
               1. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací program pro základní vzdělávání), č. j. ZŠ K.P./ 1103 /2007 

 

                                             Školní rok 2010 – 2011 

 
- V 8. a 9. třídách zaveden volitelný předmět „ Finanční gramotnost „ (aktualizace – od 1. 9. 2010) 

 

 

 

 

                    2. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací program pro základní vzdělávání), č.j. ZŠ K.P. / 1103 /2007 

 

 

                                              Školní rok 2011 – 2012 

    
- Do výuky žáků 2. a 3. tříd je zařazen plavecký výcvik, kterému jsou věnovány tři vyučovací hodiny. Po ukončení výcviku budou ve 2. třídách dvě 

vyuč.hodiny ponechány TV a jedna vyuč.hodina bude věnována ČJ. Ve 3.třídách zůstanou všechny tři vyuč. hodiny TV. 

- Poplatek školní družina: 130,- Kč/měsíc. 

 

 

      

 

 

                    3. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací program pro základní vzdělávání), č.j. ZŠ K.P. /1103 /2007 

 

 

 

                           

                                              Školní rok 2012 – 2013 

 
     -    Přírodopis: učivo „Savci“ přeloženo ze 7. ročníku do 8. ročníku z důvodu  

           změny učebnic.(aktualizace – od 1.9.2012). 

- Z důvodu výměny učebnic (nové vydání učebnice Project) úprava anglický jazyk – 5. ročník. 

 
 

 



 

                 4. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací program pro základní vzdělávání), č.j. ZŠ K.P. /1103  

 

 
                           

Školní rok 2014 – 2015 

 
- Fyzika: učivo „Optika “ (světlo, zdroj světla, přímočaré šíření světla, rychlost světla, odraz světelného paprsku, zrcadla, lom světla na optickém 

rozhraní, optické čočky, rozklad světla) přeloženo z 9. ročníku do 7. ročníku (aktualizace – od 1.9.2014) 

- Z důvodu výhodnějšího časového rozvržení. 

- Zařazeny předměty: branná výchova, dopravní výchova, finanční gramotnost, druhý cizí jazyk. Budou vyučovány v příslušných vzděl. oblastech 

v průběhu škol. roku, dle tabulek. (aktualizace – od 1. 9. 2014 ) 

 

 

 

             5. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací program pro základní vzdělávání),č.j.ZŠ K.P./1103 

 

 

                 
 

 

                                          Školní rok 2015 – 2016 

 

 
      Zavádí se ruský jazyk,jako další cizí jazyk v 7. ročníku v rozsahu dvě vyučovací  hodiny týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            6. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ ( školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ),č.j.ZŠ K.P./1103 

 

 

                  
 

 

                                           Školní rok 2016 – 2017 

 
   Změny v ŠVP ZV,které navazují na novou vyhlášku č. 27/2016,která obsahuje oficiální formulář,jak musí vypadat PLPP( plán pedagogické podpory a 

IVP( individuální vzdělávací plán). 

 

1.Charakteristika ŠVP 

 
a) Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Obecně platí,že PLPP zpracovává škola sama, a to pro ty žáky,kteří jsou v nové vyhlášce zařazeni do podpůrných opatření prvního stupně.Podpůrná 

opatření druhého až pátého stupně už vyžadují spolupráci s poradenským zařízením a rodiči žáka.Škola na ně dostane částku uvedenou ve vyhlášce. 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci vých.poraddce.PLPP má písemnou podobu.Před jeho 

zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími,s cílem stanovení např.metod práce s žákem,způsobu kontroly osvvojení znalostí a 

dovedností.Vých.poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči,pedagogy,vedením školy i s žákem samotným. 

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 v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

 

            
 

 
b)Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

 

         IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyuč. 

         předmětů,ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka,s vých.poradcem a škol- 

         ským poradenským zařízením.IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu  

         a při jeho sestavování spolupracuje tř.učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka.Při  

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



         IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského po- 

         radenského zařízení.Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též 

         obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP,je-li to účelné.IVP může být zpraco- 

         ván i pro kratší období než je školní rok.IVP může být doplňován a upravován v prů- 

         běhu školního roku. 

         Vých.poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka,bez 

         kterého nemůže být IVP prováděn.Vých.poradce po podpisu IVP zákonným zástup- 

         cem žáka a získání písmného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka pře- 

         dá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředi- 

         tele školy,který je zaznamená do školní matriky. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Učební plán 

 
       Na 1.stupni se upravuje počet hodin vyuč.předmětu,který vychází ze vzděl.oboru  

        Český jazyk a literatura.Ve vzdělávací oblasti Jazyková komunikace je snížena mi- 

        nimální časová dotace o 2 hodiny z 35 na 33 hod. O tyto dvě hodiny je naopak na- 

        výšena disponibilní časová dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Učební plán – 1.stupeň – běžné třídy 

 

  Počet hodin v ročnících Min. Disp. 

Vyučovací předmět Zkratka 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5. 1.-5. 

Český jazyk a literatura ČJ 8 8 9 8 7 35 5 

Anglický jazyk AJ 1 1 3 3 4 9 3 

Matematika M 4 5 5 4 5 20 3 

Informační a komunikační 

technologie 
I 0 0 0 0 1 1  

Prvouka Prv 2 2 2 0 0 

12 1 Vlastivěda Vl 0 0 0 2 1 

Přírodověda Př 0 0 0 2 2 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova VV 1 1 1 2 2 7  

Tělesná výchova TV 2 3 3 2 2 10 2 

Člověk a svět práce ČP 1 1 1 1 1 5  

Celkem vyučovacích hodin 20 22 25 25 26 104 14 

Celkem odučeno týdně 118 

 



V běžných třídách jsme posílili hodinové dotace předmětům Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Tělesná výchova (plavání), Vlastivěda. 

Průřezová témata jsou začleněna do jednotlivých předmětů a rovněž jsou realizována v projektech ( viz tabulky průřezových témat ). 

 
 

Učební plán – 1.stupeň – výtvarné třídy 

 

  Počet hodin v ročnících Min. Disp. 

Vyučovací předmět Zkratka 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5. 1.-5. 

Český jazyk a literatura ČJ 7 7 8 8 7 35 2 

Anglický jazyk AJ 1 1 3 3 4 9 3 

Matematika M 4 5 5 4 5 20 3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

I 0 0 0 0 1 1  

Prvouka Prv 2 2 2 0 0 

12 1 Vlastivěda Vl 0 0 0 2 1 

Přírodověda Př 0 0 0 2 2 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova VV 2 2 2 2 2 7 3 

Tělesná výchova TV 2 3 3 2 2 10 2 

Člověk a svět práce ČP 1 1 1 1 1 5  

Celkem vyučovacích hodin 20 22 25 25 26 104 14 



Celkem odučeno týdně 118 

 
Ve třídách s výtvarným zaměřením jsme posílili hodinové dotace předmětům Výtvarná výchova, Anglický jazyk, Matematika, Tělesná výchova, 
Vlastivěda, Český jazyk a literatura. 
Průřezová témata jsou začleněna do jednotlivých předmětů a rovněž jsou realizována v projektech ( viz tabulky průřezových témat ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                7. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“(školní vzdělávací  

              program pro základní vzdělávání),č.j.ZŠ K.P./1103 

 

 

                                                          
                                       Školní rok 2017 – 2018 

 
V předmětu Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 2.období doplňují další výstupy: 

- Žák se adaptuje na vodní prostředí,dodržuje hygienu plavání,zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti. 

- Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku,prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 

 

Základní výuka plavání se realizuje na prvním stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 ti vyučovacích hodin.Očekávané výstupy je možné splnit již v prvním 

období 1.stupně.O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

                8. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“(školní vzdělávací  

              program pro základní vzdělávání),č.j.ZŠ K.P./1103 

 

 

 

                                            Školní rok 2018 – 2019 

 

 

Od 1.9.2018 byla v disponibilní časové dotaci převedena 1 vyuč.hodina z oblasti Jazyk a jazyková komunikace,předmětu Český jazyk,do oblasti Jazyk a 

jazyková komunikace,předmětu Anglický jazyk 1.ročník. 

 

 

 

                 9. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací 

                program pro základní vzdělávání),č.j.ZŠ K.P./1103 

 

 

 

                                      Školní rok 2019 – 2020 

 

 
Ve školním roce 2019/2020 bude ve ŠD provozována aktivita „Badatelský klub“(přírodovědný), která je pro účastníky ŠD realizována ve výzvě Šablony II 

OP VVV. 

Je nově zřízenou aktivitou a je účastníkům poskytována zdarma. 

 

  

                   10. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací  program pro základní vzdělávání), č.j.ZŠ K.P./1103 

 

 

   

                                                  Školní rok 2020 – 2021 

 



     Od školního roku 2020/2021 se upravují a platí tyto zkratky: 

- Z Př na Přv – přírodověda na 1. stupni. 

- Př – přírodopis na 2.stupni. 

 

 

 

 

                11. Dodatek ke ŠVP „Škola pestrá paleta“ (školní vzdělávací program pro základní vzdělávání), č.j.ZŠ K.P./1103 

 

                       

                                                   Školní rok 2021 – 2022 

 

 
- Zavádí se nový Projektový den – Den finanční gramotnosti. 

 

 

- Uvádí se nový projekt: „ Sportovní dny.“ 

 

 

- V předmětu VV dochází k těmto změnám: 

 

Výtvarné třídy naší školy mají navýšenu o 1VH VV týdně. a předmět Člověk a svět práce je v těchto třídách upraven. Výuka probíhá ve specializovaných 

výtvarných učebnách, popř. běžných třídách, v keramické dílně nebo mimo budovu školy (kresba a malba v plenéru, v ZOO, v galeriích nebo výstavních síních. 

Žáci výtvarných tříd jsou zpravidla upřednostňování v účasti ve výtvarných soutěžích, edukačních programech a nejrůznějších výtvarných akcích. Jsou 

využívání k asistenci výtvarným pedagogům, tudíž si osvojí nové poznatky a vyzkouší si organizaci výtvarných workshopů, výstavy, vernisáže a další.  

Žáci si v průběhu studia mohou samostatně zvolit mezi třemi volitelnými předměty z disponibilních hodin: 

 

1. Výtvarné tvoření (kresba, malba) 

2. Kreativní dílna (prostorová tvorba) 

3. Výtvarná příprava na přijímací řízení s uměleckým zařízením (pro žáky 9.tř.)  

 

Od školního roku 2021/2022 dochází ke změně v koncepci zařazování žáků do tříd se zaměřením na výtvarnou výchovu, a to na základě talentové zkoušky 

v pátém ročníku.          Ve školním roce 2021/2022 žáci prvních tříd již nejsou děleny do tříd se zaměřením, všechny jsou v kategorii běžné. V pátém ročníku 

budou zájemci z těchto běžných tříd absolvovat talentovou zkoušku na jejichž základě budou vytvořeny třídy se zaměřením na výtvarnou výchovu od 

následujícího 6. ročníku. Celková vzdělávací koncepce v oblasti výtvarné výchovy bude zachována, tzn., že současné třídy se zaměřením na Vv pokračují 

v započatém modelu ŠVP. Talentová zkouška bude otevřena veřejnosti.  



 

Talentová zkouška (TZ) v 5. třídě-průběh 

 

Období: 2. pol. 5. třídy 

Podání přihlášky: do konce března  

Termín talentových zkoušek: duben-květen 

Rozsah samotné zkoušky: 2x 90 minut (1,5h)  

 

1. Zkouška – Kresba podle modelu (busta nebo zátiší (objekt) 

2. Zkouška – Malba podle fantazie na zadané téma 

 

Průběh: Žák podá přihlášku do konce února. V daném dubnovém termínu se dostaví k samotné talentové zkoušce, ke které donese také portfolio svých prací (5 

prací).  

Portfolio není podmínkou, bude dobrovolné, ale může žákovi pomoci k bodům navíc.  

Žáci, přítomní na TZ budou rozděleni do dvou skupin. Jedna bude 90 minut pracovat na kresbě podle modelu ve stojanové učebně VV1, druhá bude 

pracovat 90 minut na malbě podle fantazie v učebně VV2. Po dokončení práce se jednotlivé skupiny vymění. Mezi jednotlivými zkouškami navrhuji 20 

minut pauzu na občerstvení, WC a protažení. Po úplném dokončení zkoušky žáci odcházejí domů. O výsledku budou informováni písemně (na začátku 

zkoušky žákovi bude přidělen kód, pod kterým shlédne výsledek na webu školy v daném termínu). Bodová škála hodnocení: bude předem stanovena, bude 

určen maximální počet získaných bodů a počet za každou zkoušku. 

 

 

 

 

-Zavádí se povinně volitelný předmět:  Rozvoj gramotností – v 6. ročníku. 

 

 

  

 

 

 

 
-Dochází k úpravě učebních plánů – týká se časové dotace 

 

 

 

  



Učební plán – 1. stupeň – běžné třídy 

 

 

  Počet hodin v ročnících Min. Disp. 

Vyučovací předmět Zkratka 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5. 1.-5. 

Český jazyk a literatura ČJ 8 8 9 8 7 35 5 

Anglický jazyk AJ 1 1 3 3 3 9 2 

Matematika M 4 5 5 4 5 20 3 

Informační a komunikační 

technologie 
I 0 0 0 0 1 1  

Prvouka Prv 2 2 2 0 0 

12 2 Vlastivěda Vl 0 0 0 2 2 

Přírodověda Přv 0 0 0 2 2 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova VV 1 2 2 2 2 7 2 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce ČP 1 1 1 1 1 5  

Celkem vyučovacích hodin 20 22 25 25 26 104 14 

Celkem odučeno týdně 118 

 

 

 



 

Učební plán – 1.stupeň – výtvarné třídy 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Počet hodin v ročnících Min. Disp. 

Vyučovací předmět Zkratka 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5. 1.-5. 

Český jazyk a literatura ČJ  8 9 8 7 35 4 

Anglický jazyk AJ  1 3 3 3 9 2 

Matematika M  5 5 4 5 20 3 

Informační a komunikační 

technologie 
I  0 0 0 1 1  

Prvouka Prv  2 2 0 0 

12 2 Vlastivěda Vl  0 0 2 2 

Přírodověda Přv  0 0 2 2 

Hudební výchova HV  1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova VV  2 2 2 2 7 3 

Tělesná výchova TV  2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce ČP  1 1 1 1 5  

Celkem vyučovacích hodin 20 22 25 25 26 104 14 

Celkem odučeno týdně 118 



Učební plán 2. stupeň – běžné třídy 
 

 
 

  Počet hodin v ročnících Min. Disp. 

Vyučovací 
předmět 

Zkratka 6. 7. 8. 9. 6. - 9. 6. – 9. 

