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ČESKÝ JAZYK 
 
Cílem Českého jazyka v ŠVP Heřmánek je tvořivý a samostatný přístup k jazyku. V oblasti pravopisu a počátku čtení a psaní je ve škole využíváno množství pomůcek, zvláště Montessori 

pomůcky, které vznikají na naší základní škole, či pomůcky, které vznikají u českých učitelů. Tyto pomůcky mají za cíl podpořit snadné zapamatování systému jazyka. Pro procvičení 

jazyka používá škola vzdělávací programy na PC. Pro výuku literární, komunikační a slohovou používáme systémy čtením a psaním kritickým myšlením (a to více zahraniční pomůcky) a 

v rámci rozvoje tohoto předmětu integrujeme tuto výuku s dramatickou výchovou, která je vyučována ve 2 hodinách týdně (1 a 1) a dále rozvíjena tvořivým čtením a psaním. Na 

druhém stupni základní školy žáci vytvářejí praktické výstupy ze své tvorby do školního časopisu, na školní web a do školního rozhlasového či videopořadu s využitím svých znalostí z 

IT. Komunikační a jazyková výchova jsou nedílně spojené s předmětem Prvověda, Přírodověda, Vlastivěda, který Využívá Montessori pomůcek a tak rozvíjí slovní zásobu a porozumění 

slovům. Naším cílem je podpořit veškeré žáky i žáky nadané pro jazykový rozvoj, ale i pro žáky nadané, ale s určitými obtížemi v prvních letech jazykové výchovy. Rozvoj čtení a psaní 

probíhá na naší škole individualizovaně. Pro výuku českého jazyka absolvují naši učitelé speciální seminář, organizovaný naší školou každý rok, na kterém se rozvíjí jejich schopnost učit 

český jazyk s radostí a tvořivě. Druhý stupeň základní školy již rozvíjí praktické kompetence v oblasti aktivní slohové aktivity (tvůrčího psaní) s uplatněním do různých typů medií. 

Stejně tak pokračuje v upevnění systému gramatiky a připravuje žáky na středoškolské studium. Základní škola má vlastní knihovnu, ve které děti pracují , a počítačovou pracovnu, 

kterou mohou používat pro práci v českém jazyce a v ostatních předmětech. 

 
 
Český jazyk 
 
1. stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Komunikační a slohová výchova     
Čte plynule a s porozuměním Plynule čte s porozuměním texty Čte plynule a s porozuměním Čte potichu s porozuměním Čte s porozuměním přiměřeně 
slova a jednoduché věty přiměřeného rozsahu a texty přiměřeného rozsahu, přiměřeně náročné kratší texty náročné texty potichu i nahlas 

 náročnosti; Porozumí písemným plynule čte s porozuměním texty   

 nebo mluveným pokynům přiměřeného rozsahu a   

 přiměřené složitosti; čte plynule a náročnosti.   

 s porozuměním texty složené z    

 krátkých vět    
Žák porozumí písemným nebo Pojmenuje hlavní osoby v ději V přiměřeně náročném textu Formuluje a zaznamená Rozlišuje podstatné a okrajové 
mluveným pokynům přiměřené pohádek a dětských příběhů příběhu vyznačí podtržením jednoduchou osnovu příběhu informace v textu vhodném pro 
složitosti.  podstatné informace  daný věk, podstatné informace 

    zaznamenává 
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 Respektuje základní komunikační Doplní smysluplně části vět podle Identifikuje podstatné informace v Posuzuje úplnost či neúplnost 
 pravidla v rozhovoru; Pečlivě kontextu. si začíná uvědomovat, textu z hlediska jeho úplnosti. jednoduchého sdělení 
 vyslovuje, opravuje svou že rozumět textu není Rozlišuje podstatné a okrajové  

 nesprávnou nebo nedbalou samozřejmost; Využívá informace v textu vhodném pro  

 výslovnost; rozpozná neúplnou dovednosti pozorného daný věk, podstatné informace  

 větu a doplní vhodná slova naslouchání i čtení při školní i zaznamenává; Posuzuje úplnost  

  mimoškolní komunikaci; Při či neúplnost jednoduchého  

  porozumění textu využívá sdělení;  

  vědomosti o jeho kompozici   

  (odstavce, osnova); Při tvorbě   

  vlastních souvislých textů   

  (především vypravování a popisu   

  předmětu i jednoduché činnosti)   

  zvažuje situaci a adresáta   

  projevu;   
     

Reprodukuje krátké říkanky a Reprodukuje básničky a krátké Reprodukuje obsah známých Rozlišuje podstatná fakta ve věku Reprodukuje obsah přiměřeně 
básničky texty přiměřené věku pohádkových a dětských příběhů přiměřených sděleních, složitého sdělení a zapamatuje si 

  svými slovy reprodukuje básně a krátké z něj podstatné fakta 
   prozaické texty  
     

 
 
 

 
Rozumí jednoduchým mluveným Rozumí mluveným pokynům Porozumí písemným nebo Učí rozpoznávat postavení, zájmy Uvědomuje si, že sdělování se 
pokynům týkajících se denního přiměřené složitosti mluveným pokynům přiměřené a záměry autora a adresáta, řídí pravidly a normami, 
života ve třídě a škole  složitosti rozlišovat různé funkce vyjádření, respektuje je při vlastním 

   mj. s ohledem na partnera a sdělování a vyžaduje jejich 
   situaci; Při mluvené komunikaci dodržování od druhých; Tvoří 
   uplatňuje vhodně své vědomosti o mluvené i psané vypravování, 
   větné melodii, přízvuku i tempu a popis, krátký referát i text 
   pauzách; Začíná odhalovat úvahového charakteru a funkčně 
   manipulaci, dokáže řešit k tomu využívá osnovu Při 
   jednoduché konflikty; Dokáže mluvených projevech využívá i 
   vypravovat a popisovat (i činnost) mimojazykové prostředky; 
   ústně i písemně s ohledem na  

   adresáta a situaci;  
     

Neskáče druhým do řeči. Navazuje na promluvy druhých, Respektuje základní komunikační Umí se představit, poděkovat a Vede správně dialog, telefonický 
 drží se tématu pravidla v rozhovoru rozloučit se rozhovor, zanechá vzkaz na 
    záznamníku 
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Všímá si toho, co znamenají Všímá si toho, co znamenají Všímá si pozorně toho, co Reprodukuje obsah přiměřeně Rozpozná manipulativní 
slova, věty; slova, věty, texty, obrazová a jiná znamenají slova, věty, texty, složitého sdělení a zapamatuje si komunikaci v reklamě. Funkci 

 sdělení; Pracuje s pokyny, které obrazová a jiná sdělení; Pracuje z něj podstatná fakta; Vede konkrétního textu odhaluje při 
 jsou mu určeny. Při tvorbě osnovy pozorně s pokyny (psanými i správně dialog, telefonický pozorném čtení i naslouchání 
 dokáže hledat v textu; mluvenými), které jsou mu rozhovor, zanechá vzkaz na staví na ní porozumění, zvláště 
  určeny; Při tvorbě osnovy dokáže záznamníku; Rozpoznává ve zprávě, oznámení, inzerátu, 
  vyhledat v textu podstatné; Zná manipulativní komunikaci v reklamě (dokáže vysledovat 
  základní náležitosti dopisu a e- reklamě; Volí náležitou intonaci, manipulaci); Učí se brát v úvahu 
  mailu; S pomocí dokáže vyplnit přízvuk, pauzy a tempo podle funkce textů, hodnotit je podle 
  přihlášku na aktivity určené jeho svého komunikačního záměru; jejich funkčnosti a kvality, 
  věku;  nacházet jejich vady a všímat si 
    postojů, které se v nich jasně 
    projevují; 

     
Správně vyslovuje jednotlivé Správně vyslovuje slova a věty Pečlivě vyslovuje, opravuje svou Ve školních promluvách používá Rozlišuje spisovnou a 
hlásky.  nesprávnou nebo nedbalou většinou správnou spisovnou nespisovnou výslovnost a vhodně 

  výslovnost výslovnost ji užívá podle komunikační 
    situace 
     

Při četbě slabik a slov správně V krátkých mluvených projevech V krátkých mluvených projevech Orientuje se v textu přiměřené Orientuje se v textu přiměřené 
dýchá správně dýchá správně dýchá a volí vhodné obtížnosti, rozliší podstatné a obtížnosti, rozliší podstatné a 

  tempo řeči okrajové informace, fakta a okrajové informace, fakta a 
   názory, vytipuje klíčová slova; názory, vytipuje klíčová slova; 
     

Žák rozlišuje zvukovou a Volí vhodné verbální i nonverbální Volí vhodné verbální i nonverbální Ovládá různé způsoby intonace, Volí náležitou intonaci, přízvuk, 
grafickou podobu slova, člení prostředky řeči v běžných prostředky řeči v běžných frázování i tempa řeči, je schopen pauzy a tempo podle svého 
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a školních i mimoškolních situacích; školních i mimoškolních situacích je podle doporučení použít komunikačního záměru 
krátké samohlásky. Uvědomuje si základní verbální i    

 neverbální prostředky řeči v    

 běžných školních situacích    
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Dovede souvisle ve větách sdělit Po přípravě dovede reprodukovat Na základě vlastních zážitků tvoří Začíná si uvědomovat, že každé Rozlišuje spisovnou a 
svoje pocity a přání na základě vlastních zážitků krátký mluvený projev sdělování je souhra dvou partnerů nespisovnou výslovnost a vhodně 
 krátký mluvený projev  v určité situaci; Dokáže vést ji užívá podle komunikační 
   rozhovor, uplatnit se v diskusi, situace; Píše správně po stránce 
   naslouchat, vyjádřit vzkaz na obsahové i formální jednoduché 
   záznamník; Ovládá různé komunikační žánry; Sestaví 
   možnosti realizování omluvy a osnovu vyprávění a na jejím 
   prosby; základě vytváří krátký mluvený 
    nebo písemný projev s dodržením 
    časové posloupnosti. 
 
