby při vstupu na trh práce 

 

trh práce - povolání lidí, druhy 

pracovišť, pracovních prostředků, 

pracovních objektů, charakter a druhy 

pracovních činností; požadavky 

kvalifikační, zdravotní a osobnostní; 

rovnost příležitostí na trhu práce  

volba profesní orientace - základní 

principy; sebepoznávání: osobní 

zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, 

osobní vlastnosti a schopnosti, 

sebehodnocení, vlivy na volbu 

profesní orientace; informační 

základna pro volbu povolání, práce s 

profesními informacemi a využívání 

poradenských služeb  

možnosti vzdělávání - náplň učebních 

a studijních oborů, přijímací řízení, 

informace a poradenské služby  

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 , drobné 

a soukromé podnikání 

Člověk a společnost  

–  osobní vlastnosti 

a zájmy, 

sebehodnocení, 

Školská soustava, 

ČJ – životopis 

 

  

VDO – osobní zodpovědnost, 

právní řád, práva a povinnosti 

občanů 

 

OSV – stanovení osobních 

cílů a naplánování cesty 

k jejich dosažení, sebepoznání 

a sebehodnocení, právní řád, 

práva a povinnosti občanů 

 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 

ETV –důstojnost lidské osoby 

pozitivní hodnocení sebe 

ETV – kreativita a iniciativa 

ETV – asertivita a 

sebeovládání 

ETV – prosociální chování, 

pomoc, spolupráce, darování 

ETV – pozitivní hodnocení 

druhých 

ETV – ekonomické hodnoty 
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2. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

2.1 Seminář společenských věd 

 

Ročník:8. - 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

dokáže pracovat s příručkami, encyklopediemi, třídit fakta 

 

seznámí se blíže s historií svého okolí 

 

identifikuje konkrétní historické památky 

 

 

vysvětlí na příkladech problémy regionu 

 

 

 

seznámí se blíže s nejvýznamnějšími osobnostmi našich dějin, 

charakterizuje je 

 

zhodnotí jejich přínos pro nás 

 

 

 

vyhledává jména známých či méně známých osobností 

 

doloží příkladem jejich přínos evropské civilizaci 

 

 

na příkladech doloží význačné památky 

 

dokáže je charakterizovat 

Kapitoly z dějin a současnosti 

regionu 

- významné události 

našeho regionu 

- významné osobnosti 

regionu 

- polit. a kult. 

představitelé 

- problémy 

- historická Opava 

 

 

Významné osobnosti našich 

dějin, jejich myšlenkový 

odkaz 

 

- od nejšedších dob 

k dnešku 

 

Co dali Češi světu 

- vynálezy 

- umění 

 

 

Význačné památky a 

zajímavosti Čech a Moravy 

- památná místa 

D – 

- historické město 

- stavební slohy 

- život obyvatel 

 

VO – 

- péče o životní 

prostředí 

- volby 

- znáš své město 

 

 

ČJ, D – Komenský, Hus, 

Palacký 

 

VV – čeští malíři 

 

F, Př, Ch – vědci 

 

M, VV, F 

 

 

 

 

 

D, Př, VO 

 

OSV – kooperace a kompetice 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

ETV – kreativita, iniciativa 

VGS – jsme Evropané 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

 

 

MV –  

- tvorba mediálních 

sdělení 

- práce v realizačním 

týmu 

ETV – etické hodnoty 

 

VGS  

- jsme Evropané 

- objevujeme svět a 

Evropu 

- etnický původ 

 

MV – stavba mediálního 

sdělení a reality 

EV – vztah člověka 
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vysvětlí jejich význam 

demonstruje jednotlivé památky a stavby 

 

 

 

uvede příklady postavení žen 

 

porovná postavení žen v různých částech světa 

 

vysvětlí boj žen za lidská práva 

 

charakterizuje některé významné osobnosti 

 

uvede příklady světových náboženství 

 

porovná je 

 

dokáže rozpoznat jejich přínos 

 

zná základní náboženské sekty, jejich stav 

 

 

charakterizuje význam objevů pro život člověka a společnost 

 

uvede příklady významných objevů 

 

zapamatuje si nejvýznačnější objevy 

 

 

objasní význam etických zásad 

 

na příkladech ukáže příklady lidské etiky 

 

posoudí vliv etiky na chování lidí 

- jedinečné stavby 

 

 

 

 

 

Postavení ženy v dějinách 

- od nejstarších dějin 

k současnosti 

 

 

 

 

 

Světová náboženství 

- úloha náboženství 

v životě jednotlivce 

- náboženské sekty 

 

 

 

 

 

Klíčové objevy v dějinách 

- od nejstarších států po 

současnost 

 

 

 

 

Etnické problémy současnosti 

- etnické problémy 

- lidská etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D, VO, VV, HV,… 

 