Český jazyk a 
literatura 

ČJ 4 4 5 4 15 2 

Anglický jazyk AJ 3 4 3 4 12 2 

Matematika M 4 5 5 5 15 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

I 1 0 0 0 1  

Dějepis D 2 2 2 2 

11 1 
Výchova k 
občanství 

VO 1 1 1 1 

Fyzika F 1 2 2 2 

21 3 

Chemie Ch 0 0 2 2 

Přírodopis Př 2 2 1 1 

Zeměpis Z 2 2 2 1 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 

10  

Výtvarná výchova VV 2 2 1 1 

Výchova ke zdraví VZ 1 0 1 0 10  



Tělesná výchova TV 2 2 2 2 

Člověk a svět 
práce 

ČP 0 1 1 1 3  

Německý jazyk 
Ruský jazyk 

NJ 
RJ 

0 2 2 2 6  

Volitelné předměty PČ, RG 2 0 1 3  6 

Celkem vyučovacích hodin 28 30 32 32 104 18 

Celkem odučeno týdně 122 

  

 
 

Učební plán 2. stupeň – výtvarné třídy 
 
 

  Počet hodin v ročnících Min. Disp. 

Vyučovací 
předmět 

Zkratka 6. 7. 8. 9. 6. - 9. 6. – 9. 

Český jazyk a 
literatura 

ČJ 4 4 5 4 15 2 

Anglický jazyk AJ 3 4 3 4 12 2 

Matematika M 4 5 4 5 15 3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

I 1 0 0 0 1  

Dějepis D 2 2 1 2 11  



Výchova k 
občanství 

VO 1 1 1 1 

Fyzika F 1 2 2 2 

21 3 

Chemie Ch 0 0 2 2 

Přírodopis Př 2 2 1 1 

Zeměpis Z 2 2 2 1 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 

10 5 

Výtvarná výchova VV 3 2 3 3 

Výchova ke zdraví VZ 1 0 1 0 

10  

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 

Člověk a svět 
práce 

ČP 0 1 1 1 3  

Německý jazyk 
Ruský jazyk 

NJ 
RJ 

0 2 2 2 6  

Volitelné předměty RG 1 0 1 1  3 

Celkem vyučovacích hodin 28 30 32 32 104 18 

Celkem odučeno týdně 122 

 
 
 
 
 
 
 



-Provedeny obsahové úpravy v předmětu Matematika v 6. a 9. ročníku. 

 

 

 

-Žák s OMJ  

   
Cíl: poskytnout stručné a ucelené informace o možných postupech při přijímání žáka cizince do základní školy a jeho následné adaptaci na školní prostředí.     

   

Použité zkratky:   

   

AK – adaptační koordinátor DŽC – dítě/žák cizinec   

žák s OMJ – žák s odlišným mateřským jazykem   

ČDJ – čeština jako druhý jazyk   

TU – třídní učitel   

AP – asistent pedagoga   

PLPP – Plán pedagogické podpory   

IVP – Individuální vzdělávací plán   

ŠPZ – školské poradenské zařízení   

CPIC – Centrum na podporu integrace cizinců   

ŠZ – zákon 561/2004 Sb. - školský zákon    

NNO – nestátní nezisková organizace   

   

  

Přednostně by měl být adaptačním koordinátorem pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s 

minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Dobrou volbou může být pracovnice ŠD, neboť v dopoledních hodinách není problém, aby 

pracovala jako AK. Cílem je nastartovat výuku českého jazyka, poskytnout žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní 

podmínky v české škole.    

Úroveň znalosti češtiny a věk žáka jsou rozhodující při rozhodování, do jakého ročníku dítě zařadit. Zde je velmi důležité zvážit jazykové znalosti žáka, věk a 

fyzickou i mentální vyspělost, ale i složení třídního kolektivu, do kterého žáka zařazujeme. Zařazujte tedy žáky podle věku a již absolvovaných ročníků, v 

některých případech (například starší žák, kterého čekají přijímací zkoušky) je doporučujeme umístit o jeden ročník níže (výjimečně o dva ročníky). Při 

zařazení žáka o dva ročníky níže je třeba zvážit zejména jeho fyzickou a mentální vyspělost a fakt, že mezi výrazně mladšími spolužáky se žák většinou necítí 

dobře. Může být frustrován problémy s komunikací, a další frustrace v podobě interakce s dětmi na jiné vývojové úrovni by mohla vést buď k pasivitě, nebo 

naopak k dominantnímu až agresivnímu chování. Přijímací pohovor by měl být zakončen stanovením termínu nástupu žáka do školy. Ten se odvíjí od 

zkušeností školy a její schopnosti připravit kvalitní podmínky pro nového žáka-materiální vybavení, učebnice, pracovní místo, příprava kolektivu třídy, do níž 

žák nastupuje, seznámení všech vyučujících s nástupem nového žáka a možnými problémy, nástup do školní družiny či jídelny.   

  
 



Adaptační období   

Důležitou roli při podpoře žáka cizince hraje kromě samotné výuky Čj i jeho začlenění do kolektivu a přizpůsobení se novým životním podmínkám. 

Pomáhají právě adaptační koordinátoři, patroni, tlumočníci, asistenti pedagoga i samotní pedagogové. Všechny tyto osoby, po celé adaptační období či jen 

krátkodobě, hrají důležitou roli v adaptaci žáka na nové prostředí.   

Dlouhodobějším pomocníkem jsou volnočasové aktivity. Žák se věnuje tomu, co ho baví, co umí. Může rozvíjet svůj potenciál a cítit se úspěšný. Pocit 

úspěchu je zvláště na počátku velmi důležitý. Zároveň má možnost komunikovat s dětmi, které mají stejné zájmy (neodlišuje se, naopak nachází společná 

témata), získávat kamarády, rozvíjet vztahy a rozvíjet slovní zásobu v oblasti, ve které má již nějaké znalosti a je mu blízká. V prostředí kroužků se DŽC cítí 

obvykle bezpečně.   

V rámci práce se třídou může třídní učitel formou nejrůznějších aktivit pracovat s novým žákem i celým kolektivem a tím napomáhat vzájemnému 

poznávání dětí a stmelování kolektivu. Zvláště v počáteční fázi je takové moderování vztahů v kolektivu obzvláště důležité a přínosné. Poznávací aktivity je 

možné zapojit i do běžné výuky. Například formou společných projektů můžeme děti propojovat a vybízet ke spolupráci.   

   

Adaptační plán   

   

Výuku žáka přizpůsobujeme:   

 podle jeho schopnosti učit se (pokud se žák už učil nějaký cizí jazyk, půjde mu to lépe)   

 podle věku   

 podle toho, jak rychle je schopen látku si osvojit, tedy jak moc je třeba opakovat a fixovat (s tím souvisí i úroveň domácí přípravy)   

 podle jeho psychického rozpoložení, motivace apod.   

 podle toho, co žák potřebuje znát, umět prioritně   

   

Na základě zjištění z výše popsaných bodů, pozorování dítěte a případně dalších informací o žákovi vytváříme Plán pedagogické podpory, případně 

Individuální vzdělávací plán.    

Pokud AK pracuje se žákem, který už malé základy Čj má (A0-A1), testujeme také porozumění (poslech a čtení), mluvení a psaní.  PLPP by měl 

obsahovat:   

   

 stanovení vzdělávacích metod   

 východiska pro ostatní vyučující, co a jakým způsobem dál učit   

 ucelený přehled pro pedagogy o tom, co se žák učí a co je chopen zvládnout   

 stanovení jasných kritérií, za co a jak má být žák hodnocen   

 postupné vyhodnocování a následné další plánování cílů výuky    

   

  

V prvních dnech a týdnech se výuka soustředí především na tato témata slovní zásoby a komunikační situace:   

   

Seznamování, představování, pozdravy, osobní zájmena, sloveso být - Kdo to je? Ahoj x Dobrý den. Jsem… To je… Jste…? apod..   

   



Instrukce/pokyny – K tomu, aby žáci cizinci mohli vůbec začít pracovat, ať už s učitelem, spolužákem, pracovním listem, cvičebnicí, učebnicí, nebo ve 

výukových programech na ICT, je nutné rozumět tomu, co po nich kdo konkrétně vyžaduje. Žák potřebuje ke své práci znát množství různých pokynů - přečti, 

čti, poslouchej, ukaž, doplň, zakroužkuj, podtrhni, najdi, škrtni, napiš, řekni, opakuj, smaž, vymaž, klikni, stoupni si, sedni si, přelož, vystřihni, slep, nakresli, 

namaluj, obtáhni, vystínuj, vybarvi, otevři učebnici na straně…, zavři apod.   

   

Škola, třída – je důležité porozumět mnoha slovům a situacím, které se týkají školního prostředí, stejně tak i slovní zásobě, slova i věty, které se v souvislosti 

se školou objeví, můžeme použít k výkladům a osvojení gramatiky (rody, 4. pád jednotného čísla, 1. pád množného čísla, časování sloves…), jde o orientaci ve 

vlastní třídě a ve škole.   

Věci kolem nás - užitečná a praktická slovíčka spojujeme s frázemi, jako potřebuju…, můžu dostat…, kde je… jídlo a pití + nakupování + cvičení 1. a 4. pád – 

to je šunka, kupuju šunku   

    

Kdy? - časové údaje + co kdy děláme + kdy a jestli máme na něco čas „Co děláš po škole?“ „Můžeš dnes odpoledne?“ – rozšiřujeme slovní zásobu sloves a 

téma se týká přímo života dětí, naučí se mluvit o sobě a ptát se ostatních.   

   

Kde? Tedy místa + co tam děláme + co tam říkáme, co tam můžeme slyšet – můžeme navázat na školu a rozšířit to na prostředí města či vesnice (obchod, 

nádraží, autobus, zastávka, lékárna,…)   

   

Orientace – ve městě, v budově – umět se zeptat na cestu, na to, kde něco je, a především porozumět instrukcím, které dostáváme (vpravo, vlevo, nahoře, 

dole…)   

   

Doktor, nemoci, zranění + rady, co má člověk dělat, fráze, co mě bolí… + potřeby- potřebuji napít, mám hlad, musím volat domů, není mi dobře...   

   

Gramatiku neodkládáme na později-výše zmíněná témata kombinujeme s prvními gramatickými pravidly.   

Komunikativní metoda výuky je nejvhodnější pro žáky základní školy, český jazyk se bez gramatiky neobejde.    

   

Jak začít s výukou základů gramatiky-především postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu. Učíme pouze gramaticky správné tvary v kontextu situací, vět a 

frází, nevykládáme celý systém. U úplných začátečníků nelpíme ani tak na správných tvarech, jako spíš na tom, jestli reagují věcně adekvátně.  

  

Pro další práci AK platí přibližně toto:   

   

 Časování sloves v přítomném čase začínáme obvykle slovesem být. Slovesa tvoří základ české věty a umožňují vyjádřit činnost, proto 

nemůžeme časování příliš odkládat. Výhodou je, že časování sloves v přítomném čase nemá z pohledu cizince nijak zvlášť obtížný systém (řadí se pouze do 4 

tříd), navíc zpočátku můžeme klást důraz pouze na tvary některých osob (já, vy, ty).   

 Minulý čas je také potřebný brzy. O tom, co "bylo", se mluví často, navíc tvorba tvaru slovesa v minulém čase je poměrně snadná.   

 Budoucí čas nedokonavých sloves se konstruuje jednoduše (tvary slovesa být + inf.), dokonavá slovesa můžeme učit pouze v kontextu a 

nemusíme vysvětlovat systém.   



 Pády-nejprve 1. pád jednotného čísla a rody podstatných jmen – jako reprezentativní prosté pojmenování. Potom přidáme 4. pád jednotného čísla 

rodu ženského, středního a mužského neživotného, protože je to pád předmětu/objektu a představuje velmi často používanou větnou konstrukci. Na začátku 

můžeme vynechat složitější mužský rod životný. Postupně pak přidáváme další pády.   

   

Pomůcky do výuky:   

   

 předmětové slovníky   

 pracovní listy (buď vytvořené, nebo stažené – na internetu jich je bezpočet)   

 vizuální pomůcky (mapy, obrázky, grafy, skládačky, kopie stran z učebnic Čj pro cizince)   

 portfolio-desky, kam žák vkládá svoje pracovní listy, své slovníčky, slovníčky vytvořené učiteli atd. Toto vybavení žáka je dobré zakoupit školou a 

žákovi předat – rodiče mohou mít problém s tím, co požadujeme.   

   

  

   

Hodnocení žáka v běžné výuce   

   

Žák cizinec nemusí být klasifikován pouze v průběhu prvního pololetí školní docházky – nebudeme-li DŽC v prvním pololetí hodnotit, platí pravidla pro 

odklad klasifikace uvedená ve ŠZ. Ve druhém pololetí musí být žák hodnocen v plném rozsahu, a to i tehdy, je-li přijat školou ke vzdělávání v průběhu druhého 

pololetí.    

Hodnocení vyplyne z Plánu pedagogické podpory (případně IVP), ve kterém je stanoveno, jak a za co je žák hodnocen. PLPP určuje vzdělávací cíle, 

cestu k jejich naplnění a uvádí kompetence, které by měl žák v daném předmětu za určité časové období zhruba zvládnout. Zpočátku je vhodnější používat 

spíše slovní hodnocení, které lépe postihne individuální úspěchy a pokroky žáka. Případně může být v kombinaci se známkou. Jednodušeji řečeno: Pedagogům 

doporučujeme hodnotit to, co ho sami učili a o čem se přesvědčili, že tomu žák rozumí.  Při hodnocení přihlížíme k zájmu, aktivitě, a především pokroku žáka.   

    

Vyhodnocení adaptačního období, zpětná vazba   

   

Práci adaptačního koordinátora ukončí vytvoření adaptačního plánu pro další výuku žáka s OMJ v příslušné škole. Shrne v něm, co se žák naučil, co bezpečně 

umí, v čem a jak pokračovat, co je nutné procvičovat a jakým způsobem. Spolu s TU a ideálně i s učiteli hlavních předmětů (především Čj) nastaví další 

vzdělávací cíle a postupy, a to i s předpokládaným datem vyhodnocení plánu a stanovením cílů nových. AK v plánu zároveň popíše, co vypozoroval o žákovi – 

osobní vlastnosti, jeho schopnosti a dovednosti.    

Samotné čtyři týdny práce AK nemohou žádného, zejména česky nemluvícího, cizince naučit naši řeč. Mohou však nastartovat další, potřebný proces školní 

podpory – následné doučování, výuka ČDJ …, který pomůže adaptaci žáka cizince nejen na školní prostředí.   