 
 

 

Čtení velkých tiskacích písmen, Hlasité a tiché čtení. Plynulé  Plynulé hlasité i tiché čtení s Soustředěné tiché čtení  Čte plynule a tiše 
malých tiskacích písmen, čtení  porozuměním textu. Hlasité předčítání.  Četba z učebnice a z knih 
malých psacích, velkých Pamatování si textu  Vypravování přečteného textu. Čtení s intonací  Nepovinná četba 
písmen, slabikování, plynulá Práce s obsahem textu  Práce na četbě s intonací Rozlišuje velká a malá tiskací  Reprodukce přečteného 
četba a intonování. Porozumění posahu  Recitace textu, básničky písmena.   

Rozlišuje di, ti, ni, , dě, tě, ně. Pohádka a dětský příběh  Komunikační žánry    

Rozlišuje velká a malá tiskací Čte di - dy, a podobné a ě - je.      

písmena.       

       
Správně sedí u psaní a drží Správně sedí u psaní, drží psací  Zvládá základní hygienické    

správně psací nástroj nástroj a má správný sklon papíru  návyky spojené s psaním    

       
Píše souvisle krátká sdělení. Píše interpunkční znaménka  Píše správné tvary písmen a    

   číslic    
       

Žák zvládá základní hygienické Spojuje písmena a slabiky  Správně spojuje písmena i slabiky    

návyky spojené se psaním.       

Doplňuje neúplná slova       

správnými písmeny       
Rozpozná s pomocí vzoru chybný Zvládá základní hygienické  Kontroluje vlastní písemný projev    

zápis písmene návyky spojené se psaním; Píše      

 správné tvary písmen a číslic,      

 správně spojuje písmena i      

 slabiky;      
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Žák píše tvary písmen a Píše věcně i formálně správně Píše věcně i formálně správně Píše správně po stránce Píše správně po stránce 
číslic,spojuje písmena i slabiky, jednoduché věty jednoduchá sdělení obsahové jednoduché obsahové i formální složité 
Píše písmena, slabiky a některá   komunikační žánry komunikační žánry 
jednotlivá slova     

     

  Seřadí ilustrace podle dějové Sestaví osnovu vyprávění a na Sestaví osnovu vyprávění a na 
  posloupnosti a vypráví podle nich jejím základě vytváří krátký jejím základě vytváří krátký 
  jednoduchý příběh mluvený nebo písemný projev s mluvený nebo písemný projev s 
   dodržením časové posloupnosti. dodržením časové posloupnosti 
     

Psaní malých a velkých Správné psaní malých a Popis předmětů, psaní dopisu, Sebehodnocení, vlastní tvorba. Psaní vlastní tvorby. Psaní 
tiskacích a psacích písmen. velkých písmen české abecedy. zaznamenávání zážitků a Vyhledávání informací, hledání blahopřání, pozdravu z 
Psaní vlastních jmén, krátkých Nácvik písmen Y, W, w, Q, q, informací. Psaní vět a souvětí. klíčových slov. Zpráva, vzkaz, prázdnin, omluvenky, zprávy do 
slov. Opis slov, vět. Přepis slov, X,x. Psaní velkých tiskacích Blahopřání. výpisek, pozdrav, poslech a školních novin, inzerátu, 
vět. Diktát písmen a slov. písmen.Opis, přepis, diktát.  čtení textu s následnou přihlášky, dotazníku, oznámení. 
Správné napojování písmen a Psaní velkých písmen na  reprodukcí. Oslovení, zahájení Členění textu do osnovy. 
slabik. Psaní správných tvarů začátku vět a znaménka za  ukončení dialogu, omluva, Recitace básní. 
číslic. Kontrola písemného větami. Psaní adresy, přání,  prosba.  

projevu. pozdravu.    

Správné sezení, držení psacího     

náčiní.     

Jazyková výchova     
Rozlišuje zvukovou podobu slova, Rozlišuje zvukovou a grafickou Rozlišuje zvukovou a grafickou   

člení slova na hlásky podobu slova, člení slova na podobu slova, člení slova na   

 hlásky, odlišuje dlouhé a krátké hlásky, odlišuje dlouhé a krátké   

 samohlásky; samohlásky;   

     
Porovnává významy slov. Porovnává významy slov, slova Porovnává významy slov, zvláště Porovnává významy slov, zvláště Porovnává významy slov, zvláště 

 opačného významu a slova slova opačného významu a slova slova opačného významu a slova slova opačného významu a slova 
 významem souřadná, nadřazená významem souřadná, nadřazená stejného nebo podobného stejného nebo podobného 
 podřazená. podřazená. významu a slova vícevýznamová. významu a slova vícevýznamová. 
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník  
  Rozlišuje slovní druhy v základním Určuje slovní druhy Určuje slovní druhy  

  tvaru; plnovýznamových slov a využívá plnovýznamových slov a využívá  

    je v gramaticky správných je v gramaticky správných  

    tvarech ve svém mluveném tvarech ve svém mluveném  

    projevu; projevu;  
 Užívá v mluveném projevu Užívá v mluveném projevu Rozlišuje ve slově kořen, část Rozlišuje ve slově kořen, část  

 správné gramatické tvary správné gramatické tvary příponovou, předponovou a příponovou, předponovou a  

 podstatných jmen, přídavných podstatných jmen, přídavných koncovku; koncovku;  

 jmen a sloves; jmen a sloves;    

       
 Spojuje věty do jednodušších Spojuje věty do jednodušších Užívá vhodných spojovacích Užívá vhodných spojovacích  

 souvětí vhodnými spojkami a souvětí vhodnými spojkami a výrazů, podle potřeby projevu je výrazů, podle potřeby projevu je  

 jinými spojovacími výrazy; jinými spojovacími výrazy; obměňuje; obměňuje; Ovládá interpunkci v  

     jednoduchých souvětích  
       

  Rozlišuje v textu druhy vět podle Rozlišuje slova spisovná a jejich Rozlišuje slova spisovná a jejich  

  postoje mluvčího a k jejich nespisovné tvary nespisovné tvary;  

  vytvoření volí vhodné jazykové i    

  zvukové prostředky;    

       
Porovnává a třídí slova podle Porovnává a třídí slova podle Porovnává a třídí slova podle  Využívá slovotvorný rozbor i  

významu zobecněného významu – děj, zobecněného významu – děj, věc,  rozbor stavby slova  

 věc, okolnost, vlastnost; okolnost, vlastnost;    
       

       
 Odůvodňuje a píše správně: i/y Odůvodňuje a píše správně: i/y  Píše správně i/y ve slovech po Píše správně i/y ve slovech po  

 po tvrdých a měkkých po tvrdých a měkkých  obojetných souhláskách; obojetných souhláskách;  

 souhláskách i po obojetných souhláskách i po obojetných     

 souhláskách ve vyjmenovaných souhláskách ve vyjmenovaných     

 slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě,     

 vě, mě – mimo morfologický šev vě, mě – mimo morfologický šev.     

  Odůvodňuje a píše správně i/y po     

  vyjmenovaných slovech. Píše     

  správně i/y ve slovech po     

  obojetných souhláskách;     
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 Velká písmena na začátku věty a Velká písmena na začátku věty a Vyhledává základní skladební Vyhledává základní skladební 
 v typických případech vlastních v typických případech vlastních dvojici a v neúplné základní dvojici a v neúplné základní 
 jmen osob, zvířat a místních jmen osob, zvířat a místních skladební dvojici označuje základ skladební dvojici označuje základ 
 pojmenování. pojmenování věty; Odlišuje větu jednoduchou a věty; Odlišuje větu jednoduchou a 
   souvětí, vhodně změní větu souvětí, vhodně změní větu 
   jednoduchou v souvětí; jednoduchou v souvětí; 

     
   Zvládá základní příklady Zvládá základní příklady 
   syntaktického pravopisu, poznává syntaktického pravopisu, poznává 
   jazykové a jiné dorozumívací jazykové a jiné dorozumívací 
   prostředky jako prostředky prostředky jako prostředky 
   kontaktu s druhými a působení na kontaktu s druhými a působení na 
   ně; ně; 
    V psaném projevu uplatňuje 
    vědomosti o psaní souhláskových 
    skupin, předložek a předpon s- a 
    z-, o koncovkách přídavných jmen 
    a shodě přísudku s podmětem 
    téměř ve všech případech; 

     
    Využívá slovotvorný rozbor i 
    rozbor stavby slova pro 
    pochopení a vysvětlení významu 
    slova; 

     
    Určuje slovní druhy 
    plnovýznamových slov a využívá 
    je v gramaticky správných tvarech 
    ve svém mluveném projevu; 

     

Slovo - slabika - hláska - Slovo - slabika - hláska - Česká abeceda, znělé a neznělé Význam slov - slova Podstatná jména - pád, číslo, 
písmeno. Délka samohlásek, písmeno.Dělení na konci řádku. souhlásky. Slovo a slovní jednovýznamová, rod, vzory. Přídavná jména, 
souhlásky, vyvození čtení Samohlásky krátké a dlouhé,u- význam, slova protikladná, mnohovýznamová, slova slovesa. Podmět nevyjádřený. 
slabik. Skládání a čtení ů-ú, i-í, y-ý, dvojhlásky ou, au, nadřazená, podřazená, opačného významu, slova Přísudek holý, rozvitý, 
dvojslabičných, trojslabičných eu. Česká abeceda. Slovo a souřadná, mnohoznačná, nadřazená a podřazená. Kořen, několikanásobný. Interpunkce, 
slov s otevřenými slabikami. význam. Slova protikladná, souznačná, příbuzná, citově předponová a příponová část, spojovací výrazy. Shoda 
Jednoslabičná slova s nadřazená, podřazená, zabarvená. Slovní druhy, koncovka, hlásky, výslovnost přísudku s podmětem. 
uzavřenou slabikou. Předložky. souřadná, souznačná, s podstatná jména, slovesa. Věta samohlásek a souhláskových  