 

 

 

 

 

 

D, VO, VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

M, F, Ch, VV, Př 

 

 

 

 

 

 

VO, D, ČJ 

 

 

 

k prostředí 

 

ETV – duchovní rozměr 

člověka 

 

 

 

MV – interpretace vztahu, 

mediální sdělení a realita 

 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět 

 

 

 

EGS - objevujeme Evropu a 

svět 

MKV 

- kulturní diference 

- lidské vztahy 

ETV – hledání pravdy a dobra 

 

 

 

EGS - objevujeme Evropu a 

svět 

 

MV – práce v realizačním 

týmu 

 

 

OSV – kreativita, poznávání 

lidí 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 
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charakterizuje nejdůležitější problémy současného světa 

 

vysvětlí nezbytnost řešení globálních problémů 

 

na příkladech ukáže proměny ve světě 

 

objasní význam porozumění, snášenlivost 

 

 

 

Orientace v současném světě 

- proměny světa 

- konflikty 

- glob. proměny 

současnosti 

- interkultura, 

porozumění, 

snášenlivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO, D, Př, ČJ, cizí jazyky 

MKV – lidské vztahy 

 

 

EGS  

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

MKV 

- kulturní diference 

- multikultura 

- princip sociálního 

smíru a solidarity 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace 
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2.2 Seminář matematiky 

 

Výstup Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

- provádí složitější početní operace 

- řeší slovní úlohy různými metodami 

- usnadňuje si výpočty 

- odhaduje výsledek příkladu s velkými čísly a provádí 

kontrolu výpočtu na kalkulačce 

- využívá vlastností čísel, početních operací a různých 

triků k usnadnění výpočtu 

       

 

- rozkládá výraz na součin  

     (vytýkáním, pomocí vzorců) 

- provádí složitější početní operace s lomenými výrazy 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli  

       

 

- řeší úlohy pomocí variací, kombinací, permutací 

určuje pravděpodobnosti jevů v praxi, odhaduje 

pravděpodobnosti 

 

 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic 

- užívá a zapisuje vztah nerovnosti 

- řeší lineární nerovnice a jejich soustavy 

- znázorní řešení lin. nerovnic na číselné ose 

 

Aritmetické operace a slovní úlohy 

- matematické operace 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazy. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. 

- úpravy výrazů pomocí vzorců 

- rozklad výrazů na součin 

- početní operace s lomenými výrazy 

- rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 

Kombinatorika. Pravděpodobnost 

- základní kombinatorická pravidla 

- náhodné pokusy 

- pravděpodobnosti jevů 

 

Soustavy rovnic. Lineární nerovnice 

- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

- slovní úlohy řešené pomocí soustav 

lineárních rovnic 

- nerovnost, lineární nerovnice 

- soustava lineárních nerovnic 

 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, kreativity 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů 

 

 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, kreativity 

 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů 

 

F,Ch-převody 

jednotek, výpočty fyz. 

veličin 

ITK-výpočty v excelu 

 

 

 

 

 

F-výpočet fyz. veličin 

 

 

 

 

 

TV-dělení na skupiny, 

turnaje 

ITK-excel 

ETV - kreativita 
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Výstup Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

- zakreslí bod a funkce v PSS 

- rozlišuje různé druhy funkcí podle grafu i rovnice 

- užívá funkční vztahy při řešení úloh 

- rozliší shodné a podobné útvary 

- užívá věty o podobnosti  trojúhelníků  v početních a 

konstrukčních úlohách 

- rozeznává jednotlivé goniometrické funkce 

- vypočítá strany a úhly v pravoúhlém trojúhelníku 

- používá goniometrické funkce při řešení slovních úloh 

 

- ovládá početní soustavy 

- provádí převody mezi různými početními soustavami 

- řeší slovní úlohy 

 

 

 

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- umí narýsovat síť a těleso vymodelovat 

- vypočítá povrch a objem těles 

 

 

 

- řeší různé logické úlohy 

- vyhledává v médiích úlohy pro bystré hlavy 

 

Funkce. Podobnost. Goniometrické funkce  

- pravoúhlá soustava souřadnic 

- příklady různých funkcí 

- podobnost 

- funkce sinus, kosinus, tangens 

- výpočty v pravoúhlém trojúhelníku 

- užití podobnosti, funkcí 

- užití goniometrických funkcí 

 

 

 

Historické úlohy. Různé početní soustavy 

- historické úlohy 

- početní soustavy národů ve starověku, 

středověku 

 

 

Tělesa. 