  

Čeština je nyní pro žáka vyučovací jazyk, je tedy nutné plánovat její rozvoj ve všech předmětech. Každý předmět nabízí dostatek možností, jak jazykovou 

výuku podpořit a každý vyučující odborného předmětu je zodpovědný za jazykový rozvoj žáka ve své vzdělávací oblasti.  Velice důležitá je i zpětná vazba-tedy 

sledování výsledků školní podpory v horizontu týdnů, měsíců a let. Spolu se závěry z rozhovorů se žákem o tom, jak se v prvních dnech a týdnech cítil, co 

potřeboval, zda školou nastavená opatření byla dostatečná, nám následně umožní tuto metodiku postupně doplňovat a aktualizovat o další pozna 

https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/slovni-hodnoceni
https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/slovni-hodnoceni
https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/slovni-hodnoceni


-Úprava a redukce předmětu Výchova k občanství. 

 

 

 

-Úprava – Zeměpis: v 6. roč. zrušeno téma „ Planeta Země.“ 

 

 

-Úprava – Fyzika:přesun tématu „ Gravitační pole“ ze 6. roč. do 7. roč. 

 

 

-Úprava – M: 6. roč. – vyřazení učiva „Zlomky“. 

                       9. roč. – zařazeno nové učivo „Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, kvadratické rovnice a funkce jako učivo, které není obsahem        

RVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Provedeny obsahové úpravy v těchto předmětech: 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací  předmět: Český jazyk a literatura  
  

Ročník: 1.  

Výstup  Učivo   

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy  

Projekty, Kurzy  
Poznámky  

porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti  

vyjadřuje své pocity z přečteného textu  

  

  

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost  

  

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči  

  

čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti  

na základě vlastních zážitků tvoří krátký, mluvený 

projev  

  

  

zvládá základní hygienické návyky spojené se 

psaním  

  

  

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky  

  

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky  

  

Aktivní a tvořivá práce s textem  

  

  

  

  

Rozvoj řeči (procvičování výslovnosti)  

  

  

Dechová a hlasová cvičení, komunikační cvičení  

  

  

Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, 

plynulé,  

Vyjadřování závislé na komunikační situaci;  

  

  

  

Správné sezení, správné držení psacího náčiní  

  

  

  

Technika psaní   

  

Rozlišování hlásek ve slabikách/slovech; rozklad a 

sklad slabik/slov   

  

  

Přednes vhodných literárních textů  

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení 

(uplatnění výrazových 

prostředků)  

– Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (vliv 

medií ve společnosti  

  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (život dětí v jiných 

zemích, zvyky a tradice 

národů Evropy v četbě)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

MKV – Lidské vztahy 

(sociální a komunikativní 

hry zaměřené na toleranci, 

empatii a harmonické 

mezilidské vztahy)  

  

  



čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu texty přiměřené věku  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací  předmět: Český jazyk a literatura  
  

Ročník: 2  

Výstup  Učivo   

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy  

Projekty, Kurzy  
Poznámky  

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti   

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči   

  

porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti  

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost  

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 

v běžných školních i mimoškolních situacích   

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

projev   

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý příběh  

respektuje základní komunikační pravidla v 

rozhovoru   

  

zvládá základní hygienické návyky spojené se 

psaním   

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 

projev   

  

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky   

odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, 

tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě   

Čtení s porozuměním (technika čtení, čtení pozorné, 

plynulé, znalost orientačních prvků v textu)  

  

  

  

Slohová cvičení   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Psaní  

                                                     

                    

  

  

  

Hláskosloví  

Abeceda   

  

  

  

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení 

(uplatnění výrazových 

prostředků)  

– Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (vliv 

medií ve společnosti  

  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (život dětí v jiných 

zemích, zvyky a tradice 

národů Evropy v četbě)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

MKV – Lidské vztahy 

(sociální a komunikativní 

hry zaměřené na toleranci, 

empatii a harmonické 

mezilidské vztahy)  

  

  



odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách  

  

porovnává významy slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná   

  

porovnává a třídí slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, okolnost, vlastnost   

  

  

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 

projevu je obměňuje  

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 

a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 

zvukové prostředky  

  

  

odůvodňuje a píše správně velká písmena na 

začátku věty a v typických případech vlastních 

jmen osob, zvířat a místních pojmenování  

  

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku  

  

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších  

  

 

 

 

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností  

  

  

  

  

  

  

  

  

Slovo a slovní význam   

  

  

  

  

Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky a 

spojky)  

  

Dialog na základě obrazového materiálu; základní 

komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 

vystupování), mimojazykové prostředky řeči 

(mimika, gesta)  

  

  

  

  

Pravopis  

  

  

  

 

Přednes vhodných literárních textů  

  

  

 

 

Literární druhy a žánry  

 

Poslech literárních textů  

  

  

  



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vyučovací  předmět: Český jazyk a literatura  

Ročník: 3.   

Výstup  Učivo   

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy  

Projekty, Kurzy  
Poznámky  

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti   

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči   

  

porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti  

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 

v běžných školních i mimoškolních situacích   

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

projev   

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení   

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý příběh  

  

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost  

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky   

  

píše správné tvary písmen a číslic   

  

  

  

  

  

porovnává významy slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná   

Čtení s porozuměním (technika čtení, čtení pozorné, 

plynulé, znalost orientačních prvků v textu)  

  

  

  

Slohová cvičení   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hláskosloví a výslovnost – stavba slova, slovní 

přízvuk  

  

  

  

  

Psaní (propojení s gramatickým učivem, přepis 

krátkého textu  

                                                     

  

  

  

  

Nauka o slově   

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení 

(uplatnění výrazových 

prostředků)  

– Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (vliv 

medií ve společnosti  

  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (život dětí v jiných 

zemích, zvyky a tradice 

národů Evropy v četbě)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

MKV – Lidské vztahy 

(sociální a komunikativní 

hry zaměřené na toleranci, 

empatii a harmonické 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

porovnává a třídí slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, okolnost, vlastnost   

  

užívá v mluveném projevu správné gramatické 

tvary podstatných jmen a sloves   

  

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy  

  

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 

ve vyjmenovaných slovech  

  

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku, pracuje 

tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a 

podle svých schopností  

  

  

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních vyprávění  

  

  

  

  

  

  

  

  

Slovní druhy   

  

  

Podstatná jména – pád, číslo, rod; slovesa – osoba, 

číslo, čas)  

  

Věta jednoduchá a souvětí (stavba věty jednoduché a 

souvětí)  

  

Vyjmenovaná slova        

  

  

                                         

Přednes vhodných literárních textů, poslech a 

dramatizace  

  

  

  

  

Literární druhy a žánry  

  

  

  

mezilidské vztahy)  

  



 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět: Český jazyk a literatura 
 

Ročník: 4. 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Seznámí se s jazykem jako s prostředkem 

komunikace. 

 

Mateřský jazyk           

Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí. 

Rozeznává druhy vět. 

Určí základní skladební dvojice ve větě 

jednoduché(podmět a přísudek). 

Je seznámen s pravidly shody přísudku 

s podmětem. 

Umí určit počet vět v souvětí. 

Z vět jednoduchých vytvoří souvětí.Umí 

zaznamenat větné vzorce. 

Věta a souvětí   

Rozlišuje slova jednoznačná a 

mnohoznačná,protikladná,souznačná,cito

vě zabarvená. 

Rozeznává slova spisovná a nespisovná. 

Umí označit slova ohebná a neohebná.. 

 

 

 

Slovo   

Registruje rozdíl mezi  předponami a 

předložkami a správně je píše. 

Umí určit slovní 

základ(předpona,kořen,přípona). 

 

 

 

Uvědoměle používá i/y po obojetných           

Stavba slova 

 

 

 

 

 

 

Vyjmenovaná slova. 

 

 
 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

souhláskách u vyjmenovaných i 

příbuzných slov. 

 

Zná vzory podstatných jmen 

Umí určit rod,číslo,pád a vzor. 

Umí skloňovat podstatná jména podle 

vzorů. 

Dokáže správně psát podstatná jména 

vlastní. 

 

 

 

Slovní druhy: 

Podstatná jména 

 

 

  

 

 

Rozeznává slovesa zvratná,jednoduchý a 

složený tvar,neurčitek(infinitiv). 

Umí určit osobu,číslo,čas. 

Umí časovat slovesa v čase přítomném a 

minulém. 

 

 

 

Slovesa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Umí vypravovat podle osnovy. 

Využívá vhodných jazykových 

prostředků. 

Dokáže popsat jednoduchou 

věc,osobu,činnost. 

Osvojí si jednoduché formy 

společenského styku(dopis,telefonní 

rozhovor,zpráva SMS,e – mail). 

Umí se vyjádřit v běžných situacích. 

Kultivovaně se dorozumívá ve škole i 

mimo školu. 

 

 

 

Vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

 

 

MKV:Kulturní diference – 

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení. 

Mezilidské vztahy- 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, solidarita, 

empatie. 

MDV: Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení- reklama. 

 

MKV: Mezilidské vztahy- 

vztahy mezi kulturami. 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět: Český jazyk a literatura 
 

Ročník: 5. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Seznámí se a osvojí si jazyk jako prostředek 

komunikace. 

Vytvoří si vztah k jazyku. 

 

Národní jazyk. MKV: Etnický původ- 

rovnocennost všech 

etnických skupina kultur, 

odlišnost lidí, ale zároveň 

jejich vzájemná rovnost. 

 

Rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, 

synonyma, antonyma, slova spisovná, 

nespisovná, citově zabarvená. 

Tvoří slova příbuzná odvozováním příponami a 

předponami ( předpona, kořen, přípona). 

Odůvodňuje pravopis vzhledem ke způsobu 

tvoření slov. 

Osvojí si základní význam předpon. 

Rozlišuje předložky a předpony, správně je píše. 

 

Stavba slova- slovo.   

Osvojí si všechny slovní druhy, umí je užívat. 

 

 

 

Tvarosloví- slovní druhy.   

Určuje pád, číslo, rod a vzor. 

Skloňuje podstatná jména podle vzoru. 

 

 

 

 

 

Podstatná jména. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Umí určit druhy přídavných jmen,zvládá 

 
 

Přídavná jména. 

 

  

 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

gramatiku měkkých a tvrdých i přivlastňovacích 

přídavných jmen. 

 

 

 

 

 

Rozezná základní druhy zájmen a číslovek. 

Zvládá skloňování zájmen (já, ty) a číslovek (2, 

3, 4, oba). 

 

 
Zájmena a číslovky. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Určuje osobu, číslo, čas a způsob. 

Zvládá i podmiňovací způsob slovesa. 

Pozná zvratné sloveso. 

Rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary. 

 

 

Slovesa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rozpozná základní větné členy (podmět a 

přísudek). 

Rozlišuje podmět vyjádřený i nevyjádřený. 

Rozlišuje podmět holý, rozvitý a 

několikanásobný. 

 

Osvojí si shodu přísudku s podmětem. 

 

 

Skladba. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rozezná větu jednoduchou od souvětí. 

Umí určit druhy jednoduché věty. 

 

 

Umí určit počet vět v souvětí. 

Zná spojky (spojovací výrazy) v souvětí. 

Je schopen zapsat vzorec souvětí. 

Věta jednoduchá. 

 

 

 
Souvětí. 

 

 

 

  

 

 

Rozpozná přímou řeč a větu uvozovací. Řeč přímá a nepřímá.   



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Užívá přímou řeč ve vypravování. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Volně reprodukuje text. 

Umí vytvořit zkrácený zápis textu. 

Recituje básně přiměřené věku. 

Dokáže zdramatizovat vhodný text. 

Umí sestavit osnovu k vypravování a popisu. 

Dokáže se jasně a srozumitelně vyjadřovat. 

Zachovává posloupnost děje a udržuje hlavní 

linii příběhu. 

Je schopen napsat dopis, pozvánku, oznámení, 

telegram, příspěvek do časopisu. 

 

 

Vyjadřovací schopnosti. 

 

 

 

 

 

 

MDV: tvorba mediálního 

sdělení, práce v týmu. 

  

 

 

Čte přiměřeně rychle, plynule a správně. 

Umí používat prvky uměleckého přednesu. 

Rozlišuje základní umělecké žánry- pohádka, 

pověst, bajka, dobrodružná četba, comics. 

Seznámí se s díly a autory dětských knih. 

 

 

Čtení a literární výchova. 

 

 

 

 

 

 

MKV: Kulturní diference- 

lidské vztahy- 

multikulturalita. 

 

MDV: fungování a vliv 

médií ve společnosti. 

 

VDO: občanská společnost 

a škola, občanská 

společnost a stát.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací  předmět: ANGLICKÝ JAZYK 
 
Ročník: 1. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně. 

 

Rozumí základním jednoduchým otázkám a 

výrazům, které jsou spojeny s každodenními 

situacemi. 

Domov, Rodina 

Základní výslovnostní návyky, slovní zásoba 

v komunikačních situacích, hry a činnosti vedené v 

AJ  

MKV – význam užívání 

cizího jazyka jako nástroje 

dorozumění.Mezilidské 

vztahy. 

 

 

 

 

Zopakuje a použije slova a slovní spojení z 

výuky 
Škola 

Základní výslovnostní návyky, slovní zásoba 

v komunikačních situacích, hry a činnosti vedené v 

AJ 

OSV – poznávání 

lidí,komunikace. 
 

Rozumí jednoduchému krátkému mluvenému 

textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu. 

 

 

Oblékání  

Základní výslovnostní návyky, slovní zásoba 

v komunikačních situacích, hry a činnosti vedené v 

AJ 

EGS – Evropa a svět,zvyky 

a tradice anglicky 

mluvících národů. 

 

Reaguje na jednoduché otázky.  

Zapojí se do běžných her a činností vedených 

v anglickém jazyce.  

 

 

 

 

Svátky, roční období (Velikonoce, Vánoce, 

narozeniny), Jídlo 

Základní výslovnostní návyky, slovní zásoba 

v komunikačních situacích, hry a činnosti vedené v 

AJ 

 

 
 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Dovede odpovědět v jednoduchých frázích.  

Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně.  

 

 

 

Zvířata 

Opakování učiva 1.ročníku 

Základní výslovnostní návyky, slovní zásoba 

v komunikačních situacích, hry a činnosti vedené v 

AJ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast:  JAZYK  A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací  předmět:  ANGLICKÝ  JAZYK 
 
Ročník:  2. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 

Rozpozná a přečte názvy zvířat. 

Sleduje jednoduché příběhy a porozumí jim. 

 

Příroda, Zvířata 
Fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafic.podobou slov. 

Základní gramatické struktury 

 

OSV- poznávání okolního 

světa, komunikace 
 

Sleduje jednoduché příběhy a porozumí jim. 

Rozpozná a přečte názvy předmětů ve třídě. 

Sleduje jednoduché příběhy a porozumí jim. 