Slova víceslabičná. Slova se citovým zabarvením. Úvod do jednoduchá a souvětí. skupin. Podstatná jména - pád,  
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shlukem souhlásek v otevřené slovních druhů. Věta Vyjmenovaná slova. Vlastní číslo, rod. Vzory podstatných 
slabice. Dvojhlásky. Slabiky di, jednoduchá a souvětí. Věty - jména osob, zvířat, měst a jmen a skloňování. Slovesa 
ti, ni, dy, ty, ny. Slova se pořadí vět, druhy vět, vesnic. zvratná, osoba, číslo, čas. 
slabikotvorným l, r. Slabiky dě, interpunkční znaménka.  Časování. Slova spisovná a 
tě, ně, bě, pě, vě, mě. Souhlásky tvrdé, měkké,  nespisovná. Interpunkce, 
 obojetné. Tvrdé slabiky, měkké  spojovací výrazy. Opakování 
 slabiky. Slabikotvorné l,r,  vyjmenovaných slov. Shoda 
 spodoba, slabiky dě, tě, ně, bě,  přísudku s podmětem. 
 pě, vě, mě. Vlastní jména osob,   

 zvířat, měst, vesnic.    
Literární výchova  
Vnímá souvislost ilustrace a děje Rozpozná s pomocí vzoru Čte a přednáší zpaměti ve  Vyjadřuje své dojmy z četby a 
příběhu. chybný zápis slov a vět vhodném frázování a tempu  zaznamenává je 
  literární texty přiměřené věku   
     

Vyjadřuje své pocity z přečteného Vyjadřuje své pocity z Vyjadřuje své pocity z přečteného Poznává další žánry krásné Poznává další žánry krásné 
textu. přečteného textu. textu literatury a pokouší se o vlastní literatury, hodnotí je, vytváří si 

   tvorbu. vlastní čtenářský profi l a pokouší 
    se o vlastní tvorbu 
     

  Poznává další žánry krásné Reprodukuje text podle svých Volně reprodukuje text podle 
  literatury, prohlubuje svůj zážitek schopností, tvoří vlastní literární svých schopností, tvoří vlastní 
  z ní základním vhledem do její text na dané téma literární text na dané téma 
  výstavby; Při porozumění   

  uměleckým textům dokáže   

  využívat svých vědomostí z   

  oblasti kompozice textu.   
     

  Rozlišuje vyjadřování v próze a Rozlišuje některé typy Rozlišuje různé typy uměleckých 
  ve verších, odlišuje pohádku od uměleckých a neuměleckých a neuměleckých textů 
  ostatních vyprávění textů  

     
  Žák pracuje tvořivě s literárním Při jednoduchém rozboru Při jednoduchém rozboru 
  textem podle pokynů učitele a literárních textů používá literární literárních textů používá 
  podle svých schopností. pojmy elementární literární pojmy 

     

Upevňování čtenářských Upevňování čtenářských Upevňování čtenářských Četba z knih, z učebnic. Volná vyprávění a projevy, 
dovedností.Dechová cvičení, dovedností a návyků. Intonace. dovedností a návyků. Zážitkové Nepovinná četba. Dramatizace, vyjádření námětů s dějovým 
frázování, tempo, správné Slovní přízvuk. Zážitkové čtení čtení a poslouchání. přednes, reprodukce, momentem prostřednictvím 
dýchání, zážitkové čtení a a poslouchání. Vyhledávací, Vyhledávací, pozorné čtení. rozpočítadlo, hádanka, říkanka, pohybu. Řetězové vyprávění. 
naslouchání. Dramatizace pozorné čtení. Dramatizace Dramatizace pohádky, přímá báseň, pohádka, bajka, Pantomimické hry, hádanky a 
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pohádky, přednes básní, pohádky, přímá řeč. Spisovatel, řeč. Spisovatel, básník. Poezie - povídka, spisovatel, básník, etudy, dokončení nedokončené 
poslech, volná reprodukce básník. Poezie - báseň, verš, báseň, verš, rým, přednes. kniha, čtenář, div. představení, pohádky či příběhu. 
čteného nebo slyšeného textu. rým, přednes. Próza - Próza - vyprávění, děj. Poslech herec, režisér, verš, rým, Dramatizace situací z příběhů, 
Článek, nadpis, odstavec, vyprávění, děj. Poslech lit. lit. textů. Volná reprodukce přirovnání. předvedení emocí, výtvarné 
řádek. Rozpočitadlo, hádanka, textů. Volná reprodukce přečteného a slyšeného textu.  vyjádření, improvizovaný 
říkanka, báseň, vlastní výtvarný přečteného a slyšeného textu. Článek, další lit. texty,  dialog s prvkem konfliktu. 
doprovod. Článek, nadpis, odstavec, ilustrátor, ilustrace.  využití přirozených situací a 
 řádek. Rozpočitadlo, hádanka,   prožitků dětí. Prezentace 
 říkanka, báseň, vlastní výtvarný   pohádky či příběhu před 
 doprovod.   spolužáky. Originální ztvárnění 
    role, vlastní nápady. Návštěva 
    div. představení, výtvarné 
    vyjádření, hry a cvičení 
    rozvíjející empatii a práci s 
    tělem. Hodnocení a 
    sebehodnocení. Přirozenost 
    projevu. 

Český jazyk, 2. stupeň     

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Tvarosloví    
Žák správně třídí slovní druhy, chápe jejich Žák správně třídí slovní chápe jejich funkci Žák správně třídí slovní druhy, chápe Žák správně třídí slovní druhy, tvoří 
funkci při tvorbě vyšších jazykových celků, při tvorbě vyšších jazykových celků, tvoří jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových spisovné tvary slov a vědomě jich používá 
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich spisovné tvary slov a vědomě jich používá celků, tvoří spisovné tvary slov a vědomě ve vhodné komunikační situaci. 
používá ve vhodné komunikační situaci. ve vhodné komunikační situaci. jich používá ve vhodné komunikační  

  situaci. Ovládá formální tvarosloví  

  vybraných typů obecných jmen přejatých  

  a cizích vlastních jmen. Uvědomuje si  

  podstatu slovesného vidu, ovládá náležité  

  určení a užití dokonavého a  

  nedokonavého slovesa.  
    

Druhy slov, podstatná jména - druhy, Podstatná jména - mluvnické kategorie, Nepravidelnosti ve skloňování Slovní druhy. Jména a slovesa - jejich 
skloňování. Přídavná jména - druhy, skloňování. Přídavná jména - mluv. podstatných jmen, skloňování cizích druhy a tvary. 
skloňování, stupňování. Zájmena - druhy, kategorie, skloňování. Zájmena - druhy, obecných a vlastních jmen. Slovesa -  

skloňování. Čislovky - druhy, skloňování. skloňování, vztažné zájmeno jenž. vid, vzory, využití tvarů.  

Slovesa - mluvnické kategorie, slovesný Číslovky - druhy, skloňování. Slovesa -   

způsob. slovesné třídy, rod činný trpný.   

 Neohebné slovní druhy.   
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Skladba 
 
Žák využívá znalostí o jazykové normě při Žák využívá znalostí o jazykové normě při Žák využívá znalostí o jazykové normě při Žák využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle tvorbě vhodných jazykových projevů podle tvorbě vhodných jazykových projevů tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace. Rozlišuje významové komunikační situace. Rozlišuje podle komunikační situace. Rozlišuje komunikační situace. Rozlišuje 
vztahy gramatických jednotek ve větě a v významové vztahy gramatických jednotek významové vztahy gramatických jednotek významové vztahy gramatických jednotek 
souvětí. ve větě a v souvětí. V písemném projevu ve větě a v souvětí. V písemném projevu ve větě a v souvětí. Dokáže se orientovat i 

 zvládá pravopis syntaktický. zvládá pravopis syntaktický. ve složitých souvětích. V písemném 
   projevu zvládá pravopis lexikální, 
   slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
   větě jednoduché i v souvětí. 
 Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný Věty - jednočlenné, dvojčlenné a větné Věta jednoduchá. Větné členy + 
 ekvivalent. Přísudek - druhy. Podmět - ekvivalenty. Větné členy. přístavek. Věta jednočlenná, 
 druhy. Předmět. Příslovečné určení - Několikanásobné větné členy. Souvětí dvojčlenná, větný ekvivalent. Souvětí 
 místa, času, způsobu, míry, příčiny, podřadné a souřadné. Vedlejší věty. podřadné a souřadné. Vsuvka. 
 podmínky, účelu, přípustky. Přívlastek - Poměry mezi členy a větami. Přístavek.  

 druhy. Doplněk. Několikanásobné větné   

 členy. Druhy vedlejších vět.   

Zvuková stránka jazyka    
    

Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního 
jazykového projevu zásady spisovné jazykového projevu zásady spisovné jazykového projevu zásady spisovné jazykového projevu zásady spisovné 
výslovnosti, chápe vztah mezi zvukovou a výslovnosti, chápe vztah mezi zvukovou a výslovnosti, chápe vztah mezi zvukovou a výslovnosti, chápe vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou jazyka. grafickou podobou jazyka. grafickou podobou jazyka. grafickou podobou jazyka. 

    

Zvuková stránka jazyka - věty. Slovní Zvuková stránka jazyka - věty. Slovní Zvuková stránka jazyka - věty. Slovní Zásady spisovné výslovnosti, 
přízvuk. Spisovná výslovnost. přízvuk. Spisovná výslovnost. přízvuk. Spisovná výslovnost. modulace souvislé řeči (přízvuk 

  Výslovnost přejatých slov. slovní), intonace, členění souvislé řeči 
   (pauzy, frázování). 