- kužel jehlan, koule 

- další tělesa 

- povrch a objem těles 

 

 

Logické úlohy. Hlavolamy 

- hry se zápalkami, skládačky 

- křížovky, doplňovačky, rébusy 

- algebrogramy 

- úlohy řešené postřehem, logickou úvahou 

- úlohy na vážení, přelévání 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, práce 

s grafy, orientace v jízdních 

řádech, spotřeba benzínu, 

plány 

 

 

 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, kreativity 

VEG-Život a dílo 

význačných matematiků 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, spotřeba 

materiálu ve stavebnictví 

 

 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, kreativity, 

kooperace při práci ve 

skupině,  

VDO-rozvoj formulačních, 

argumentačních schopností 

a dovedností 

 

F-síly, astronomie 

ITK-sestrojení grafů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- zjišťování objemů, 

hustot, hmotností těles,  

VV – zhotovení těles 

 

 

 

ETV - iniciativa 
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Výstup Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

- řeší různé formy testů 

 

 

 

- řeší úlohy ze soutěží 

 

 

 

 

 

 

 

- získává potřebné údaje 

- zpracovává přehledně úlohy a menší projekty 

- vytváří výstupy na počítači 

- prezentuje svůj projekt nebo zadaný úkol 

Příprava na přijímací zkoušky. 

- různé formy testů 

 

 

 

Matematické soutěže 

- úlohy z olympiád 

- úlohy z klokana 

- úlohy z maratonu 

- úlohy z Pythagoriády 

 

 

  

Problémové úlohy, projekty 

- návrhy rekonstrukcí a oprav bytů 

- rodinné rozpočty 

- náklady na provoz domu 

- zpracování rekonstrukce interiérů a 

exteriérů, cenová kalkulace projektu 

- cenové relace použitých materiálů 

v opavském regionu 

  

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, kreativity, 

organizace vlastního času, 

plánování učen 

í 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, kreativity, 

kooperace při práci ve 

skupině 

VDO-rozvoj formulačních, 

argumentačních schopností 

a dovedností 

 

OSV-rozvoj dovedností pro 

řešení problémů, kreativity, 

organizace vlastního času, 

kooperace při práci ve 

skupině 

VDO-rozvoj formulačních  

a prezentačních schopností 

a dovedností 

ENV-spotřeba věcí 

 

 

 

 

 

ETV - kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

ITK-zpracování úkolu 

ve wordu, excelu 

ETV – kreativita, 

ekonomické hodnoty 
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2.3 Seminář českého jazyka 

 

Ročník: 8. a 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Rozlišuje dle textu literární postupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracuje s textem ve významových rovinách, rozliší subjektivní a 

objektivní sdělení autora 

 

 

 

 

 

Zaujímání kritického postoje k dílům české literatury a světové 

literatuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávání literárněvědeckých pracovišť regionu a orientuje se 

v hlavních literárních obdobích 

Literárních útvary 

1. Literatura věcná a 

umělecká 

2. Funkce literatury 

3. Ústní slovesnost 

4. Literatura národní 

5. Literatura pro děti 

6. Věda o litaratuře 

 

 

Stěžejní literární díla českých 

autorů 

1. Vrstva jazyková 

2. Vrstva tematická 

3. Vrstva kompoziční 

 

 

Stěžejní díla světových 

spisovatelů 

1. Středověk 

2. Renesance 

3. Baroko 

4. Národní obrození 

5. Dvacáté století a 

současnost 

 

 

Souborný přehled literární 

tvorby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis 

Multimediální výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova – vnímání 

autora literární předlohy a 

zpracování médii 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

– komunikace a kreativita 

 

 

ETV – asertivita, solidarita 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova – vliv 
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1. Počátky slovesného umění 

2. Středověká literatura 

3. Období renesance 

4. Období humanismu 

5. Lit. v 17. a 18. stol.  

6. Romantismus a  kritický 

realismus 

7. Literární moderna až po 

současnost 

 

médií ve společnosti 

 

ETV – komunikace, pozitivní 

hodnocení druhých 

 

 

 

 

Obsahová náplň Semináře českého jazyka může být rovněž zaměřena na důkladnější procvičování učiva předmětu Český jazyk. 
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2.4 Sborový zpěv 

Ročník: 6. a 7. 
 