 

Škola, Barvy, Povolání 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

MKV – význam užívání 

cizího jazyka jako nástroje 

dorozumění. Mezilidské 

vztahy. 

 

 

Rozumí obsahu jednoduchého, krátkého, 

mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu. 

Rozpozná, přečte a pojmenuje názvy jídla a 

nápojů. 

Sleduje jednoduché příběhy a porozumí jim. 

 

 

Jídlo, Domov, Bydliště,  

Dům – místnosti v domě (v bytě) 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li 

součástí pamětně osvojeného repertoáru. 

 

  

 Sleduje jednoduché příběhy a porozumí jim. 

Rozpozná, přečte a pojmenuje oblečení a hračky. 

Zúčastní se různých her a činností pro celou třídu 

a dvojice. 

Roční období – léto, Hry venku, Počasí 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li 

součástí pamětně osvojeného repertoáru. 

 

OSV- poznávání okolního 

světa, komunikace 
 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Prezentuje jednoduché básničky a písničky, popř. 

jiné krátké texty. 

Seznamuje se s tradičními svátky a oslavami   

v Británii. 

Porovnává britské a české tradice. 

 

Halloween, Vánoce, Velikonoce  

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

EGS – Evropa a svět, zvyky 

a tradice anglicky mluvících 

národů. 

 

Píše slova a krátké věty na základě textové a 

vizuální předlohy. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 

textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení. Zopakuje a použije slova a 

slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky 

setkal. 

 

Ve všech probíraných tématech.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
Ročník : 3. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

Poznámky 

 

Umí reagovat při prvním setkání, umí pozdravit. 

představí se, rozloučí se, umí poprosit a poděkovat. 

 

 

 

Počítá do dvaceti. 

 

 

 

 

Pojmenuje základní barvy. 

 

 

 

 

Porozumí krátkému poslechovému textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, 

pokud má k dispozici vizuální oporu a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně. 

 

 

 

Rozumí   běžným    pokynům    a   jednoduchým   

větám  vyučujícího  souvisejícím  s   organizací  

vyučovacího  procesu . 

 

 

 

 Domov, Rodina - Škola 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu, 

práce se slovníkem 

Základní gramatické struktury 

 

Základní číslovky  

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

Barvy 
Základní gramatické struktury a typy vět 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

Jídlo, Nákupy, Dopravní prostředky, 

Povolání 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

 

Lidské tělo 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

MKV-

Multikulturalita – 

Význam užívání 

cizího jazyka jako 

nástroje dorozumění. 

 

 

 

 

 

 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

Pokud je možno, je 

vhodné učivo prolínat 

do všech ostatních 

předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostředky 

vyplývají z obsahu 

použité učebnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

Poznámky 

 

 

Prezentuje jednoduché básničky a písničky, popř. jiné 

krátké texty. 

Seznamuje se s tradičními svátky a oslavami   

v Británii. 

Porovnává britské a české tradice. 

 

 

 

Přiměřeně a pohotově reaguje na různé situace  

běžného  života  žáků dané  věkové  skupiny, umí se   

souvisle  vyjadřovat  v   rámci      vymezených 

tematických okruhů. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Čte nahlas plynule a foneticky správně připravené  

texty. 

Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 

předlohy. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 

textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení. Zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

 

 

 

 

Halloween, Vánoce, Velikonoce  

Kalendářní rok, měsíce, dny v týdnu 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

 

 

 

Volný čas 

Příroda, Počasí 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

 

 

 

 

 

 

Ve všech probíraných tématech 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - Evropa a svět  

- zvyky a 

tradice angl. 

mluvících 

národů 

 

 

 

EV – základní 

podmínky života 

MDV – práce v týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
 
Ročník: 4.  

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, kurzy, 

projekty 

Mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

Poznámky 

 

- Rozumí upřesňujícím pokynům souvisejícím s 

vedením hodiny v cizím jazyce.  

- Umí anglickou abecedu. 

- Hláskuje své jméno. 

- Získá základní slovní zásobu sloužící k popisu 

sebe, jiné osoby a členů rodiny. 

- Používá správně tvary slovesa být a mít, chápe 

jejich časování, umí užít plné i stažené slovesné 

tvary. 

- Zná psanou formu čísel 20-100, čísla správně 

vyslovuje. 

 

 

 

- Získá základní slovní zásobu sloužící k popisu jídel 

během dne 

- Rozlišuje velikost, množství. 

- Rozpozná základní časové údaje. 

- Vyjmenuje zvířata v ZOO,  

- Umí používat předložky místa ve větách. 

    

 

 

 

 

 

 

-Vyslovuje a píše správně v přiměřeném rozsahu 

slovní zásobu. 

-Popíše město ve větách s užitím jednotného i 

RODINA, ŠKOLA 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury sloves  

 - čísla 20-100 

 

 

 

 

 

 

 

 - JÍDLO, ČAS, ZVÍŘATA 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury a typy 

vět  

 

 

 

 

 

MĚSTO, DOPRAVA, VOLNÝ ČAS 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

 

  

EGS – kultura v evropském 

kontextu 

 

 

MKV - lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – základní podmínky 

života 

 

 

MDV – práce v týmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – principy  

demokracie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



množného čísla. 

-Tvoří kladné a záporné věty v přítomném čase 

prostém 

-Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace o 

sportech a televizních programech 

 

 

 

 

 

- Čte delší příběhy a rozumí jim, doplňuje psaný text  

v přítomném čase prostém a průběhovém. 

- Tvoří krátké věty o zaměstnání. 

- Získá slovní zásobu týkající se zaměstnání a 

počasí. 

- Vede krátké rozhovory o počasí a povolání 

- Pojmenuje roční období. 

 

 

 

 

 

 

- Prezentuje jednoduché básničky a písničky. 

- Seznamuje se s tradičními svátky a oslavami      

v Británii a USA. 

 

 

 

 

 

Přiměřeně a pohotově reaguje na různé situace  

běžného  života  žáků dané  věkové  skupiny v   

rámci   vymezených tematických okruhů. 

   

 

Čte nahlas plynule a foneticky správně připravené  

okruhu, 

- základní gramatické struktury a typy 

vět  

 

 

 

 

 

 

 

 POVOLÁNÍ, POČASÍ 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury sloves a 

typy vět  

 

 

 

 

 

HALLOWEEN, VÁNOCE, 

VELIKONOCE 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - poznávání lidí, 

komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - Evropa a svět  

zvyky a tradice angl. 

mluvících národů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



texty. 

Píše slova a krátké věty na základě textové a 

vizuální předlohy. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného a 

mluveného textu, pokud má k dispozici vizuální 

oporu. 

Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými 

se v průběhu výuky setkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
 
Ročník: 5. 

Výstup Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, kurzy 
Poznámky 

 

-umí se představit a získat informace o 

kamarádovi 

- rozumí instrukcím a řeší úkoly podle 

anglického zadání 

- používá čísla 0-100 

- zná anglickou abecedu, hláskuje 

- orientuje se na mapě světa 

-seznámí se s názvy zemí v angličtině 

 

 

 

 

- zná pojmenování dnů v týdnu, dokáže se 

zeptat na den a odpovědět 

- pojmenovává měsíce v roce, zná 

pojmenování některých významných dnů 

v roce 

- zná názvy školních předmětů a mluví o 

svém školním rozvrhu 

RODINA, BYDLIŠTĚ 

 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA, ČAS,  KALENDÁŘNÍ ROK 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury a typy vět  

  

 

 

OSV –komunikace, 

seberegulace a 

sebeorganizace  

OSV – poznávání lidí 

MKV- lidské vztahy, 

kulturní diference 

EGS – jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

OSV –komunikace, 

seberegulace a 

sebeorganizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- rozumí informacím o čase, tvoří věty 

s časovými údaji 

 - tvoří kladné, záporné věty, otázky a krátké 

odpovědi se slovesem být a mít 

 

 

 

 

- vyjadřuje se o tom, co kdo vlastní 

- užívá  přítomný čas prostý 

- popíše svůj denní režim a svoje návyky, 

potřeby a přání 

 - jmenuje své oblíbené a neoblíbené jídlo. 

 

 

 

 

 

- ptá se na směr 

- pojmenuje budovy ve městě, dopravní 

prostředky 

- popíše pokoje v domě, pojmenuje nábytek a 

bytové zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLNÝ  ČAS, JÍDLO 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury a typy vět  

 

 

 

 

 

 

DOMOV, MĚSTO, DOPRAVA 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury a typy vět  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – poznávání lidí 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- popíše vzhled člověka 

- rozlišuje přítomný čas prostý a průběhový 

 

 

 

Reaguje na různé situace  běžného  života  

žáků dané  věkové  skupiny,  souvisle  se 

vyjadřuje v   rámci vymezených tematických 

okruhů. 

   

Čte nahlas plynule a foneticky správně 

připravené texty. 

Píše slova a krátké věty i bez vizuální 

předlohy. 

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného a mluveného textu, pokud má 

k dispozici vizuální oporu. 

 

 

 

- seznamuje se s tradičními svátky a oslavami   

v Británii a USA 

 - porovnává anglické a české tradice 

 

 

 

 

LIDSKÉ TĚLO, OBLÉKÁNÍ, NÁKUPY 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

- základní gramatické struktury a typy vět  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN, VÁNOCE, Sv. 

VALENTÝN, VELIKONOCE 

- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 

- Slovní zásoba probíraného tematického 

okruhu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV- lidské vztahy a 

kulturní diferenciace 

 

 

 

 



 
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vyučovací  předmět: Matematika a její aplikace 
 

Ročník: 1. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem prvků. 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

-  čísla  0-20 numerace 

- rozeznávání, pojmenování a modelování 

základních rovinných útvarů, hledání jejich 

reprezentace v realitě 

VDO – Občanská 

společnost a škola. 

OSV – řeší problémy a 

rozhodovací dovednosti. 

 

Porovnává množství a vytváří soubory prvků 

podle daných kritérií v oboru do  

20, 

čte, píše a používá číslice v oboru do 20, 

zná matematické operátory + , − , = , < , > a 

umí je zapsat 

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 

odčítání v oboru do 20 

umí rozklad čísel v oboru do 20 

 

 

- doplňování tabulek 

- orientace v čase ( určování celých hodin a 

půlhodin) 

- obchodování 

 

  

 Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 

  

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;  

nachází v realitě jejich reprezentaci 

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

- vybarvování podle osy souměrnosti 

- vytváření staveb z krychlí podle vzoru 

 

  

 
 



 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vyučovací  předmět: Matematika a její aplikace 
 
 

Ročník: 2. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 

100 (zpaměti i písemně) 

 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 

do 100 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

-Numerace do 100 bez přechodu desítky, s 

přechodem desítky 

-písemné sčítání a odčítání, porovnávání čísel, 

násobení a dělení 

 

VDO – občanská 

společnost a škola 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

popisuje jednoduché závislosti z praktického 

života 

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s 

využitím pomůcek 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Hodiny – orientace v čase ,čtvrt hodiny, tři čtvrtě 

hodiny 

-digitální podoba hodin a minut 

 

  

 

porovnává velikost útvarů,  

 

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

-osová souměrnost, čtvercová síť 

-bod, geometrické útvary, tělesa 

-čára přímá, lomená, křivá 

základní útvary v rovině 

lzákladní útvary v prostoru 

(kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět: Matematika a její aplikace 
 

Ročník: 3. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

užívá lineární uspořádání;  

zobrazí číslo na číselné ose 

 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

-přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 

-zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění -

násobilka 

-písemné algoritmy početních operací 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 

využitím ve slovních úlohách 

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v 

oboru do 100. 

 

Numerace  v číselném oboru 0-1000 

Násobení a dělení 

-násobení mimo rozsah malé násobilky 

-písemné násobení 

-početní operace se závorkami 

- sudá a lichá čísla 

-zaokrouhlování na desítky, stovky 

Zlomky  

-dělení se zbytkem 

 

 

 

  

 

doplňuje tabulky, schémata, 

 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty a 

rychlosti 

- jednoduché převody jednotek 

- hodiny a určování času, čas na digitálních 

hodinách 

  

 

 

Rozezná, rýsuje a modeluje jednoduché  útvary 

v rovině a prostoru. 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

-útvary v rovině (čtverec, obdélník, trojúhelník, 

kružnice, kruh) a v prostoru (krychle, kvádr) 

-úsečky shodné a neshodné, přímky, polopřímky, 

rovnoběžky, různoběžky 

 

 

 



- souřadnicová a čtvercová síť, 

-úhel, pravý úhel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět: Matematika  
 
Ročník: 4. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

procvičování učiva ze 3. ročníku 

 

Opakování, malá násobilka, písemné sčítání, 

odčítání, slovní druhy 

  

čte, píše a umí zobrazit čísla na číselné ose 

zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, 

tisíce, sta a desítky 

rozkládá čísla v desítkové soustavě 

 

Číselný obor do 1 000 000 

Porovnávání čísel, zaokrouhlování 

Pamětní násobení a dělení 

  

sčítá a odčítá zpaměti čísla, která mají nejvýše 

dvě číslice různé od nuly 

ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé 

násobilky 

písemně násobí jednociferným, dvojciferným a 

trojciferným činitelem 

písemně dělí jednociferným dělitelem 

 

 

Početní výkony s přirozenými čísly 

Písemné násobení jednociferným činitelem 

Písemné dělení jednociferným dělitelem 

 

  

zná jednotky času, hmotnosti, obsahu, délky 

převádí jednotky hmotnosti a délky 

 

 

 

 

 

Jednotky (délky, hmotnosti, objemu a času) 

Převody jednotek, slovní úkoly na praktické 

procvičení 

 

 

 

 

 

 
 

řeší jednoduché a složené slovní úlohy 

provádí stručný zápis slovní úlohy 

názorně vyznačí polovinu a čtvrtinu celku 

pojmenuje jednotlivé části zlomku 

sčítá zlomky se stejným jmenovatelem, kdy 

jmenovatel je 2 až 10 

Slovní úlohy 

 

Zlomky – základy, seznámení, praktické využití 

Řešení slovních úloh s využitím zlomků 

 

Římské číslice, aritmetický průměr 

 

  

 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

řeší jednoduché slovní úlohy na určení 

poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny 

daného počtu 

 

 

  

 

 

 

 

učí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině 

narýsuje rovnoběžky, kolmici, různoběžky 

sestrojí trojúhelník, čtverec, obdélník a kružnici 

pozná a sestrojí trojúhelník pravoúhlý 

určí osu souměrnosti modelováním 

určí obvod a obsah čtverce a obdélníku 

modeluje síť kvádru a krychle 

Geometrie 

Rýsování kolmic a rovnoběžek 

Konstrukční úlohy 

Obvod, obsah čtverce, obdélníku 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět: Matematika 
 