    
(Rozvrstvení národního jazyka) Rozlišuje (Rozvrstvení národního jazyka) Rozlišuje Žák si uvědomuje zařazení češtiny mezi Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 
spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu. spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu. jazyky slovanské, chápe současnou obecnou češtinu. Orientuje se v 
Orientuje se základním způsobem v Orientuje se základním způsobem v podobu jazyka jako výsledek předchozího jazykovědných disciplínách. Uvědomuje si 
jazykovědných disciplínách. Uvědomuje si jazykovědných disciplínách. Uvědomuje si historického vývoje, poznává jednotlivé důležitost jazykové kultury. Rozpoznává 
důležitost jazykové kultury. důležitost jazykové kultury. útvary národního jazyka, rozlišuje jazyk manipulativní komunikaci v masmédiích a 

  spisovný a nespisovný, poznává zásady zaujímá k ní kritický postoj. 
  jazykové kultury, uvědomuje si  

  manipulativní techniky užívané v  

  jazykovém projevu.  
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Opakování učiva 5. ročníku. Jazykové Jazykové příručky. Útvary českého Útvary jazyka, jazyková kultura. Obecné výklady o jazyce. Jazyky 
příručky. Útvary českého jazyka. jazyka. Význam slov. Odborné názvy. Slovanské jazyky. slovanské. Vývoj českého jazyka. 

   Útvary českého jazyka. 
    

Komunikace a sloh    
Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užít spisovné jazykové projev a vhodně užít spisovné jazykové projev a vhodně užít spisovné jazykové projev a vhodně užít spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému prostředky vzhledem ke svému prostředky vzhledem ke svému prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru. Ovládá tvorbu komunikačnímu záměru. Využívá základy komunikačnímu záměru. Využívá základy komunikačnímu záměru. Vhodně se 
jazykových projevů v jednoduchých studijního čtení. Ovládá tvorbu jazykových studijního čtení. Ovládá tvorbu zapojuje do diskuse, řídí ji a ve svých 
komunikačních žánrech. V mluveném a projevů v základních komunikačních jazykových projevů v základních výstupech využívá zásad komunikace a 
psaném projevu vhodně užívá verbálních žánrech. V mluveném a psaném projevu komunikačních žánrech. V mluveném a pravidel dialogu. V mluveném a psaném 
nonverbálních komunikačních prostředků. vhodně užívá verbálních i nonverbálních psaném projevu vhodně užívá verbálních projevu vhodně užívá verbálních i 
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke komunikačních prostředků. Využívá i nonverbálních komunikačních nonverbálních komunikačních prostředků. 
gramaticky i věcně správnému písemnému poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i prostředků. Využívá poznatků o jazyce a Využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k věcně správnému písemnému projevu a k stylu ke gramaticky i věcně správnému gramaticky i věcně správnému 
vlastnímu tvořivému psaní na základě tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu písemnému projevu a k tvořivé práci s písemnému projevu a k tvořivé práci s 
vlastních dispozic a osobních zájmů. tvořivému psaní na základě vlastních textem nebo i k vlastnímu tvořivému textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní 

 dispozic a osobních zájmů. psaní na základě vlastních dispozic a na základě vlastních dispozic a osobních 
  osobních zájmů. Dokáže vytvořit výtah, zájmů. Komunikuje kultivovaně, výstižně 
  charakteristiku literární postavy, výklad, volí vhodné jazykové prostředky. 
  líčení, úvahu, identifikuje funkční styl,  

  slohový postup a útvar.  

    
Základy komunikace. Komunikace Vypravování, popis uměleckých děl, Subjektivně zabarvený popis, shrnutí o Publicistické útvary, úvaha,reklama, 
nonverbální, paraverbální. Stylistika. charakteristika, popis pracovního slohu, úvaha, výtah, výklad, popis a charakteristika, vypravování, 
Funkční styly spisovného jazyka. Slohové postupu, životopis, pozvánka, žádost, charakteristika literárních postav, proslov, diskuse, výklad a výtah, 
postupy. Slohové útvary. Opakování výtah, opakování slohových útvarů, mluvní cvičení. tiskopisy, životopis, mluvní cvičení, 
slohových útvarů. Výstup z literatury. výstup z literatury.  vypravování v umělecké oblasti. 
Vypravování. Popis předmětu a osoby.    

Dopis. Výpisky a výtah. Jak se učit.    

zpráva. oznámení. Inzerát.    

    

Pravopis    
V písemném projevu zvládá pravopis Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního 
syntaktický. jazykového projevu zásady zápisu slov, jazykového projevu zásady zápisu slov, jazykového projevu zásady českého 

 chápe vztah mezi zvukovou a grafickou chápe vztah mezi zvukovou a grafickou pravopisu a spisovné výslovnosti. 
 podobou jazyka. podobou jazyka, opakuje si již zažité  

  pravopisné vědomosti, umí je aplikovat v  

  jazykovém projevu.  
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Stavba slova, slova příbuzná, odvozování Pravopis velkých písmen. Pravopis i/y, Cizí slova. Pravopis koncovek jmen a Psaní slov přejatých, pravopis 
slov, zdvojené souhlásky, skupiny hlásek shoda přísudku s několikanásob. sloves. související se stavbou slova, pravopis 
bě - bje, ... podmětem.  koncovek jmen a sloves. Pravopis 
Předpony s-, z-, vz-   psaní velkých písmen. Čárka v souvětí. 
Základní větné členy, shoda podmětu a   Opakování ze všech předchozích 
přísudku. Rozvíjející větné členy, věta   ročníků. 
jednoduchá a souvětí.    

Nauka o významu slov    

  Žák si uvědomuje rozdíl mezi gramatickým Žák si uvědomuje rozdíl mezi Žák si uvědomuje rozdíl mezi 
  a věcným významem slova, umí gramatickým a věcným významem slova, gramatickým a věcným významem slova, 
  vyhledávat informace ve výkladovém umí vyhledávat informace ve výkladovém umí vyhledávat informace ve výkladovém 
  slovníku, identifikuje vztahy ve slovní slovníku, identifikuje vztahy ve slovní slovníku, identifikuje vztahy ve slovní 
  zásobě, rozpoznává přenesená zásobě, rozpoznává přenesená zásobě, rozpoznává přenesená 
  pojmenování, pracuje s frazémy. pojmenování, pracuje s frazémy. pojmenování, pracuje s frazémy. 
     

  Tvoření slov - odvozování, skládání, Tvoření slov - odvozování, skládání, Tvoření slov - odvozování, skládání, 
  zkracování. Slovo, sousloví. Slova zkracování. Slovo, sousloví. Slova zkracování. Slovo, sousloví. Slova 
  jednoznačná, mnohoznačná. jednoznačná, mnohoznačná. jednoznačná, mnohoznačná. 
  Synonyma, antonyma, homonyma. Synonyma, antonyma, Synonyma, antonyma, 
   homonyma.Slova přejatá. homonyma.Slova přejatá. 
Nauka o tvoření slov    

  Žák rozlišuje a umí doložit nejvýznamnější Žák rozlišuje a umí doložit Žák dokáže rozlišit a příklady v textu 
  způsoby obohacování slovní zásoby, nejvýznamnější způsoby obohacování doložit nejdůležitější způsoby 
  uvědomuje si zásady tvoření českých slov. slovní zásoby, uvědomuje si zásady obohacování slovní zásoby a zásady 
   tvoření českých slov. tvoření českých slov, rozpoznat 
    přenesená pojmenování. Spisovně 
    vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
    slova. Samostatně pracuje s Pravidly 
    českého pravopisu, se SSČ a dalšími 
    jazykovými příručkami. 

     
  Tvoření slov - odvozování, skládání, Tvoření slov - odvozování, skládání, Tvoření slov - odvozování, skládání, 
  zkracování. Slovo, sousloví. Slova zkracování. Slovo, sousloví. Slova zkracování. Slovo, sousloví. Slova 
  jednoznačná, mnohoznačná. jednoznačná, mnohoznačná. jednoznačná, mnohoznačná. 
  Synonyma, antonyma, homonyma. Synonyma, antonyma, Synonyma, antonyma, 
   homonyma.Slova přejatá. homonyma.Slova přejatá. 
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6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník 

Obohacování slovní zásoby        
  Žák si uvědomuje rozdíl mezi  Žák si uvědomuje rozdíl mezi  Žák si uvědomuje rozdíl mezi 
  slovotvorným a neslovotvorným  slovotvorným a neslovotvorným  slovotvorným a neslovotvorným 
  obohacováním slovní zásoby, umí  obohacováním slovní zásoby, umí  obohacováním slovní zásoby, umí 
  vyhledávat informace ve slovníku cizích  vyhledávat informace ve slovníku cizích  vyhledávat informace ve slovníku cizích 
  slov a ve výkladovém slovníku, identifikuje  slov a ve výkladovém slovníku,  slov a ve výkladovém slovníku, identifikuje 
  vztahy ve slovní zásobě, rozpoznává  identifikuje vztahy ve slovní zásobě,  vztahy ve slovní zásobě, rozpoznává 
  přenesená pojmenování, pracuje s  rozpoznává přenesená pojmenování,  přenesená pojmenování, pracuje s 
  frazémy. Uvědomuje si funkčnost užívání  pracuje s frazémy. Uvědomuje si  frazémy. Uvědomuje si funkčnost užívání 
  cizích slov, užívá náležitě přejatá slova, u  funkčnost užívání cizích slov, užívá  cizích slov, užívá náležitě přejatá slova, u 
  nichž zná význam, pravopisnou a  náležitě přejatá slova, u nichž zná  nichž zná význam, pravopisnou a 
  výslovnostní podobu.  význam, pravopisnou a výslovnostní  výslovnostní podobu. 
     podobu.   
  Tvoření slov - odvozování, skládání,  Tvoření slov - odvozování, skládání,  Tvoření slov - odvozování, skládání, 
  zkracování. Slovo, sousloví. Slova  zkracování. Slovo, sousloví. Slova  zkracování. Slovo, sousloví. Slova 
  jednoznačná, mnohoznačná.  jednoznačná, mnohoznačná.  jednoznačná, mnohoznačná. 
  Synonyma, antonyma, homonyma.  Synonyma, antonyma,  Synonyma, antonyma, 
     homonyma.Slova přejatá.  homonyma.Slova přejatá. 