 

Výstup Učivo 

 

Průřezová témata 

 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Rozvíjí svůj hlas při rozezpívání 

Zpívá vybrané písně 

Sleduje vzestupnou a sestupnou melodii 

Učí se správnému pěveckému postoji 

Upevňuje si dovednost tvoření hlavového tónu a 

propojení rejstříků 

Učí se orientovat v notovém zápisu- 1-hlas,2-hlas, 3-hlas 

Zpívá písně v dur i moll 

Vytleskává zapsaný rytmus 

Učí se vystupovat na veřejnosti 

Poznává písně jiných národů-zpěv písní v originále 

    

 

Písně lidové i umělé 1-3hlas 

Zpěv písní s doprovodem 

Zpěv písní accapella 

Kánony 

Pohybová improvizace k písním 

Doprovodný pohyb 

Frázování 

Sluchová analýza 

Měkké nasazení tónu 

 

 

 

OSV-zpěv jako prostředek 

komunikace, rozvoj 

poznávání 

EV-citový vztah k přírodě 

MV- multikultura 

VDO-tolerance, 

ohleduplnost, smysl pro 

kolektivní práci, 

odpovědnost 

MKV-tradice 

 

 

JČ- texty lidové, 

básnické 

Tv- písně s pohybem 

Vl- písně regionu i 

jiných zemí 

Aj- písně v angličtině 

i jiných cizích 

jazycích 

Vv- ilustrace 

ETV – mezilidské 

vztahy, spolupráce 
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Ročník: 8. a 9. 
 

 

Výstup 

 

Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy 

 

Rozvíjí svůj hlas při rozezpívání i 

během nácviku skladeb 

Vytleskává rytmus 

Učí se taktovat písně  

Orientuje se v partituře 

Učí se intonovat melodický zápis 

Využívá sluchové analýzy 

k harmonickému cítění a čisté 

intonaci 

Zpívá vybrané písně a skladby v dur i 

moll 1- 4 hlasé 

Snaží se o měkké nasazení tónu, 

správný pěvecký postoj 

Vytleská zapsaný rytmus 

Frázování 

Učí se vystupovat na veřejnosti 

Poznává písně jiných národů.zpěv 

písní v originále 

Zpěvem poznává skladby různých 

hudebních období 

Solový zpěv talentovaných žáků 

 

Písně lidové, umělé, skladby různých 

hudebních období, skladby 

soudobých autorů 

Jednohlasé i vícehlasé skladby 

Skladby s doprovodem 

Skladby accapella 

Skladby s pohybem 

Tanec 

Doprovody – zapojení talentovaných 

dětí 

Sólový zpěv – talentovaných dětí 

 

EV- citový vztah, láska, emotivní 

prožitek 

OSV- zpěv jako prostředek 

komunikace, rozvoj smyslového 

vnímání 

MV-multikultura 

VDO-odpovědné chování, 

samostatnost, kolektivní práce 

EGS-vnímání evropské hudební 

kultury 

 

ČJ,D,Vv-lidová tvořivost, hudební 

období 

M- intonace, takty 

F- výška, barva tónu, vnímání zvuků 

TV-hudba a pohyb 

Aj- písně v originále 

Z- písně jiných národů 

 

ETV – sebeovládání, komunikace citů 
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2.5 Další volitelné předměty pro posílení hodinové dotace povinných předmětů 

 

 

SEMINÁŘ FYZIKY 
     Seminář fyziky navazuje a prohlubuje předmět Fyzika. Výuka je zaměřena na důkladnější procvičení učiva fyziky, rozvoj logického myšlení, řešení 

problémových úloh, zdokonalení dovedností a použití fyziky v reálných situacích. 

     V semináři žáci pracují ve třídě, počítačové učebně, při řešení některých problémových úloh venku, případně doma. Ve výuce se používají různé formy práce 

(samostatná, skupinová, soutěže týmů) a množství vyučovacích pomůcek, včetně tabletů. 

  

 

KONVERZACE V JAZYCE ANGLICKÉM 
     Konverzace v jazyce anglickém doplňuje učivo předmětu jazyk anglický o jednoduchá konverzační témata z každodenního života (cestování, trávení volného 

času, reálie anglicky mluvících zemí apod.). Důraz se klade na přirozené používání mluvené podoby cizího jazyka. Výuka je oživena hraním rolí. Cílem je 

posílit komunikační dovednosti žáků, zlepšit jejich schopnost porozumět a vést aktivní dialog. 

 

 

SPORTOVNÍ HRY 
     Cílem je získat kladný vztah k pohybovým aktivitám, vytvářet návyky zdravého životního stylu. Usilujeme o zlepšení fyzické zdatnosti, zdokonalení herních 

činností jednotlivce, spolupráci v kolektivních hrách. Do hodin zařazujeme míčové hry, například basketbal, volejbal, florbal, házenou. Lze využít venkovní 

hřiště, okolí školy, cyklostezku. Dbáme na dodržování pravidel a jednání v duchu fair-play. 

 

 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 
     V rámci předmětu jsou realizovány učební okruhy: práce s technickými materiály, netradiční výtvarné techniky, pěstitelské práce, příprava pokrmů a svět 

práce (exkurze). Pracovní vyučování je určeno pro dívky i pro chlapce. Žáci pracují samostatně i ve skupinách. Učí se plánovat, organizovat, rozvíjí svůj talent a 

kreativitu. Děti jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

 