Ročník: 5 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

procvičování učiva ze 4. ročníku 

 

Opakování   

čte a zapisuje čísla větší než milión 

zaokrouhluje s požadovanou přesností 

orientuje se na číselné ose v oboru přirozených 

čísel 

zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru 

v desítkové soustavě 

 

 

Přirozená čísla do a přes 1 000 000   

sčítá a odčítá zpaměti i písemně do milionu 

násobí deseti, stem a tisícem 

písemně násobí až čtyřciferným číslem 

písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem 

řeší jednoduché a složené slovní úlohy  

samostatně provádí kontrolu výpočtů 

 

 

Početní výkony s přirozenými čísly a jejich 

vlastnosti 

  

Píše a čte dané desetinné číslo řádu desetin a 

setin 

Zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na 

číselné ose 

Zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na 

celky 

Sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin 

násobí a dělí desetinné číslo deseti 

 

 

Zlomky a desetinná čísla 

 

 

 

 

 

 
 

zná pojmy rovina, polorovina Geometrie   



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

pozná a sestrojí obecný, pravoúhlý, 

rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník 

změří a vypočítá obvod trojúhelníku a 

čtyřúhelníku 

pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 

vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením 

obsahů jejich podstav a stěn 

zná a umí převádět jednotky obsahu 

zapíše a použije data z grafu v soustavě 

souřadnic 

dbá na přesnost a čistotu rýsování 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: Prvouka 
Ročník: 1 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 

možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 

- prostředí domova, orientace v místě bydliště, 

prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, 

bezpečná cesta do školy 

- Osobnostní a sociální 

výchova – Poznávání lidí, 

Mezilidské vztahy 

 

- žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 

rodině, role rodinných příslušníků a vztahy 

mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům  

-rodina – postavení jedince v rodině, role členů 

rodiny, příbuzenské vztahy, mezilidské vztahy 
  

- žák pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 

ochrana rostlin a živočichů, působení lidí na krajinu, 

životní prostředí 

- Environmentální 

výchova- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

- žák využívá časové údaje při řešení různých 

situací v denním životě, rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 

-orientace v čase, časový řád – roční období, denní 

režim, kalendář, určování času 

  

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

- lidské tělo, péče o zdraví – správná výživa, pitný 

režim 

  

- rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času; uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka silničního 

provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své 

a zdraví jiných 

-osobní bezpečí – vhodná a nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování v silničním provozu, dopravní 

značky 

Nebezpečí komunikace 

prostřednictvím 

elektronických médií 

 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech, rizika ohrožení  

- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup v případě ohrožení 
Umí použít čísla tísňového 

volání 112, 150, 155, 158 

 

 



 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: Prvouka 
Ročník: 2 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 

možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 

- prostředí domova, orientace v místě bydliště, 

prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, 

bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace 

- Osobnostní a sociální 

výchova – Poznávání lidí, 

Mezilidské vztahy 

 

- žák začlení svou obec (město) do příslušného 

kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

 

- obce a její části, minulost a současnost obce, 

význačné budovy a památná místa 
  

-reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená postup v případě ohrožení, požáry 

  

- žák rozlišuje blízké a příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy 

mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům 

- role členů rodiny, příbuzenské vztahy, mezilidské 

vztahy a komunikace 

 

VO – osobnostní a sociální 

výchova – sebepoznání a 

sebepojetí 

Pravidla slušného chování 

 

- žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě, 

- popíše a porovná viditelné proměny 

v jednotlivých ročních obdobích 

 

- působení lidí na krajinu, životní prostředí 

- rostliny, živočichové, houby, stavba těla u 

některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a 

pro člověka 

-ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, 

tvorba životního prostředí, 

- likvidace odpadů  

- Environmentální 

výchova- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

- péče o zdraví, zdravý životní styl   

- chová se obezřetně při setkání s neznámými 

jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc 

- přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 

duševního zdraví – čísla tísňového volání, správný 

způsob volání na tísňovou linku 

- Osobnostní a sociální 

výchova – Poznávání lidí, 

Mezilidské vztahy 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

- charakterizuje nebezpečná místa při cestě do školy 

a ze školy 

-žák odvodí význam a potřebu různých povolání 

a pracovních činností 

- fyzická a duševní práce a zaměstnání   

- žák uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu 

- bezpečné chování v silničním provozu v roli 

chodce a cyklisty, drobné úrazy a poranění, první 

pomoc 

  

- rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času; uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- osobní bezpečí – předcházení rizikovým situacím 

uvede základní ochranné prvky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 
Ročník: 3 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 

možná nebezpečí v nejbližším okolí 

chování 

- prostředí domova, orientace v místě bydliště, 

prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, 

bezpečná cesta do školy, město, místní krajina, 

- riziková místa a situace 

- Osobnostní a sociální 

výchova – Mezilidské 

vztahy 

 

- žák začlení svou obec (město) do příslušného 

kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

- obce a její části, minulost a současnost obce, 

význačné budovy a památná místa 

  

- žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost 

- působení lidí na krajinu, životní prostředí, okolní 

krajina, orientační body, světové strany, zemský 

povrch a jeho tvary 

- Environmentální 

výchova- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

- žák rozlišuje blízké a příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy 

mezi nimi 

 

- role členů rodiny, příbuzenské vztahy, mezilidské 

vztahy, zaměstnání,  

- soužití lidí, komunikace, chování lidí, pravidla 

slušného chování, ohleduplnost, etické zásady 

 

VO – Osobnostní a sociální 

výchova – seberegulace a 

sebeorganizace 

 

- žák odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností 

- práce fyzická a duševní zaměstnání 

 

  

- žák projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům 

- vlastnosti lidí, pravidlo slušného chování - Osobnostní a sociální 

výchova – Mezilidské 

vztahy 

 

- žák využívá časové údaje při řešení různých 

situací v denním životě, rozlišuje děj 

v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- určování času, režim dne, roční období   

- žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události regionu, 

interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 

s místem, v němž žije 

- péče o památky, minulost kraje a předků, rodný 

kraj, kulturní akce v regionu 

  

- žák pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

- roční období, život rostlin během roku, životní 

podmínky – rozmanitost života na Zemi, význam 

ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na 

  



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Zemi, podnebí a počasí, ohleduplné chování k 

přírodě 

- žák roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, uvede příklady 

výskytu organismů ve známé lokalitě 

- podmínky života na Zemi, živá a neživá příroda - Environmentální výchova 

– Základní podmínky 

života 

 

- žák provádí jednoduché pokusy u skupiny 

známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 

jednoduchých nástrojů a přístrojů 

- třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti 

látek 

  

- žák uplatňuje základní hygienické, režimové a 

jiné zdravotně-preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle, projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

- denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá 

strava, nemoc, drobné úrazy a poranění 

 - lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 

projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly 

mezi mužem a ženou, biologické a psychické změny 

v dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj 

jedince 

  

- žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- odmítání návykových látek, bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, krizové situace 

- Osobnostní a sociální 

výchova – Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

- žák se chová obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 

která je mu nepříjemná, v případě potřeby 

požádá o pomoc 

- krizové situace, šikana, sexuální obtěžování, týrání, 

odmítání návykových látek 

  

- žák uplatňuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu 

- bezpečné chování v silničním provozu v roli 

chodce a cyklisty, drobné úrazy a poranění, první 

pomoc, úrazová zábrana 

  

- žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech 

- situace hromadného ohrožení, postup v případě 

ohrožení  

  

 

 
 
 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět: Přírodověda 
 

Ročník: 4. – 5. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Termín 

- žák poukáže v nejbližším společenském 

a přírodním prostředí na změny a některé 

problémy a navrhne možnosti zlepšení 

životního prostředí obce (města) 

 

- významné sociální problémy, problémy konzumní 

společnosti, globální problémy přírodního prostředí 

- multikulturní výchova – 

kulturní diference 
 

 

-žák dělí přírodu na živou a neživou, 

uvede z jakých látek se živá a neživá 

příroda skládá, definuje pojmy ekosystém 

a ekologie, příroda živá a neživá 

- živá, neživá příroda, ekosystém  

 
 

 

 

    

- žák objevuje a propojuje prvky živé a 

neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností občanů 

- nerosty a horniny, půda, znaky života, životní 

potřeby a projevy, ochrana a tvorba životního 

prostředí 

  

- žák vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období 

- vesmír a Země, sluneční soustava, den a noc, roční 

období 

  

- žák zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází shody a rozdíly 

v přizpůsobení organismů prostředí 

- rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi 

organismy, základní společenstva 

- environmentální výchova 

– ekosystémy 
 

- žák porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních 

organismech, třídí organismy do známých 

skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče 

a atlasy 

- životní potřeby a projevy, průběh a způsob života 

rostlin i živočichů, stavba těla a jejich význam 

v přírodě i pro člověka 

  

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Termín 

- žák zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 

které mohou prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat  

- odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 

prostředí, likvidace odpadů, ekologické katastrofy 

- environmentální výchova 

– vztah člověka k prostředí 
 

 

- žák založí jednoduchý pokus, naplánuje 

a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu 

- vlastnosti, změny, porovnávání látek a jejich 

třídění 

  

 

 

- žák využívá poznatků o lidském těle  a 

podpoře vlastního zdravého způsobu 

života 

- lidské tělo, životní potřeby a projevy, základní 

stavba a funkce 

- osobnostní a sociální 

výchova – sebepoznání a 

sebepojetí 

 

- žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve vývoji dítěte před 

a po jeho narození 

- vývoj jedince, rodina a partnerství,ohlavní rozdíly 

mezi mužem a ženou,biolog. a psycholog.změny 

v dospívání,základy lidské reprodukce 

  

- žák účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle vlastních 

potřeb i s ohledem na oprávněné nároky 

jiných osob 

- denní režim, pohybový režim, intimní a duševní 

hygiena 

  

- žák uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou zdraví a 

jeho preventivní ochranou 

- pitný a pohybový režim, zdravá strava, úrazová 

zábrana,prevence nemocí 

  

- žák ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc,rozpozná život 

ohrožující zranění 

- první pomoc   

- předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek 

- návykové látky,závislosti a zdraví,nebezpečí 

komunikace prostřednictvím elektronických médií 

  

 

 
 
 
 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 
 
Ročník: 4. – 5.  

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- žák určí polohu svého bydliště nebo 

pobytu vzhledem ke krajině nebo státu 

 

- poloha obce v krajině   

- žák určí světové strany v přírodě i podle 

mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu a pobytu 

v přírodě 

 

- světové strany, orientační body a linie, mapa a 

práce s ní 
  

- žák vyhledává typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství 

a kultury, jednoduchým způsobem 

posoudí jejich význam  

 

- regionální krajina – povrch, vodstvo, půdy, 

rozšíření rostlinstva a živočišstva, hospodářství, 

průmysl a kultura v regionu 

 

 

 
 

- žák porovná způsob života a přírodu 

v naší vlasti i jiných zemích 

 

- cestování, evropské státy, EU, kontinenty 

 

- výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – Evropa a 

svět nás zajímá 

 

 

- žák rozlišuje hlavní orgány státní moci a 

některé jejich zástupce, symboly našeho 

státu a jejich význam 

- národ, základy státního zřízení a politického 

systému ČR, státní správa a samospráva, státní 

symboly, principy demokracie 

- výchova demokratického 

občana – občan, občanská 

společnost, stát 

 

- žák vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi lidmi, 

vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 

škole, mezi chlapci a děvčaty, v rodině, 

v obci 

- žák rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat nemohou  

- mezilidské vztahy, komunikace, pravidla slušného 

chování 

- základní lidská práva a povinnosti 

- postavení jedince v rodině 

- osobnostní a sociální 

výchova – mezilidské 

vztahy 

 

- posoudí rizika osobního rozpočtu, uvede - peníze, osobní rozpočet   



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

klady a zápory  

- žák pracuje s časovými údaji a využívá 

je k pochopení vztahů mezi ději a jevy  

 

- určování času, dějiny jako časový sled událostí,    

- žák získává povědomí o minulosti, 

orientuje se ve významných časových 

meznících, je schopen rozčlenit události 

do jednotlivých období, posoudí minulost 

své vlasti 

- žák se orientuje v základních podobách 

kultury, uvědomuje si význam ochrany 

kulturních památek 

- časová přímka – minulé, současné, orientuje se 

v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti, srovnání způsobu života  

- státní svátky a významné dny 

 

-ochrana kulturních památek, UNESCO, kulturní 

památky v mém okolí 

 

-pověsti vztahující se k naší vlasti 

-multikulturní výchova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova                                                                                                                                                                

 

Ročník: 1. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

 

Vnímá a uplatňuje prvky vizuálně obrazného 

vyjádření na základě jeho zkušeností, vjemů a 

představ 

 

 

Poznávání a zobrazování tvarů a činnosti věcí 

jako lidských výtvorů, grafický záznam 

pohybu – kružnice, ovály, vodorovné a šikmé 

čáry.  

   

Pozoruje přírodní útvary, rozlišuje a hodnotí 

tvary, barvy, struktury. 

 

 

 

Poznávání přírody, kompozice z přírodnin 

(listy, plody, kůra), otiskování v barvě, 

jednoduchá kresba. 

EV – Vztah člověka 

k prostředí, výchova 

k životnímu prostředí. 

  

Experimentuje s barvou, zkoumá její vlastnosti, 

rozlišuje teplé a studené barvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra s barvou, výrazové možnosti barev, 

vyvození základních pojmů (barvy základní, 

husté a řídké, světlé a tmavé, teplé a studené). 

Akvarel, tempera. 

 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

 

 

 

  

 

 



Výstup Učivo  
Průřezová témata  

 
Poznámky 

 

Termín 

Užívá ve výtvarné výpovědi své vlastní 

životní zkušenosti, prožitky, představy.  

 

 

 

 

Ilustrace pohádek, říkadel, výtvarné vyprávění 

zážitků dítěte, dítě a svět dospělých, dítě a jeho 

sen. 

OSV – sebepoznání  a 

sebepojetí, komunikace 

  

Modeluje a vytváří jednoduché prostorové 

kompozice. 

 

 

 

 

 

 

Modelování a prostorové vytváření, poznávání 

základních vlastností plastických materiálů, 

vytváření objemu modelováním. 

OSV - komunikace .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 
 
Ročník: 2. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata  

 
Poznámky 

 

Termín 

Rozpoznává barvy, tvary, linie, objekty, 

porovnává je a třídí na základě zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ. 

 

 

Výtvarné vyjádření skutečnosti: dítě a rodina, 

škola, spolužáci, rozdílné vnímání dětí 

navzájem, dítě a svět pohádek. 

Vystihnout proporční vztahy zobrazovaných 

prvků. 