Obecné výklady o českém jazyce        
     Žák si uvědomuje zařazení češtiny mezi  Žák si uvědomuje zařazení češtiny mezi 
     jazyky slovanské, chápe současnou  jazyky slovanské, chápe současnou 
     podobu jazyka jako výsledek předchozího  podobu jazyka jako výsledek předchozího 
     historického vývoje, poznává jednotlivé  historického vývoje, poznává jednotlivé 
     útvary národního jazyka, rozlišuje jazyk  útvary národního jazyka, rozlišuje jazyk 
     spisovný a nespisovný, poznává zásady  spisovný a nespisovný, poznává zásady 
     jazykové kultury, uvědomuje si  jazykové kultury, uvědomuje si 
     manipulativní techniky užívané v  manipulativní techniky užívané v 
     jazykovém projevu.  jazykovém projevu. 
     Útvary jazyka, jazyková kultura.  Obecné výklady o jazyce. Jazyky 
     Slovanské jazyky.  slovanské. Vývoj českého jazyka. 
       Útvary českého jazyka. 

        

Literární výchova        
 Formuluje ústně dojmy ze své četby,  Formuluje ústně i písemně dojmy ze své  Formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
 návštěvy divadelního nebo filmového  četby, návštěvy divadelního nebo filmového  četby, návštěvy divadelního nebo 
 představení  představení  filmového představení a názory na 
       umělecké dílo 
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Uceleně reprodukuje přečtený text, Uceleně reprodukuje přečtený text, Uceleně reprodukuje přečtený text, Uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk jednoduše popisuje strukturu a jazyk jednoduše popisuje strukturu a jazyk jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy literárního díla a vlastními slovy literárního díla a vlastními slovy interpretuje literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla interpretuje smysl díla smysl díla interpretuje smysl díla 

    

  Rozpoznává základní rysy výrazného Rozpoznává základní rysy výrazného 
  individuálního stylu autora individuálního stylu autora 
    

tvoří vlastní literární text podle svých tvoří vlastní literární text podle svých tvoří vlastní literární text podle svých Tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených schopností na základě osvojených znalostí schopností a na základě osvojených schopností a na základě osvojených 
znalostí  znalostí základů literární teorie znalostí základů literární teorie 

    

Rozlišuje základní literární druhy a žánry Rozlišuje základní literární druhy a žánry Rozlišuje základní literární druhy a žánry, Rozlišuje literární druhy a žánry, porovná 
  porovná je i jejich funkci, uvede jejich je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
  některé výrazné představitele představitele 

    
Uvádí základní literární směry Uvádí základní literární směry Uvádí základní literární směry a jejich Uvádí základní literární směry a jejich 

  některé představitele v české a světové významné představitele v české a 
  literatuře světové literatuře 
Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v  

literárním zpracováním literárním, dramatickém i filmovém literárním, dramatickém i filmovém  

 zpracování zpracování  
    

Učí se a vyhledává některé informace v Vyhledává informace v některých typech Vyhledává informace v různých typech Vyhledává informace v různých typech 
knihovně a na internetu katalogů, v knihovně i v dalších katalogů, v knihovně i v dalších katalogů, v knihovně i v dalších 

 informačních zdrojích a na internetu informačních zdrojích a na internetu informačních zdrojích a na internetu 
    

Co je literatura. Literární druhy, literární Veškeré literární texty po celý rok. Shakespeare, Komenský, Mácha, Erben, V+W, Nezval, Seifert, Hašek, Čapek, 
žánry, pohádka, pověst, mýtus, báje, Verš, rytmus, metrum. Rým a druhy rýmů, Němcová... Kulturní deník, rozbor, debata. Pavel, Poláček, Vančura, Hrabal... 
povídka. Námět, téma, motivy. Literární další zvukové prostředky verše. Bible, antika,středověká literatura, Kulturní deník, rozbor, debata. 
postava. Jazyk literárního díla. Přirovnání, metafora, humanismus a renesance, baroko, Literatura od pol. 20. stol. po současnost. 
Autor, vypravěč, lyrický subjekt. personifikace, metonymie, básnický klasicismus, romantismus, realismus, Vybraná díla vhodná k probíranému 
Jazyk literárního díla. Kulturní- čtenářský přívlastek, hyperbola, alegorie. Recitace. národní obrození. Světová literatura učivu. 
deník. Práce s informačními zdroji. Kulturní deník, rozbor, debata. literatura přelomu 19. a 20. století až do pol.  

 Opakování epických žánrů (pohádka, 20. století.  

 pověst, mýtus a báje). Legenda- vymezení   

 pojmů a porovnávání tohoto žánru s   

 dalšími epickými žánry, křesťanství. Druhy   

 lyriky, lyrické a lyrickoepické žánry. Balada-   

 charakteristika žánru, typičtí autoři, druhy   

 balad. Bajka- charakteristika žánru, typičtí   

 autoři.   
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ANGLICKÝ JAZYK 
 
Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku při dotaci 2 hodiny týdně. Ve druhé třídě žáci mají 1 hodinu konverzace, ve třetí a 4. třídě 2 hodiny konverzace. Na druhém stupni jsou 

povinné 4 hodiny anglického jazyka týdně. V prvním období prvního stupně ŠVP zdůrazňuje zájem o rozvoj jazyka, vytváření pozitivního vztahu. Od druhého období dále 

rozvíjíme komunikaci, čtení a psaní v jazyce. Na druhém stupni základní školy škola organizuje výměnné pobyty v anglicky mluvících zemích či historické exkurze s používáním 

angličtiny. A škola také podporuje další přátelské vztahy mezi žáky. 

 
Receptivní řečové dovednosti  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
     

rozumí jednoduchým pokynům a rozumí jednoduchým pokynům a rozumí jednoduchým pokynům a rozumí známým slovům a rozumí známým slovům a 
větám, adekvátně na ně reaguje větám, adekvátně na ně reaguje větám, adekvátně na ně reaguje jednoduchým větám se vztahem k jednoduchým větám se vztahem k 

   osvojovaným tématům osvojovaným tématům 
     

má povědomí o rozdílné grafické rozlišuje grafickou a mluvenou rozlišuje grafickou a mluvenou čte nahlas plynule a foneticky čte nahlas plynule a foneticky 
a mluvené podobě slova vnímané podobu slova podobu slova správně jednoduché texty správně jednoduché texty 
českým mluvčím   obsahující známou slovní zásobu obsahující známou slovní zásobu 

     

   vyhledá v jednoduchém textu vyhledá v jednoduchém textu 
   potřebnou informaci a vytvoří potřebnou informaci a vytvoří 
   odpověď na otázku odpověď na otázku 
     

   rozumí obsahu a smyslu rozumí obsahu a smyslu 
   jednoduchých autentických jednoduchých autentických 
   materiálů (obrazové a poslechové materiálů (časopisy, obrazové a 
   materiály) a využívá je při své poslechové materiály) a využívá 
   práci je při své práci 
používá obrázkový slovníček používá obrázkový slovník používá abecední slovník používá dvojjazyčný slovník používá dvojjazyčný slovník 
učebnice učebnice učebnice   

     
Produktivní řečové dovednosti     

vyslovuje foneticky správně v vyslovuje foneticky správně v vyslovuje a čte foneticky správně sestaví gramaticky a formálně sestaví gramaticky a formálně 
přiměřeném rozsahu slovní přiměřeném rozsahu slovní v přiměřeném rozsahu slovní správně jednoduché písemné správně jednoduché písemné 
zásoby zásoby zásoby sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, krátký text a odpověď na 

   sdělení; vyplní své základní údaje sdělení; vyplní své základní údaje 
   do formulářů do formulářů 
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     reprodukuje ústně i písemně  reprodukuje ústně i písemně 
 

     obsah přiměřeně obtížného textu  obsah přiměřeně obtížného textu 
 

     a jednoduché konverzace   a jednoduché konverzace 
 

           
 

     obměňuje krátké texty se   obměňuje krátké texty se 
 

     zachováním smyslu textu   zachováním smyslu textu 
 

          
 

     aktivně se zapojí do jednoduché  aktivně se zapojí do jednoduché 
 

     konverzace, pozdraví a rozloučí  konverzace, pozdraví a rozloučí 
 

     se s dospělým i kamarádem,  se s dospělým i kamarádem, 
 

     poskytne požadovanou informaci  poskytne požadovanou informaci 
 

Pozdrav: Hello, Good Morning, Fruits  Číslovky 1 až 100  Škola, školní předměty   Opakování, procvičování a 
 

Good Afternoon, Good Bye Vegetables Zvířata   Volný čas   prohlubování slovní zásoby 
 

Ovoce - Fruits. Jednotné a množné číslo. Roční doby   Koníčky   v různých tématech 
 

Stand up, sit down, hands up, There is, there are… Měsíce   Sport   To be. 
 

hands down, close your eyes… My body  Dny v týdnu   Dopravní prostředky   Modální slovesa can, must, to 
 

Barvy. Otázka: What color is it? Číslovky 10, 20 až 100k What is this? This is my…  Zájmena osobní a   have to… 
 

What is it? It is a….. Look at, give me, show me, Hodiny: Otázka: What is the  přivlastňovací   Poslech, čtení a doplňování 
 

Číslovky 1 - 10očník Rodina – My Family time?  It is …..   Členy a, an, the   textu 
 

Stand up. Stretch. Sit down.   Náš dům – náš byt.  Stavba věty jednoduché  Porozumění textu 
 

Show me…, give me…..   3. ročník  (slovosled)   Význam slov v kontextu 
 

Animals – zvířata.   Předložky: Under, in, in front of,  Věta oznamovací   5. ročník 
 

Hračky – Toys   on, next to, behind  4. ročník   Who, where, when – užití v 
 

Počasí - weather      Do – don´t   otázkách 
 

      Věta tázací   Poslech a odpovídání na 
 

      Vyjadřování záporu ve větě  jednoduché otázky 
 

      Psaní jednoduchých vět  
v souvislosti s poslechem  

      

Doplňování slov do textu 
 

 

        
 

           
 

Receptivní řečové dovednosti           
 

6. ročník  7. ročník 8.ročník    9. ročník 
 

čte nahlas plynule a foneticky správně texty čte nahlas plynule a foneticky správně čte nahlas plynule a foneticky správně  čte nahlas plynule a foneticky správně texty 
 

přiměřeného rozsahu  texty přiměřeného rozsahu texty přiměřeného rozsahu  přiměřeného rozsahu 
 

     
 

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované rozumí jednoduché a zřetelně rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované  rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
 

promluvě a konverzaci  vyslovované promluvě a konverzaci promluvě a konverzaci  promluvě a konverzaci 
 

     
 

rozumí obsahu jednoduchých textů v rozumí obsahu jednoduchých textů v rozumí obsahu jednoduchých textů v  rozumí obsahu jednoduchých textů v 
 

učebnicích a obsahu autentických materiálů s učebnicích a obsahu autentických učebnicích a obsahu autentických  učebnicích a obsahu autentických 
 

využitím vizuální opory, v textech vyhledá materiálů s využitím vizuální opory, v materiálů s využitím vizuální opory, v  materiálů s využitím vizuální opory, v 
 

známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky textech vyhledá známé výrazy, fráze a textech vyhledá známé výrazy, fráze a  textech vyhledá známé výrazy, fráze a 
 

  odpovědi na otázky  odpovědi na otázky  odpovědi na otázky 
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používá dvojjazyčný slovník používá dvojjazyčný slovník používá dvojjazyčný slovník, vyhledá používá dvojjazyčný slovník, vyhledá 
  informaci nebo význam slova ve vhodném informaci nebo význam slova ve vhodném 
  výkladovém slovníku výkladovém slovníku 
    

Interaktivní řečové dovednosti    

6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 
  odvodí pravděpodobný význam nových odvodí pravděpodobný význam nových 
  slov z kontextu textu slov z kontextu textu 
jednoduchým způsobem se domluví v jednoduchým způsobem se domluví v jednoduchým způsobem se domluví v jednoduchým způsobem se domluví v 
běžných každodenních situacích běžných každodenních situacích běžných každodenních situacích, běžných každodenních situacích, průběžné 

  průběžné obohacování slovní zásoby obohacování slovní zásoby 
    

Prohlubování slovní zásoby v různých Prohlubování slovní zásoby Prohlubování slovní zásoby v různých Prohlubování slovní zásoby v různých 
tématech v různých tématech tématech tématech 
Množné číslo podstatných jmen, sloveso Sloveso must, mustn´t, have to Opakování – porovnání minulý čas Předminulý čas 
to be (tvary v singuláru a plurálu) Stupňování přídavných jmen prostý, předpřítomný čas Trpný rod 
Sloveso mít – to have got… Tvoření příslovcí (adverbs)na Minulý čas prostý, minulý čas Časová souslednost v nepřímé řeči 
Kladný tvar, zápor, otázka s have got základě přídavných jmen průběhový – způsob užití Tázací dovětky (question tags) 
Gerundium Budoucí čas – will a going to Podmínková věta skutečná (typ I) Otázky v nepřímé řeči 
Přítomný čas průběhový, přítomný čas Počitatelná a nepočitatelná Podmínková věta neskutečná (typ II) Vedlejší věty příslovečné časové 
prostý – porovnání a užití podstatná jména, vyjádření A few, a little  

Příslovce četnosti (adverbs of frecuency): množství, jídlo a pití Zvratná zájmena, each other  
often, never, sometimes, hardly ever, Minulý čas prostý, předpřítomný čas   

always… - porovnání jejich užití   
Přivlastňovací zájmena    

Ukazovací zájmena    
 
 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 

 
Další cizí jazyk začíná ZŠ Heřmánek vyučovat v 7. a 8. ročníku základní školy. Naším cílem je věnovat velký prostor výuce anglického jazyka a zahájit výuku dalšího cizího 

jazyka až ve fázi, kdy výuka anglického jazyka bude na dostatečné úrovni znalostí našich žáků . Vyučujeme tedy další cizí jazyk v 8. a 9. třídě, ale v časové dotaci 3 hodiny 

týdně, abychom zajistili dostatečný rozvoj v návaznosti na budoucí střední školy našich studentů. Nevylučujeme podle zájmů rodičů rozšířit tuto nabídku také o španělský jazyk, 

ruský či francouzský jazyk.  
Receptivní řečové dovednosti  

8. ročník 9.ročník 
Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje 
Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník 
Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým 

 větám 
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 Vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché věty složené ze známé 
 slovní zásoby 
 Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a 
 odpověď na otázku 

Produktivní řečové dovednosti  
8. ročník 9 .ročník 

Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných 
situacích, vyplní základní údaje do formulářů každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů 
Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních 
gramatických struktur a vět gramatických struktur a vět 

 Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a 
 jednoduché konverzace 
Interaktivní řečové dovednosti  

8. ročník 9. ročník 
Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob 
běžných výrazů, poskytne požadované informace prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace na základě 

 průběžně se rozšiřující slovní zásoby v rámci jednotlivých tematických okruhů 
  

Pozdravy, představení se, tykání, vykání, poděkování Bydlení – popis místa, kde bydlím, rozhovory na téma bydlení 
Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, barvy, číslovky, jména Orientace na mapě, otázka jak se dostanu…., podání informace, vyjádření 
Představení se, tykání, vykání, poděkování, vyplnění formuláře souhlasu, odmítnutí 
Představení členů rodiny, základní prostorová orientace (předložky) Můj den – vyprávění o průběhu dne, každodenní činnosti, povinnosti a koníčky 
Časové údaje, popis osob, vyprávění o zájmech Můj týden – informace o činnostech ve škole i mimo školu, udávání a 
Popis školních potřeb, posouzení správnosti (správně – špatně), příkaz porozumění číselným údajům 
Aktivity během týdne, telefonování, psaní e-mailu, chatování, popis činností na U lékaře – popis bolesti, části těla, vyjádření problému, rozhovor s lékařem 
počítači Orientace ve městě, situace a rozhovory na ulici, vyžádání informace a 
Domácí mazlíčci, psaní dopisu o sobě poděkování za ni, plán města a orientace v něm, dopravní prostředky 
Pozvánka na oslavu, určování času, názvy měsíců a ročních období Prázdniny, rozhovory o prázdninových plánech, popis oblíbených činností o 
Dovolená – koupení jízdenky, zamluvení ubytování, pozdrav z dovolené prázdninách, obsah cestovního zavazadla 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 

 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární 

dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším 

vzdělávání i v praktickém životě. Považujeme tento předmět za nezbytnou součást ŠVP Heřmánek, děti se s počítačem seznamují od první třídy. Především v českém jazyce a 
VVP a na nepovinném kroužku I. T. Zájemci o další rozvoj práce s I.T. jsou motivováni k aktivnímu využívání I. T. v praktických školních pracích, jako je školní časopis i s jeho 

technickým zpracováním, školní rozhlasové vysílání či školní videoreportáže (k dispozici na 2. stupni ZŠ). 
 
 

4. ročník 5. ročník 6. ročník 
   

Využívá základní standardní funkce počítače a Pozná strukturu, funkce a popis počítače a přídavných Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, 
jeho nejběžnější v periferie zařízení, využívá operační systémy a jejich funkce, je posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

 seznámen s různými formáty souborů, multimediální  

 využití počítače  

   

Respektuje pravidla bezpečné práce s Dokáže provést jednoduchou údržbu počítače, při Rozumí funkci operačního systému a zná jejich druhy. 
hardwarem i softwarem běžných problémech s hardware a software  

   

Chrání data před poškozením, ztrátou a Řídí se zásady bezpečnosti práce a prevence Bezpečně pozná a rozumí funkci jednotlivých 
zneužitím zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním komponentů počítače, zná rozdělení základního 

 výpočetní techniky hardwaru na různé druhy 
   

Při vyhledávání informací na internetu používá Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a Ovládá práci s textovými a grafickými editory i 
jednoduché a vhodné cesty, zná některé databázích tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací, 
vyhledávací portály  powerpoint 

   

Je seznámen s e-mailovou komunikací, chatem a Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 
telefonováním komunikačních zařízení pro práci s textem a obrazem 

   

Rozumí základnímu rozdělení softwaru podle Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém Pracuje s informacemi v souladu se zákony o 
druhu zaměření. editoru duševním vlastnictví 
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 4. ročník  5. ročník  6. ročník 
 

      
 

 Orientuje se v operačním systému Windows a  Rozumí rozdílu mezi komerčním softwarem a volným Používá informace z různých informačních zdrojů a 
 

 umí pracovat s jeho výchozími programy.  softwarem, ke komerčním programům zná i alternativní vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 
 

   produkty.   
 

      
 

 Rozumí složkové struktuře, chápe rozdíl mezi  Zná základní datová média a chápe jejich klady a  Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace 
 

 kopírováním a přesouváním, umí vytvářet nové  zápory.  v textové, grafické a multimediální formě 
 

 složky, soubory a organizovat data v počítači.     
 