Výtvarné vyprávění pohádek a písniček. 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

výchova k samostatnosti, 

sebekritice, ohleduplnost. 

OSV – komunikace 

 

Výtvarný projekt - 

pohádka 

  

Vyhledává a výtvarně dotváří přírodniny na 

základě představ. 

Pozoruje tvarově zajímavé rostliny a stromy. 

 

 

 

 

 

Vytváření prostorových útvarů shlukováním, 

kombinováním přírodních materiálů. 

Výtvarný přepis pozorování. 

EV – Vztah člověka 

k prostředí, výchova 

k životnímu prostředí 

  

Pozoruje tvar užitkových předmětů 

z hlediska jejich funkce a materiálu a 

zachycuje ho ve výtvarné výpovědi. 

 

 

 

 

Výtvarné vyjádření věcí v ploše i v prostoru     

 

 

 



Výstup Učivo  
Průřezová témata  

 
Poznámky 

 

Termín 

Chápe výrazové vlastnosti barev. 

Experimentuje s výtvarnými prostředky 

(linie, barva) 

 

 

 

 

 

Vnímá události různými smysly a pro jejich 

obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. 

 

Hra s linií (přítlak, odlehčení, křížení, 

souběžnost), hra s barvou (vlastnosti barev, 

barevný kontrast) 

 

 

 

 

 

 

Vnímání smyslových vjemů a jejich záznam. 

OSV – kreativita, rozvoj 

schopností poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modeluje a vytváří prostorové kompozice, 

uplatňuje při práci představivost a fantazii. 

 

 

 

 

 

Modelování podle skutečnosti a vyjadřování na 

základě představ a fantazie, práce s modelovací 

hlínou, DAS hmotou (hnětení, stáčení, válení, 

vykrajování). 

OSV - kreativita   

Řeší rytmus v ploše. 

 

 

 

 

 

Rytmické řešení plochy s využitím různých 

geometrických tvarů a kontrastních barev 

(vystřihování, koláž, využití tiskátek, 

kombinované techniky) 

   

     . 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

Termín 

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, 

zvykům a svátkům. 

 
 

Dekorativní práce – zdobení, kombinované 

techniky, koláž, malování na sklo, na textil, 

inkoustová technika atd 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 
 
 
Ročník: 3.         . 

Výstup Učivo  
Průřezová témata  

 
Poznámky 

 

Termín 

Rozpoznává barvy, tvary, linie, objekty, 

porovnává je a třídí na základě zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ. 

 

 

Poznávání přírody: vrypy, otisky, frotáž, kresba 

různými nástroji (dřívkem, perem), tužkou, tuší, 

uhlem, proškrabávání.  

EV - ekosystémy   

Vyjadřuje vlastní prožitek z vyprávění, 

četby, filmu. 

 

 

 

 

 

Ilustrace děje, uspořádání objektů do celků ve 

statickém a dynamickém vyjádření. 

MDV – tvorba 

mediálního sdělení 

 

  

Pozoruje činnost lidí a výtvarně 

zaznamenává, v tvorbě projevuje své vlastní 

zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i 

prostorovém uspořádání linie, tvary, 

objekty. 

Organizuje vlastní výtvarnou práci. 

 

 

 

 

 

Grafický záznam pohybu, výtvarné vyprávění – 

malba, kresba, koláž. 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

  

 



           . 

Výstup Učivo  
Průřezová témata  

 
Poznámky 

 

Termín 

Poznává a zobrazuje tvary předmětů 

stejného charakteru a funkce podle svých 

schopností, odlišné interpretace porovnává 

se svou dosavadní zkušeností. 

 

Různé nádoby, souměrné a nesouměrné 

předměty, věci denní potřeby – kresba tuší, 

tužkou, inkoustem, odkrývací technika. 

   

Využívá výrazové možnosti různých druhů 

linií ve výtvarném vyjadřování. 

 

 

 

 

 

Vnímá a přepisuje do výtvarné řeči podněty 

hmatové, sluchové, čichové. 

 

 

 

Hra s linií vedenou v různých materiálech – 

přítlak, odlehčení, křížení, zhušťování a 

zřeďování čar, násobení linie, jejich kombinace 

v ploše. 

 

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly. 

 

 

 

 

 

 

  

Zkoumá a chápe vlastnosti barev, jejich 

výrazové možnosti, uplatňuje při práci svou 

představivost a fantazii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie 

barvy – základní a doplňkové, míchání barev, 

kontrastní barvy,symbolická funkce barev 

(akvarel, tempera, pastel) 

OSV - kreativita .  

 

 

            . 



Výstup Učivo  Průřezová témata  

 
Poznámky 

 

Termín 

Modeluje prostorové útvary, tvaruje papír, 

odlišné interpretace porovnává se svojí 

dosavadní zkušeností, 

 

 

 

 

 

Techniky plastického vyjádření. 

Uspořádání linií, tvarů objektů v prostoru, 

vnímání velikosti, reliéfní kompozice 

(modelování z keramické hlíny, DAS hmoty, 

mačkání, stříhání a tvarování papíru a lepenky, 

stavby z krabiček, kostek). 

OSV – kreativita a 

komunikace 

EV – lidské aktivity 

  

Navrhuje a dekoruje různé předměty, užívá 

výtvarného rytmu v řazení ozdobných 

prvků. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dekorativní práce 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 
 

Ročník: 4            . 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

Termín 

Uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti 

teoretické a praktické poznatky a 

dovednosti z nauky o barvě. 

Barevně vyjadřuje své pocity a nálady. 

 

 

Malba  - krajiny, zátiší, portrét, hračky, objekty. 

Uplatňování subjektivity: pohyb těla, 

manipulace s objekty, akční tvar malby a kresby 

Ověřování komunikačních účinků: 

v komunikaci se spolužáky, rodinnými 

příslušníky a v rámci skupin 

Proměny komunikačního obsahu – záměry 

tvorby a proměny obsahu vlastních děl, 

porovnávání vlastních a odlišných interpretací. 

EV- ekosystémy  

-lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

-vztah člověka 

k prostředí 

 

MKV- kulturní diference  

-lidské vztahy (empatie) 

 

  

Prohloubí a zdokonalí techniky kresby z 1. 

období. 

Užívá a kombinuje prvky obrazného 

vyjádření v plošném vyjádření linie, 

v prostorovém vyjádření a uspořádání 

prvků. 

Uplatňuje výrazové vlastnosti linie, 

experimentuje s různými druhy linií. 

 

Lineární kompozice v ploše, kresba různým 

materiálem, jejich kombinace a proměny v 

ploše, objemu a prostoru. 

Ilustrace textů 

 

   



           . 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

Termín 

Při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 

vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je 

na základě vztahů 

 

 

Modeluje prostorové útvary, umí výtvarně 

zpracovat přírodní materiály. 

Navrhuje symetrická i asymetrická řešení, 

uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě 

 

Uspořádání objektů do celku - jejich kombinace 

a proměny v ploše, objemu a prostoru. 

 

Různé techniky plastického vyjadřování.  

Výtvarné kompozice z přírodnin, vytváření 

plastiky, skulptury. 

   

Využívá dekorativní techniky k zdobení 

různých předmětů. 

Experimentuje s písmem. 

Lidové umění a dekor (vánoční a velikonoční 

náměty), design a dekorativní ztvárnění 

předmětů, kultura bydlení a oblékání – koláž, 

mozaika, textilní aplikace. Využití 

netradičních výtvarných technik (malba na 

sklo, porcelán, textil), frotáž. 

 

 

MKV – kulturní 

diference 

- etnický původ 

MDV- stavba mediálních 

sdělení 

 

Vlastivěda – tradice a 

zvyky našeho kraje. 

 
 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

Termín 

Porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace. 

 
 
 
 
 
 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 

přejatých) v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje; 

jejich porovnávání s vlastní interpretací. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací  předmět:  Výtvarná výchova 
 

Ročník: 5            . 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

Termín 

Při vlastních tvůrčích činnostech užívá 

prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

porovnává je na základě vztahů. 

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

vědomě zaměřuje na projevení  vlastních 

zkušeností 

 

 

Animovaný film, komiks, fotografie, 

elektronický obraz, reklama 

 (malba, kresba, kombinované techniky) 

OSV- kreativita 

- rozvoj schopností      

poznávání 

- komunikace 

- řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

EV- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

- ekosystémy 

EGS – Evropa a svět nás   

zajímá 

 

  

Samostatně vytváří, vybírá a upravuje svá 

vizuálně obrazná vyjádření, využívá své 

fantazie a kreativity.  

 

Přepis přírodnin – detaily, výřezy, zvětšeniny, 

povrchy a řezy. 

Koláž, frotáž, otisky, kresba, grafické techniky. 

   

           . 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

Termín 

Řeší lineární, barevné i tvarové etudy 

v ploše i v prostoru. 

Využívá písmo, hraje si s písmeny, 

uplatňuje je ve výtvarných kompozicích 

Samostatně vytváří, vybírá a upravuje 

svá vizuálně obrazná vyjádření, využívá 

své fantazie a kreativity.  

 

 

 

 

Uplatňování subjektivity- animovaný film, 

komiks, fotografie, elektronický obraz. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření- jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu a 

prostoru. 

 

OSV- kreativita 

MDV – tvorba 

mediálního sdělení 

- fungování a vliv médií 

ve společnosti 

Např. Návrh 

na reklamní 

plakát 

(kombinovaná 

technika) 

 

Využívá dekorativních prvků a postupů 

ve svém výtvarném vyjadřování. 

. 

Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 

obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k vnímání 

dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, 

objemové i prostorové tvorbě obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil 

 

 

 

 

 

 

Dekorační práce – pravidelné i nepravidelné 

střídání dekorativních prvků. Zdobení 

dekorativních předmětů, výzdoba interiéru. 

Tématické práce – Vánoce, Velikonoce 

(např. malba na sklo, vystřihování, vyřezávání) 

 

Modelování z různých materiálů. 

OSV – kreativita 

- sebepoznání a 

sebepojetí 

  

 

 



Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 
Ročník: 1 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Příprava organismu - příprava před 

pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

 

Zdravotně zaměřené činnosti - správné 

držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití 

 

Turistika a pobyt v přírodě - přesun do 

terénu a chování v dopravních 

prostředcích při přesunu, chůze v terénu, 

táboření, ochrana přírody 

  

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve 

skupině; usiluje o jejich zlepšení 

Rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 

pohybu 

 

Základy gymnastiky  - průpravná cvičení, 

akrobacie 

 

Rytmické a kondiční formy cvičení pro 

děti - vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance 

 

Základy atletiky - rychlý běh, skok do 

dálky, hod míčkem 

 

  



Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích 

Pohybové hry – s různým zaměřením, 

využití hraček a netradičního náčiní při 

cvičení 

 

Základy sportovních her – manipulace s 

míčem, herní činnosti jednotlivce, 

spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání 

podle zjednodušených pravidel 

minisportů 

 

Zásady jednání a chování - fair play 

 

Pravidla zjednodušených osovjovaných 

pohybových činností - her, závodů, 

soutěží 

 

  

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy  

Hygiena při TV – hygiena pohybových 

činností a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech - 

organizace a bezpečnost cvičebního 

prostoru, bezpečnost v šatnách a 

umývárnách, bezpečná příprava a 

ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první 

pomoc v podmínkách TV 

 

Organizace při TV - základní organizace 

prostoru a činností ve známém (běžném) 

prostředí 

 

  



Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

Komunikace v TV - základní tělocvičné 

názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 2 

Výstup Učivo  

Průřezová 
témata 

Mezipředmět
ové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

Poznámky 

Spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti 

Příprava organismu - příprava před pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení 

 

Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné 

zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití 

 

Turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v 

dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, 

ochrana přírody 

 

Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu 

 

  

Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o 

jejich zlepšení 

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

 

Základy gymnastiky  - průpravná cvičení, akrobacie 

 

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - vyjádření melodie 

a rytmu pohybem, jednoduché tance 

 

Základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem 

 

  



Spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech 

a soutěžích 

Pohybové hry – netradiční pohybové hry a aktivity 

 

Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či 

jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,  herní 

činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání 

podle zjednodušených pravidel minisportů 

 

Zásady jednání a chování - fair play 

 

Pravidla zjednodušených osovjovaných pohybových činností - 

her, závodů, soutěží 

 

  

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých prostorech 

školy  

Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a 

bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a 

umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 

 

Organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve 

známém (běžném) prostředí 

 

Plavání - hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti 

 

  

Reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

Komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené povely, signály 

  

 

 

 



Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 3 

Výstup Učivo  

Průřezová 

témata 

Mezipředmět

ové vztahy 

Projekty, 

Kurzy 

Poznámky 

Spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti 

Příprava organismu - příprava před pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení 
 
Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné 

zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití 
 
Turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v 

dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, 

ochrana přírody 
 
Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu 

  

Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o 

jejich zlepšení 

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 
 
Základy gymnastiky  - průpravná cvičení, akrobacie 
 
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - vyjádření 

melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance; kondiční cvičení 

s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického 

pohybu 
 
Základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,  skok 

do dálky, hod míčkem 
 

  



Spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech 

a soutěžích 

Pohybové hry – pohybová tvořivost 
 
Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či 

jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,  

herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, 

utkání podle zjednodušených pravidel minisportů 
 
Zásady jednání a chování - fair play 
 
Pravidla zjednodušených osovjovaných pohybových činností - 

her, závodů, soutěží 

 
Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 
 
Měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, 

základní pohybové testy 

  

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých prostorech 

školy  

Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 
 
Bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a 

bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a 

umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 
 
Organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve 

známém (běžném) prostředí 
 
Plavání - hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti 
 

  

Reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

Komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené povely, signály 
  

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět: Tělesná výchova 
 

Ročník: 4.-5 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Projekty, Kurzy 

Termín 

 

- žák se podílí na realizaci 

pravidelného pohybového režimu 

všestranně zaměřeného, projevuje 

přiměřenou samostatnost, snaží se 

o zlepšení úrovně své zdatnosti 

- význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků) - Osobnostní a sociální 

výchova – Psychohygiena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- žák zařazuje do pohybového 

režimu korektivní cvičení, 

vyrovnávací a protahovací 

cvičení, zvládá základní techniky, 

upozorní samostatně na nepříznivé 

prostředí z pohledu na jeho 

zdravotní stav 

 

- příprava organismu na pohybová cvičení – 

zahřívací, protahovací a uvolňovací cvičení 

- Enviromentální výchova – 

Vztah člověka k prostředí 

- žák zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, 

osvojené pohybové hry dovede 

vhodně variovat, organizuje 

pohybovou činnost na úrovni třídy 

 

- organizace při TV – prostoru i činností, pravidla 

osvojovaných her, závodů i soutěží 

- Osobnostní a sociální 

výchova – Kreativita 

- žák uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí 

 

- hygiena při TV (cvičební prostředí, oblečení a 

obutí, respektování pokynů učitele), bezpečnost při 

pohybových činnostech 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- žák jedná v duchu fair play, 

dodržuje pravidla her a soutěží, 

proti přestupkům adekvátně 

- zásady jednání a chování (fair play hra, olympijské 

ideály a symbolika) 

 

- Osobnostní a sociální 

výchova – Seberegulace a 

sebeorganizace 



Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Projekty, Kurzy 

Termín 

reaguje, respektuje při 

pohybových činnostech opačné 

pohlaví 

 

  

 

 

Učivo je 

průběžně 

probíráno po 

celý školní rok. 