      
 

 Dokáže pracovat s digitálním fotoaparátem a  Rozumí problematice základní bezpečnosti, zná  Rozumí rozdílu mezi rastrovou a vektorovou grafikou 
 

 dalšími zařízeními, které umí připojovat k počítači  antivirové programy a ví jak postupovat při infikování  a umí pojmenovat jejich použití. 
 

 a přesouvat data mezi nimi.  systému virem.   
 

      
 

 Rozumí pojmům komprimace a dekomprimace  Dokáže vyhledat, stáhnout, nainstalovat a v případě Zná nejzákladnější milníky z historie výpočetní 
 

 dat a umí je používat při práci na počítači.  potřeby i odinstalovat programy v operačním systému techniky a orientuje se i v oblasti moderních trendů ve 
 

   Window, Excel. výpočetní technice. 
 

      
 

 základní pojmy informační činnosti -  Psaní na klávesnici všemi 10ti (naslepo)  Psaní na klávesnice všemi  
 informace, informační zdroje,  Jednoduchá údržba, textový, grafický editor, Excel,  Word, Excel, Power point a další aplikace  
 informační instituce  Práce s grafikou, práce s textem, psaní na počítači,  Zpracování videa, práce na internetu, vytváření  
 struktura, funkce a popis počítače a      zpracování obrázků.  drobných webových stránek dle editorů  
 přídavných zařízení      

vývojové trendy informačních technologií 
 

počítačová grafika, rastrové a vektorové 
 

 operační systémy a jejich základní funkce    

 seznámení s formáty souborů (doc, gif)  hodnota a relevance informací a informačních  programy  
 multimediální využití počítače  zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování  tabulkový editor, vytváření tabulek,  
 jednoduchá údržba počítače, postupy při  in t e rn et  porovnávání dat, jednoduché vzorce  
  počítačová grafika, rastrové a vektorové   

běžných problémech s hardware a software 
  

prezentace informací (webové stránky, 
 

  programy   
 zásady bezpečnosti práce a prevence   prezentační programy, multimédia)    

tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
  

 
zdravotních rizik spojených s 

  
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 

 
  dat, jednoduché vzorce   
 dlouhodobým využíváním výpočetní  p re ze n ta c e in fo rm a c í (w e b o vé s trá n ky,  copyright, informační etika  
 techniky      prezentační programy, multimédia)    
         o c h ra n a p rá v k d u š e vn ím u vla s tn ic tví, c o p 

yrig h t, 
   

   informační etika    
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MATEMATIKA 

 
Vzdělávací oblast matematika je naším jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem ve které naše výuka se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. 

Naše matematika vychází z konstruktivistické matematiky. Systém výuky matematiky naší základní školy vychází ze tří zdrojů z amerického systému výuky vzdělávaní 

matematiky Mathematics Purposeful Design. Systém zdůrazňuje důležitost rozvoje kompetencí (akce a praxe) i konceptuálního rozvoje (teorie) k matematiky. Hlavním cílem, 

Tento systém používáme v anglickém originále s překladem. Systém učebnic kombinujeme s výukovým systémem matematiky profesora Hejného, který vydalo nakladatelství 

Fraus. Třetí zdroj naší práce je systém výuky Montessori matematiky a to především pomůcky a jejich využití v individuální a skupinové práci. Každý z našich učitelů absolvuje v 

prvním roce spolupráce se školou vzdělávání v oboru práce s matematikou Fraus a Montessori výcvik. V systému výuky Mathematics Purposeful Design je velmi dobrá příprava 

a podpůrné aktivity pro učitele, formou příruček a dalších pomůcek. 
 
Naším cílem je vytvořit na první i druhém stupni z matematiky oblíbenou činnost a rozvinout logické uvažování žáci, tak aby žáci objevovali matematiku samostatně a s 

radostí. Vedeme děti od konkrétního k abstraktnímu, což v případě matematiky znamená, že celý první stupeň jsou matematické symboly znázorňovány a spojovány s praxí 

běžného života. Za důležité považujeme, aby naši žáci byli nejen schopni nacházet správné řešení, ale také rozumět a vysvětlit , proč je řešení správné. Předmět je vyučován 

ve všech ročnících základního vzdělávání, na 1. stupni je vyučován v hodinové dotaci 5 hodin týdně a na 2. stupni 4 hodiny týdně. 
 

Matematika, 1. stupeň 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE     
     

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a 
s daným počtem prvků:   asociativnost sčítání a násobení:  

     
Žák řeší úlohy na prostorovou Žák rozšiřuje počítání v číselném Žák se orientuje v zápisu Žák počítá (sčítá, odčítá, násobí, Žák počítá v číselném oboru přes 
představivost, aplikuje a oboru do 100, sčítá a odčítá v desítkové soustavy do 1 000 000, porovnává a zaokrouhluje) v 1 000 000. Umí řešit jednoduché 
kombinuje poznatky a dovednosti oboru do 100 i s přechodem přes sčítá a odčítá v oboru do 1000, číselném oboru do 1 000 000. úlohy s parametrem a zobecňovat 
z různých tematických a 10, počítá po desítkách a po získává porozumění pro násobení Využívá početní operace k získaná poznání. 
vzdělávacích oblastí. stovkách do 1000, získává jednomístným a dvoumístným modelování sémantických situací,  

 porozumění pro násobení číslem, aritmetické operace i nabývá zkušenosti s pojmem  

 jednomístným číslem v různých vztahy mezi čísly poznává v parametr.  

 kontextech sémantických i různých jazycích, různých   

 strukturálních. kontextech sémantických i   

  strukturálních, rozumí slovům   

  polovina, čtvrtina, osmina, třetina,   

  šestina a pětina a umí je graficky   

  znázornit i zapsat, užívá závorky.   
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
     

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel: 
     
Žák má vhled do různých Žák orientuje v zápisu a čtení Žák rozšiřuje počítání v číselném Žák buduje procept vícemístných Počítá v některých jiných 
reprezentací čísel do 100, desítkové soustavy do 1000, oboru do 1000, zapisuje a čte přirozených čísel a operací s nimi, číselných soustavách (souvislost 
porovnává čísla. chápe rovnost a nerovnost i v čísla v oboru do 1 000 000, chápe dělí dvoumístným číslem (se mezi písemnými algoritmy). Řeší 

 různých sémantických kontextech rovnost a nerovnost i v různých zbytkem), má vytvořenu jednoduché rovnice a soustavy 
 (např. délka, obsah, čas, peníze), sémantických kontextech (např. představu záporného čísla jako rovnic, přičemž využívá i jazyk 
 rozumí pojmům polovina, čtvrtina, délka, obsah, čas, peníze). adresy, umí účelně propojovat písmen. Umí pomocí modelů řešit 
 osmina, třetina, šestina, pětina a  písemné i pamětné počítání (i s úlohy se závorkami v oboru 
 umí je graficky znázornit i zapsat.  použitím kalkulačky), seznamuje celých čísel. Dělí dvoumístným 
   se s jazykem písmen. číslem (se zbytkem). Umí účelně 
    propojovat písemné i pamětné 
    počítání (i s použitím kalkulačky). 
     

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose:  zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky 
   početních operací v oboru přirozených čísel: 
     

Žák rozumí číselné ose, sestrojí Žák porovnává čísla a užívá Žák porovnává čísla a užívá Žák provádí složitější operace na Provádí složitější operace na 
číselnou osu v oboru přirozených stovkovou tabulku jak na číselnou osu do 1000 jak na číselné ose (zahušťování, číselné ose (zahušťování, 
čísel, intuitivně zakreslí celé modelování stavu, tak i na změny modelování adresy, stavu, tak zvětšování, zmenšování, zvětšování, zmenšování, 
záporné číslo, orientuje se ve nebo porovnávání. změny i porovnání, porovnává fragmentace, změna měřítka, fragmentace, změna měřítka). 
stovkové tabulce, chápe pojmy  trojciferná čísla pomocí číselné nabývá zkušenosti relací na Provádí operace se zlomky. 
vpravo, vlevo, před, za, mezi.  osy i samostatně na základě zlomcích a operací se zlomky. Rozumí číslu se dvěma 

  desítkového rozkladu.  desetinnými místy v některých 
    sémantických kontextech a umí s 
    nimi operovat. 
     

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly:  řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v 
   celém oboru přirozených čísel:  
     

Žák používá aditivní triádu také v Žák násobí formou opakovaného Žák se dobře orientuje v situacích Žák řeší slovní úlohy (i Řeší slovní úlohy (i dynamické) 
kontextu různých prostředí sčítání, dělí v oboru probraných s násobením i dělením, umí dynamické) včetně úloh s včetně úloh s antisignálem. Umí 

 násobilek, dělí na části, dělí po násobit vícemístná čísla a dělit antisignálem, umí tvořit tvořit analogické úlohy. Buduje 
 částech trojmístné číslo jednomístným, analogické úlohy, rozumí řešitelské strategie založené na 
  dělí v oboru probraných kombinatorickému pojetí použití simplifikace, izomorfizmu, 
  násobilek, dělí na části, dělí po násobení. zobecnění a substituce. 
  částech.   
     