 

- žák užívá při pohybové činnosti 

základní tělocvičné názvosloví, 

cvičí podle jednoduchého nákresu 

a popisu cvičení 

- komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, 

smluvené povely a signály) 

 

- žák změří základní pohybové 

výkony a porovná je 

s předchozími výsledky 

- měření a posuzování pohybových dovedností 

(testování, měření výkonů) 

 

- žák se orientuje v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách 

a sportovních akcích ve škole i 

okolí, samostatně získává 

potřebné informace 

- zdroje informací o pohybových činnostech - Mediální výchova – Čtení 

a vnímání sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast:  

Vyučovací  předmět: hudební výchova 
 

Ročník: 1.  

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

 

- zásady správného dýchání 

- výslovnost 

 

OSV 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

- rytmizuje jednoduché texty 

 

- hudební hry ( ozvěna) 

 

OSV 

Komunikace, kooperace a 

kompetice 

 

 

- využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 

 

- doprovodné hry pomocí jednoduchých nástrojů 

z Orffova  instrumentáře 

EV 

Lidské aktivity 
 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, tempo, 

dynamické změny v proudu melodie 

 

 

 

 

 

- taneční hry se zpěvem 

- hudebně pohybové hry 

 

 

 

 

 

MV 

Kulturní diference 

Multikulturalita 

 

 

 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů 

 

 

 

 

 

OSV 

Rozvoj schopností 

poznávání 

  

 

 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje 

 

- lidský hlas a hudební nástroj 

- hudební hádanky 

 

OSV 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 



Vzdělávací oblast:  

Vyučovací  předmět: hudební výchova 
 

Ročník: 2.  

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

- rozlišuje sílu zvuku, vnímá jednoduché 

skladby 

 

- zásady správného dýchání 

- výslovnost 

- hlasová hygiena 

OSV 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

- rozlišuje sílu zvuku, vnímá jednoduché 

skladby 

 

 

- hudební hry ( ozvěna, otázka a odpověď) 

 

 

 

OSV 

Komunikace, kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

 

- využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 

 

- doprovodné hry pomocí jednoduchých nástrojů 

z Orffova  instrumentáře 

EV 

Lidské aktivity 
 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, dynamické změny 

v proudu melodie 

 

- taneční hry se zpěvem 

- jednoduché lidové tance 

- orientace v prostoru (utváření pohybové paměti, 

reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách) 

 

MV 

Kulturní diference 

Multikulturalita 

 

 

 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

 

 

 

- délka, síla, výška tónu 

- metrické, rytmické a dynamické změny v hudebním 

proudu 

- pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná) 

 

 

OSV 

Rozvoj schopností 

poznávání 

  

 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje 

 

- lidský hlas a hudební nástroj 

-  hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová 

OSV 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast:  

Vyučovací  předmět: hudební výchova 
 

Ročník: 3.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- rozliší sílu zvuku, vnímá jednoduché 

skladby 

 

- zásady správného dýchání 

- výslovnost 

- hlasová hygiena 

 

OSV 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

- rozliší sílu zvuku, vnímá jednoduché 

skladby 

- hudební hry (ozvěna, otázka a odpověď) 

- záznam vokální hudby – nota jako grafický znak 

pro tón, zápis rytmu jednoduché písně 

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 taktu 

OSV 

Komunikace, kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

- využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 

 

- doprovodné hry pomocí jednoduchých nástrojů 

z Orffova instrumentáře, xylofonu, zvonkohry 

EV 

Lidské aktivity 
 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, dynamické změny 

v proudu melodie 

 

 

- taneční hry se zpěvem 

- jednoduché lidové tance 

- orientace v prostoru (utváření pohybové paměti, 

reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách) 

 

MV 

Kulturní diference 

Multikulturalita 

 

 

 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

 

 

 

 

-délka, síla, barva a výška tónu 

-metrické, rytmické a dynamické změny v hudebním    

proudu 

OSV 

Rozvoj schopností 

poznávání 

  

 

 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

- hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

OSV 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 



 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 4.- 5.                                                                                                                                    

 
 

Výstupy Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 

 

-zpívá v jednohlase 

-seznámí se s durovou a mollovou tóninou 

- malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, 

variace 

- hudební styly a žánry 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

 

 

 

 

 

Jednotlivé 

činnosti se 

prolínají 

v každé hodině 

Hv v průběhu 

celého školního 

roku. 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 

elementární hudební improvizace 

 

- tvorba předeher, meziher a doher s využitím 

tónového materiálu písně 

- jednoduchá improvizace 

OSV 

Kreativita 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé 

z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové, 

dynamické i zřetelné dynamické změny 

 

 

- souzvuk, akord 

- zvukomalba 

- metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny 

v hudebním proudu 

- slovní vyjádření 

Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové 

improvizace 

 

-vytváří jednoduché doprovody k písním 

 

 

 

 

 

- utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

- pantomima a pohybová improvizace s využitím 

pohybových kroků 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Kreativita 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: Člověk a svět práce                                                                                                                                                                
Ročník: 4.- 5.  
 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy 

Poznámky 

 

umí si organizovat a plánovat práci s využitím 

přírodního i jiného materiálu (dřívka, provázky, 

sláma, větvičky, plody, korek, drátky, bužírka) 

 

 

 

 

vyřezává, děruje, polepuje a tapetuje 

vytváří prostorové konstrukce 

 

seznámí se se základy aranžování a využití samorostů 

seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky 

lidových tradic 

 

 

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 

při úraze 

 

pracuje s modelovací hmotou –( např. hlína, 

plastelína, modurit, těsto, vosk), využívá k tomu 

nástroje 

 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem- vlastnosti 

materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek 

a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití 

tradic a lidových zvyků 

 

 

 

  Práce s papírem a kartonem 

 

 

  Práce s přírodninami,  

 

 

 

 

  Práce s textilem 

 

 

 

Práce s modelovací hmotou 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-lidské vztahy 

-etnický původ 

 

 

 

 

 

MKV 

 

 

EV-vztah člověka k 

prostředí 

  

 

 

 

EGS-Evropa a svět 

nás zajímá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy 

Poznámky 

montuje a demontuje stavebnici 

dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky 

umí pracovat podle slovního návodu, předlohy nebo 

jednoduchého schématu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úraze 

 

 

zná základy péče o pokojové květiny 

zná rozdíl mezi setím a sázením 

zná množení rostlin odnožemi a  řízkováním 

seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako 

drogami, alergiemi 

vede pěstitelské pokusy a pozorování 

umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a nářadí 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úraze 

 

 

 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů  

zná pravidla správného stolování a společenského 

chování 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úraze 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

Konstrukční činnosti 

  -práce se stavebnicí 

(plošnými, konstrukčními, prostorovými) 

  -práce s návodem 

  -práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem 

 

 

 

Pěstitelské činnosti 

   -základní podmínky pro pěstování rostlin, 

pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin 

ze semen v místnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Příprava pokrmů 

    –základní vybavení kuchyně, výběr a nákup 

potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace                                                                                                     2020/21 

Vyučovací  předmět: Anglický jazyk  
 
Ročník: 6 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- rozumí jednoduché promluvě a 

konverzaci, správně reaguje na otázky 

- dokáže představit sebe, své zájmy, svou 

rodinu, popsat osobu, místnost  

- dokáže se zeptat na základní informace v 

běžných každodenních situacích 

- vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy  

- zná gramatická pravidla pro tvoření vět 

v přítomném čase prostém 

 

Domov, rodina, škola 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury  

 

 

 

 

Český jazyk 

Výchova k občanství 

OSV/SR-poznávání lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bezpečně ovládá psaní a výslovnost      

číslovek, čte anglické datum, rozumí 

anglickému datu  při poslechu 

- orientuje se v anglickém kalendáři 

- umí vyhledat základní informace a hlavní 

myšlenky v textu 

- pojmenuje aktuálně probíhající činnosti a  

            dokáže se na ně zeptat 

 

- dokáže popsat svůj režim dne 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně   

vyslovované promluvy či konverzace, který se 

týká osvojovaných témat 

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

 

Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny) 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury  

 

 

 

 

Volný čas, povolání 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury  

OSV- komunikace, sebe-

regulace a sebeorganizace 

 

EGS – jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

-  rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 

 

 

 

 

 - rozumí hlavním informacím čteného po- 

pulárně naučného textu s popisem zvířete a jeho 

způsobu života 

  - vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- zná gramatická pravidla pro tvoření vět 

v přítomném čase průběhovém 

 - napíše jednoduché texty týkající se 

osvojovaných témat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvířata, příroda, počasí 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- rozumí hlavním informacím z čteného  

 a slyšeného vyprávění  

 -  zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích 

 - mluví o svém městě, dopravě a dalších 

osvojovaných tématech  

 - tvoří věty v minulém čase prostém 

- vypráví jednoduchý příběh či událost  

 

 

 

 

Bydliště, dopravní prostředky, cestování 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

  

 

 

 

 

 

 

VMEGS - objevujeme 

Evropu a svět 

 

EGS - jsme Evropané 

 

 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 

- rozumí přiměřeně obtížným souvislým 

sdělením i konverzaci osob  související se 

stravováním a nákupem 

- dokáže si objednat v restauraci či domluvit se 

při nákupu potravin v obchodě 

 - reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

Jídlo, stravovací návyky, nákupy 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury 

 

 

 

 

OSV/SR-komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Anglický jazyk                                                                                                                
 

Ročník: 7 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- rozumí jednoduché promluvě a konverzaci, 

správně reaguje na otázky 

- dokáže stupňovat příavná jména. 

- rozumí přiměřeně obtížným souvislým 

textům o geografii V. Británie a USA 

- rozumí jednoduché konverzaci o počasí 

- je schopen  sdělit informace o počasí  

      a základní informace o své zemi 

-    bezpečně ovládá psaní a výslovnost slovní  

zásoby tématických okruhů      

-    umí vyhledat základní informace a hlavní  

myšlenky v textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí, jídlo 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

Český jazyk 

Zeměpis 

Občanská výchova 

Dějepis 

Přírodopis 

 

VMEGS/objevujeme 

Evropu a svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 dokáže představit své zájmy, plány 

 vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

 zná gramatická pravidla pro tvoření vět 

v budoucím čase s going to 

 za pomocí vazby HAVE TO umí sdělit 

své povinnosti, zeptat se na povinnosti 

druhých lidí a podělit se o toto zjištění 

 je schopen domluvit si setkání, společný 

program s přáteli 

 

Volný čas, společnost a její problémy 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

Český jazyk  

 

OSV/SR-komunikace 

 

MVD – tvorba mediálního 

sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pojmenuje aktuálně probíhající činnosti 

a dokáže se na ně zeptat 

- správně používá ve vhodné situaci 

přítomný čas prostý a průběhový 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat 

- umí pohovořit o škole, seznámit se 

- rozumí vyprávění děje z minulosti 

-     popíše vlastní historii i obecné     

souvislosti 

- tvoří věty v minulém čase prostém  

- užívá správné tvary nepravielných sloves 

 

Škola, rodina 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

 

Výchova k občanství 

OSV/SR-poznávání lidí 

 

 

 



-    umí naplánovat společnou akci v budouc- 

      nosti, nabídnout pomoc 

-    dokáže vyjádřit svůj názor na budoucnost  

     v různých oborech lidské činnosti 

-   rozlišuje budoucí čas s WILL a GOING TO 

-    umí sdělit, jak vidí svou budoucnost 

-   rozumí hlavním informacím z čteného 

odborného textu,  

-   osvojí si základní slovní zásobu související 

s vesmírem 

 

Vesmír, moderní technologie 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět  

 

 

Zeměpis 

Přírodopis 

EV – environmentální 

výchova 

OSV/SR-komunikace 

VMEGS/objevujeme 

Evropu a svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět:  Anglický jazyk                                                                                                                
 
Ročník: 8 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- rozumí jednoduché promluvě a konverzaci,   

správně reaguje na otázky 

- zná gramatická pravidla pro tvoření vět 

v minulém čase průběhovém 

-  dokáže užívat správně podle situace tvar min. 

času prostého nebo průběhového 

-  rozumí hlavním informacím z čteného textu a 

dokáže v něm vyhledat důležité informace  

-  osvojí si slovní zásobu související    

s tématickými okruhy  

 

Domov, kultura a reálie Velké Británie 
 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

 

 

Zeměpis 

Dějepis 

EGS – Evropa a svět,    

jsme Evropané,   

objevujeme Evropu a svět 

 

 

-  umí poradit při pohybu po městě a popsat 

cestu 

- dokáže se zeptat na základní informace v 

běžných každodenních situacích 

- rozumí hlavním informacím čteného po- 

pulárně naučného textu s popisem města 

 - vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- pojmenuje základní pamětihodnosti Londýna 

- zná pravidla pro užití členů při popisu města 

 

 Město a cestování 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

Zeměpis 

EGS – Evropa a svět,    

jsme Evropané,   

objevujeme Evropu a svět 

OSV/SR-komunikace 

OSV/SR-kooperace a 

kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně   

vyslovované promluvy či konverzace, který se 

týká osvojovaných témat 

- tvoří věty v předpřítomném čase 

- chápe užití předpřítomného času 

- dokáže sdělit své zkušenosti, zážitky 

- zjistí informace o tom, co lidé dokázali, zažili 

- rozumí hlavním informacím z čteného  

 a slyšeného vyprávění  

-  zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích 

 

Společnost a její problémy, kultura 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

EV- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

OSV – sebepoznání a sebe- 

rozvoj 

 

 

-  rozumí jednoduché promluvě a konverzaci,                

správně reaguje na otázky 

- mluví o problémech, dodržování a porušování 

pravidel 

- dokáže dát radu 

- umí používat slovesa vyjadřující doporučení, 

příkazy, zákazy – modální slovesa 

- rozvíjí dostačující slovní zásobu k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se k probíraným 

tematickým okruhům 

 

 

Pocity a nálady,  péče o zdraví 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

 

OSV/SR-komunikace a 

kooperace 

OSV/OR-seberegulace a 

sebeorganizace 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast:   Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací  předmět: Anglický jazyk  
 
Ročník: 9 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

- umí zahájit konverzaci v různých situacích 

- dokáže vést dialog na téma volný čas, 

cestování 

- je schopen nakupovat, objednat si zboží 

- umí používat a rozlišovat přítomné časy 

- ovládá užití statických sloves 

- rozumí psanému i mluvenému projevu 

v přítomném čase 

- používá minulý čas prostý a průběhový 

- formuluje a uplatňuje pravidla pro tvoření 

prostých a průběhových časů 

   -    rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 

 

 

Volný čas, cestování, nakupování 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

 

MKV – multikulturalita 

OSV – sebepoznání a sebe- 

pojetí 

EGS – Evropa a svět, 

tradice a zvyky anglicky 

mluvících národů 

Zeměpis 

 

EGS – Jsme Evropané 

OSV – komunikace 

MKV – multikulturalita 

Dějepis 

Zeměpis 

 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se 

týká osvojovaných témat 

-  ovládá tvoření předpřítomného času 

-  rozlišuje užití předpřítomného času a času 

minulého prostého 

- vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

 

Společnost a její problémy, kultura 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

Výchova k občanství 

OSV 

MKV 

IT technologie 

 

-  vyjmenuje části lidského těla 

-  zvládne komunikaci u lékaře, porozumí 

způsobu léčby 

-  umí informovat o důležitosti prevence, 

Lidské tělo, stravovací návyky, péče o zdraví 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Přírodopis 

Tělesná výchova 
 



Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

zdravém způsobu života a vlivu sportu na zdraví 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně   

vyslovované promluvy či konverzace, který se 

týká osvojovaných témat 

-  napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny 

-  reaguje na jednoduché písemné sdělení 

   

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

- vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních autentických 

materiálech  

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace  

-  používá složená neurčitá zájmena    

- je schopen reprodukovat text o historické 

osobě/události 

- chápe rozdíly mezi kulturami 

 

 

Kultura, reálie Velké Británie 
 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

 

Dějepis 

Zeměpis 

EGS 

 

- dokáže pojmenovat ekologické problémy, 

globální oteplování planety 

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

enviromentálních témat 

-  zvládne užití trpného rodu v různých časech 

-  napíše jednoduché texty týkající se Austrálie a 

dalších osvojovaných témat 

 

 

Životní prostředí, reálie Austrálie 

 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba probíraného tematického okruhu 

Základní gramatické struktury a typy vět 

 

Přírodopis 

Zeměpis 

Ekologie 

EGS 

 

 

 



Vyučovací předmět: Výchova k občanství 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty  Kurzy 

Poznámky 

Žák:  

 

- uvědomí si sebe sama ve vztahu k druhým 

lidem  

 

 

 

 

 

- zná možnosti uzavření sňatku, ví, co obnáší 

rodičovství a plánované početí 

 

- vysvětlí roli muže a ženy v naší společnosti  

 

- umí vyjádřit své názory a pocity týkající se 

určitých zvyklostí rodiny  

 

- porozumí významu rodiny pro utváření 

osobnosti dítěte a jeho výchovu  

  

 

 

- komunikuje v různých situacích  

 

- dokáže se orientovat v různých možnostech 

komunikace 

 

- zaujímá odmítavý postoj ke komunikaci 

ponižující a zesměšňující člověka 

Úvod k výuce výchovy ke zdraví  

 

- Výchova ke zdraví jako předmět 

 

- sebepoznání a sebepojetí  

 

 

Rodina  

 

- manželství, rodičovství 

 

- rodina, postavení a role ženy a muže  

 

- styly výchovy, funkce rodiny 

 

- vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte  

 

 

 

 

 

 

Komunikace  

 

- dělení a možnosti komunikace 

 

- mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty  Kurzy 

Poznámky 

 

- vyvaruje se negativních projevů komunikace 

(vulgarismy, agresivita)  

 

 

 

- umí charakterizovat mimoř. situace 

 

- rozumí integrovanému záchrannému systému  

 

- zná zásady ochrany člověka za mimořádných 

situací 

 

- zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 

 

- zná zásady chování po vyhlášení mimořádných 

situací 

 

- zná zásady chování po vyhlášení evakuace a 

využívá z hlediska osobního bezpečí 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými 

potravinami  

 

- zdůvodní důležitost vitamínů a minerálů pro 

 

 

 

 

Mimořádné situace 

 

- charakter mimořádné situace 

 

- tísňová volání 

 

- varovný signál a chování po jeho vyhlášení 

 

- evakuace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péče o zdraví - Výživa a zdraví 

 

- základní složky potravin 

 

- výživová hodnota potravin, energet. 

potřeba organismu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty  Kurzy 

Poznámky 

zdraví člověka  

 

 

- vyhledá, třídí a využívá získané informace z 

odborné literatury  

 

- uvědomuje si důležitost pravidelnosti a zásad 

stravování  

 

- zařazuje do svého denního režimu aktivní 

pohyb, otužování a relaxaci 

 

- rozlišuje choroby běžné, infekční, civilizační 

aktivně se proti nim brání 

 

- vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své 

zdravotní problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vyjádří názory, pocity a postoje k systému 

hodnot  

 

- objasní zdravotní rizika spojená s kouřením a 

alkoholem  

 

 

 

- stravování a pitný režim 

 

- sestaví jídelníček dle zásad zdravé výživy  

 

- vysvětlí rizika spojená s poruchami příjmu 

potravy  

 

- režim dne, aktivní a pasivní odpočinek 

 

- ochrana před nemocemi a odpovědnost za 

své zdraví i zdraví jiných 

 

- preventivní lékařská péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence  

 

- zneužívání návykových látek  

 

- drogy společensky tolerované 

(tabakismus, alkoholismus, nevhodné 

nápoje pro mladistvé)  

 

- odmítání návykových látek  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty  Kurzy 

Poznámky 

- zdůvodní odmítnutí návykových látek  

 

- respektuje a aplikuje základní pravidla BESIP 

z hlediska cyklisty  

 

 

 

 

- rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a 

používá účinné formy chování 

- kriticky se vyjadřuje k projevům násilí  

 

- samostatně vyhledá v případě potřeby služby 

specializované pomoci 

 

- rozpozná rizikové chování 

- BESIP – cyklista, povinná výbava 

jízdního kola, údržba jízdního kola, 

pohyb cyklisty na pozemních 

komunikacích  

 

Prevence 

 

- Šikana, kyberšikana 

 

- Práce s třídním kolektivem, hry, besedy 

 

- Výukové programy zaměřené na 

rizikové chování 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Vzdělávací oblast: Povinně volitelný předmět 

Vyučovací předmět: Rozvoj gramotností 
 

Ročník: 6. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

Očekávané výstupy  
. odlišuje fakta od názorů a hodnocení, 
ověřuje  
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s 
dostupnými informačními zdroji 
• uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel 
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr  
• rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický  
postoj 
• využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní  
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah z  
přečteného textu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jak se učit 
Metody a formy učení 
Rozvoj paměti 
Režim učení 
Psychohygienické podmínky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 
 
 
Očekávané výstupy  
• žáci čtou aktivně, přemýšlejí při tom, 
kombinují různé postupy vedoucí k co  
nejlepšímu porozumění  
• čtou s jasným cílem a neustále sledují a 
posuzují, zda text daným cílům  
vyhovuje  
• obvykle si text prohlédnou dřív, než se do 
něj pustí, všímají si struktury textu a  
hledají ta místa, která s největší 
pravděpodobností naplní účel, s nímž se do  
četby pouštějí 
• v průběhu četby dobří čtenáři často 
předvídají, co asi bude dál 
• čtou výběrově a neustále činí rozhodnutí o 
způsobu četby – co budou číst  
pozorně a pomalu, co přečtou rychle, co 
nebudou číst, co přečtou znovu  
• budují si význam textu, ten neustále 
podrobují kontrole a upřesňují ho, kladou si  
otázky v průběhu četby 
• snaží se odhalit význam neznámých slov 
a pojmů, na které v textu narazí, a  
poradí si s nesrovnalostmi a překážkami v 
textu 
• vycházejí z dosavadních vědomostí a 
zkušeností, porovnávají s nimi čtený text,  
propojují text s tím, co už věděli dříve  
• přemýšlejí o autorech textů, jejich stylu, 
východiscích, záměrech, historických  

 
 
Čtenářská gramotnost je celoživotně se 
rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, 
dovednostmi,  
schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými 
pro užívání všech druhů textů v různých 
individuálních i sociálních kontextech. Ve ČG 
se prolíná několik rovin, z nichž žádná není 
opominutelná: 
vztah ke čtení 
Předpokladem pro rozvíjení ČG je potěšení z 
četby a vnitřní potřeba číst. 
doslovné porozumění  
ČG staví na dovednosti dekódovat psané texty 
a se zapojením dosavadních znalostí  
a zkušeností budovat porozumění na doslovné 
úrovni 
vysuzování 
Nadto musí čtenářsky gramotný člověk umět 
vyvozovat z přečteného závěry a texty  
posuzovat (kriticky hodnotit) z různých hledisek 
včetně sledování autorových záměrů. 
metakognice 
Součástí ČG je dovednost a návyk 
seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr 
vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a 
způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní 
porozumění čtenému textu a záměrně volit 
strategie pro lepší porozumění,  
pro překonávání obtížnosti obsahu i složitosti 
vyjádření. 
sdílení  



Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

okolnostech 
• sledují, jak textu rozumějí, a podnikají 
opatření pro lepší porozumění, pokud je  
to třeba 
• hodnotí kvalitu textu a posuzují hodnotu 
textu, a reagují na text různými  
způsoby, jak racionálně, tak emocionálně 
• různé typy textů čtou různým způsobem 
• při četbě vyprávěcího textu se vžívají do 
prostředí a postav 
• při četbě věcného textu často shrnují a 
upřesňují svá shrnutí  
• porozumění textu se u nich odehrává 
nejen přímo při četbě, ale i během malých  
pauz, které během četby činí, a pak také 
když vlastní čtení skončí, když dočtou 
• porozumění je náročná, vyčerpávající a 
komplexní činnost, kterou ale dobří  
čtenáři vnímají jako uspokojující 

Čtenářsky gramotný člověk je připraven své 
prožitky, porozumívání a pochopení  
sdílet s dalšími čtenáři. Své pochopení textu 
porovnává s jeho společensky sdílenými  
interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o 
rozdílech. 
aplikace 
Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k 
seberozvoji i ke svému konání, četbu  
zúročuje v dalším životě.pro překonávání 
obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření. 
 

- Zapojuje se do života školy také 
prostřednictvím digitálních  
technologií; uvede příklady, jak 
mohou digitální technologie  
pomáhat. 
 - Při školní práci využívá svěřená  
zařízení a doporučené digitální  
technologie; uvede příklady  
využití digitálních technologií. 
 - Ukládá si zajímavé odkazy  
na zdroje informací pro další  
použití; odliší vlastní a cizí  
digitální obsah; používá-li cizí  
digitální obsah, uvede zdroj. 

Digitální gramotnost pojímáme jako soubor 
digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, 
postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k 
bezpečnému, sebejistému, kritickému a 
tvořivému využívání digitálních technologií při 
práci, při učení, ve volném čase i při svém 
zapojení do společenského života.  
Digitální kompetence chápeme jako průřezové 
klíčové kompetence, tj. kompetence, bez 
kterých není možné u žáků plnohodnotně 
rozvíjet další klíčové kompetence. Jejich 
základní charakteristikou je aplikace/využití 
digitálních technologií při nejrůznějších 
činnostech, při řešení nejrůznějších problémů. 

Psaní hravě všema 
deseti 

 



Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 - Vysvětlí rozdíly mezi fyzickým 
a digitálním světem. 
 - Respektuje nastavenou úroveň  
zabezpečení v používaných  
zařízeních; rozpozná a nahlásí  
nevhodný obsah, situace či  
chování v digitálním prostředí. 
 - Respektuje pravidla bezpečné- 
ho a zdraví neohrožujícího 
chování při práci s digitálními 
technologiemi. 
 - Odliší vlastní a cizí digitální  
obsah; používá-li cizí digitální 
obsah, uvede zdroj. 
 - I v digitálním světě dodržuje  
pravidla slušného chování. 
 - Rozezná provozní stav počítače  
a podle toho postupuje, 
v případě nesnází si vyžádá  
pomoc. 
 - Vytváří jednoduchý digitální 
obsah (texty, tabulky, obrázky,  
audio, video), vyjadřuje se za  
pomoci digitálních prostředků  
ke splnění stanovených cílů. 
 - Při řešení problému rozpozná 
potřebu informací; vyhledá 
je v doporučených zdrojích 
a posoudí jejich relevanci; 
ověří jejich spolehlivost 
v jiných zdrojích. 
 - Ukládá informace tak, aby je 
znovu našel a mohl použít. 

Z toho plyne i jejich proměnlivost v čase v 
závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře 
využívání digitálních technologií ve společnosti  
a v životě člověka. 
 



Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 - Komunikuje se svými blízkými 
a učiteli pomocí doporučených 
digitálních technologií. 
   
 
 

- rozpoznávání přírodovědných otázek 
- rozpoznávání otázek, které je možné 
zodpovědět pomocí přírodních věd, 
- určení klíčových slov umožňujících 
vyhledání potřebných přírodovědných 
informací, 
- rozpoznání podstatných rysů vědeckého 
výzkumu; 
- vysvětlování jevů pomocí přírodních věd 
- uplatnění vhodných vědomostí 
z přírodních věd v dané situaci, 
- popisování či interpretování 
přírodovědných jevů a předpovídání změn, 
- rozpoznání vhodných popisů, vysvětlení 
a předpovědí; 
- používání vědeckých důkazů 
- interpretování vědeckých důkazů, 
vyvozování a sdělování závěrů, 
- určení předpokladů, důkazů či úvah, o něž 
se opírá určitý závěr, 
- uvažování o možných důsledcích 
vědeckého a technického rozvoje pro 
společnost. 
 
 
 

Přírodovědná gramotnost je schopnost 
využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky 
a z daných skutečností vyvozovat závěry, které 
vedou k porozumění světu přírody a pomáhají 
v rozhodování o něm a o změnách 
způsobených lidskou činností. 
Čtyři hlavní složky přírodovědné gramotnosti 
jsou: 
- základní přírodovědné vědomosti, kterých by 
žáci měli nabýt; 
- kompetence, které by si žáci měli osvojit 
a naučit se je používat; 
- kontext, ve kterém se žáci s přírodovědnými 
problémy setkávají; 
- postoje žáků k přírodním vědám. 

  

 



 
 
 