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace: modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku: 
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Žák řeší úlohy a tvoří analogické Žák umí řešit úlohy na násobení a Žák umí řešit slovní úlohy na Žák umí řešit vizualizované úlohy  

úlohy, má zkušenosti s dělení v oboru násobilek, umí násobení a dělení v oboru se zlomky, zapisuje zlomky  

jednoduchou kombinatorickou tvořit analogické úlohy, řeší a násobilek (i s antisignálem) i formou matematického i slovního  

situací, má zkušenost s jevem vytváří slovní úlohy se 2 různými slovní úlohy se dvěma různými zápisu.  

náhody početními výkony, rozumí početními výkony, umí tvořit   

 kombinatorickému kontextu analogické úlohy, rozumí   

 násobení kombinatorickému kontextu   

  násobení, buduje řešitelské   

  strategie – řetězení od konce,   

  vyčerpání všech možností,   

  rozklad na podúlohy.   
     

   porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru 
   kladných čísel  
     

   Žák umí sčítat a odčítat zlomky se Umí řešit jednoduché úlohy se 
   stejným jmenovatelem, pomocí zlomky, desetinnými čísly a 
   vizualizace dokáže zlomky procenty. 
   porovnávat.  

     
   přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné 
   číslo dané hodnoty:  
     

   porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto 
   číslo vyznačí na číselné ose:  
     

   Chápe záporné číslo v kontextu  

   číselné osy a početných operací,  

   dokáže ho na číselné ose  

   vyznačit.  
     

Základní vztahy a závislosti do Základní vztahy a závislosti při Základní vztahy a závislosti při Sčítání a odčítání celých čísel a Sčítání a odčítání celých a 
20 (počet, číslo a závislost) sčítání a odčítání do 100 sčítání a odčítání do 1 000. desetinných čísel, sčítání a desetinných čísel. 
Počítání do 20 s přechodem Sčítání 3 sčítanců, písemné Písemné sčítání a odčítání 3 a odčítání zlomků a smíšených Sčítání a odčítání zlomků a 
desítky, sčítání tří sčítanců sčítání více sčítanců v 4ciferných čísel s přechodem čísel. smíšených čísel se stejným a 
Zdvojování a párování sloupečcích přes 10 a 100. Odhadování sumy nebo různým jmenovatelem. 
Určování desítek a jednotek Sčítání a odčítání 2 a Sčítání a odčítání zlomků se rozdílu. Odhadování součtu a rozdílu. 
Písemné sčítání dvojciferných 3ciferných čísel bez/s stejným jmenovatelem. Sčítání a odčítání 5místných Násobení a dělení celých čísel, 
čísel bez přechodu desítky na přechodem desítky Písemné sčítání a odčítání. čísel. desetinných čísel, zlomků. 
základě rozdělení čísla na Násobení jako opakované Počítání se závorky. Určování průměru. Konečná a periodická čísla. 
desítky a jednotky sčítání Vztahy a závislosti v násobení Dělitelnost. Prvočísla. 
Číselné osa do 100, stovková Základní vztahy násobení čísly a dělení 0-9.  Největší společný dělitel. 
tabulka. 0 - 10 Písemné násobení  Porovnávání, seřazení zlomků a 
Porovnávání – větší, menší, Zavedení pojmů činitel a součin vícemístných čísel pomocí  smíšených čísel. 
rovná se Propojení sčítání a násobení tabulky (indické násobení).   

Řádové číslovky. Dělení jako opakované odčítání Dělení vícemístných čísel   
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Seznamování se s násobením Pojmenování a zápis čísel do jednomístným bez   

pomocí dělení na skupiny se 9 999 přeskupování, dělení se   

stejným počtem prvků Řád číslic a čísel do 1 000 zbytkem.   

Určování stejných částí Porovnávání čísel do 1 000 Seznámení se s průměrem.   

Určování poloviny, třetiny, Řadové čísla do 100. Čtení a zápis čísel do 1 000 000.   

čtvrtiny Určování části celku od Zaokrouhlování na 10, 100,   

Pojmenování a zápis zlomku poloviny do osminy 1000.   

Zápis a čtení čísel a příkladů Pojmenování, zápis, grafické Porovnávání celých, smíšených   

Aditivní zákon znázornění a porovnávání a desetinných čísel.   

 zlomků Čtení, zápis a grafické   

  znázornění zlomků a   

  smíšených čísel.   

  Porovnávání zlomků.   

  Přiřazování zlomků a   

  desetinných čísel.   

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY    
     

Žák dokáže číst a nastavit celé Žák umí číst minuty, má orientuje se v čase, provádí Žák používá tabulky a grafy k vyhledává, sbírá a třídí data / 
hodiny, orientuje se v zobrazení představu o plynutí času a 5 jednoduché převody jednotek modelování a řešení různých Vytváří projekty orientované ke 
času na analogových a digitálních minutovém intervale, určuje čas času / Žák si prohlubuje si situací, tvoří obdobné úlohy, statistice (sběr dat a jejich 
hodinách, uvědomuje si plynutí na analogových i digitálních znalosti o měření času, užívá pracuje s daty: umí z náhodných základní zpracování). V některých 
času v souvislosti s měřením hodinách, orientuje se v kalendáři ciferník i jako stupnici, je jevů tvořit statistický soubor, situacích umí použít písmeno ve 
délky trvání určité aktivity, zná – den, měsíc, rok, zná vztahy seznámen s letopočty. eviduje soubor dat a organizuje je funkci čísla. Zapisuje proces, tvoří 
strukturu týdne, má představu mezi základními jednotkami času,  tabulkou i grafem, nabývá vhled program pro situaci s jedním 
věku pozná základné jednotky délky,  do statistického souboru. parametrem. Umí řešit 

 hmotnosti a objemu   jednoduché kombinatorické a 
    pravděpodobnostní situace. 
Žák eviduje statické i dynamické Žák umí evidovat jednoduché popisuje jednoduché závislosti z Žák si rozvíjí algoritmické myšlení čte a sestavuje jednoduché 
situace pomocí ikon, slov, šipek a statické a dynamické situace praktického života / Žák umí (program a podprogram), rozumí tabulky a diagramy / Používá 
tabulek, dokáže interpretovat pomocí ikon, slov, šipek, tabulky i evidovat složitější statické i jednoduchým kombinatorickým a tabulky a grafy k modelování a 
zaznamenané údaje grafu dynamické situace pomocí ikon, pravděpodobnostním situacím. řešení různých situací. Pracuje s 

  slov, šipek, tabulky a grafu, umí z  daty: umí z náhodných jevů tvořit 
  náhodných jevů tvořit statistický  statistický soubor, eviduje soubor 
  soubor, pracuje s daty, eviduje je  dat a organizuje je tabulkou i 
  tabulkou i grafem, organizuje  grafem. 
  soubor dat, nabývá vhledu do   

  statistického souboru, vytváří   

  (ne)orientovaný graf, grupuje.   
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Žák doplní tabulku, použije ji i Žák umí doplnit tabulku a použít ji doplňuje tabulky, schémata,   

jako nástroj organizace souboru jako nástroj organizace souboru posloupnosti čísel / Žák používá   

objektů, orientuje se v objektů či dat, orientuje se v tabulku jako nástroj organizace   

sloupcovém grafu a známých schématech a základních grafech souboru objektů do 1000, pozná   

schématech  některé obecné jevy z   

  kombinatoriky, pravděpodobnosti,   

  statistiky, z pravidelností a   

  závislostí.   

Třídění a klasifikace, určování Klasifikace a třídění, určování, Příklady s penězi. Ekvivalence Vzory, posloupnosti a sekvence Rovnice – zápis a řešení rovnic 
posloupností a vzorů, doplňování a vytváření peněz a desetinných čísel. – rozšiřování a doplňování, s jednou i vícenásobnou 
doplňování a vytváření posloupností a vzorů Měření a počítání délky, navrhování vlastních. neznámou. 
posloupností Souměrnost obvodu, obsahu, objemu, Zápis a čtení čísel přes milion, Sběr, zpracování a analýza 
Souměrnost Počítání po 2, po 3, po 5, po 10, hmotnosti a teploty. zaokrouhlování. informací. 
Počítání po 2, po 5, po 10 po 100 Určování času s přesností na Zápis a čtení desetinných čísel. Interpretace grafů, tabulek a 
Orientace v čase – určování Sudá a lichá čísla. minuty, určování hodin Rovnice – zápis, řešení rovnice diagramů. 
celých hodin, půlhodin, Stovková tabulka a její dopoledne a odpoledne, s 1 neznámou. Porozumění časových zón, 
čtvrthodin souvislosti určování časových intervalů. Celá čísla a zlomky, smíšená rozvrhu hodin, časových 
Seznámení se s analogovými a Určování délky, objemu, Orientace v časovém čísla. rozvrhů. 
digitálními hodinami hmotnosti a teploty harmonogramu. Úprava zlomků – krácení. Vennův diagram 
Zkoumání plynutí času Určování času na analogových Seznámení se s histogramem, Největší společný násobek.  

Počítání peněz pomocí 2 Kč, 5 a digitálních hodinách vývojovým diagramem Určování času s přesností na  

Kč, 10 Kč Časové intervaly, převod  minuty.  

Porovnávání množství peněz jednotek času  Příklady s penězi – sčítání,  

Určování délky, objemu a Kalendář a roční období, části  odčítání, násobení.  

hmotnosti měsíce    

Porovnávání a odhad Platidla – seznámení se s    

Práce s informací - uspořádání českými i zahraničními platidly    

údajů do tabulky a Vytváření stejné finanční    

sloupcového grafu částky pomocí různých platidel,    

Porozumění a interpretace slovní úlohy o penězích    

tabulky, sloupcového grafu Zápis příkladů    

 Shromažďování a třídění dat    

 Zpracování údajů pomocí    

 sloupcového grafu, tabulky či    

 jiného grafického zápisu a    

 jejich interpretace    

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU    
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Žák vyjádří slovně jednoduchou Žák umí pracovat s krychlovými rozezná, pojmenuje, vymodeluje Žák rozšiřuje zkušenosti s dalšími narýsuje a znázorní základní 
prostorovou situaci, vytvoří a tělesy, orientuje se ve 2D, ve a popíše základní rovinné útvary rovinnými útvary (např. úhel, rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
přestaví krychlovou stavbu podle čtverečkovaném papíru a využívá a jednoduchá tělesa; nachází v nekonvexní mnohoúhelník) a trojúhelník a kružnici); užívá 
plánu a zaznamená těleso v jej, získává zkušenosti se realitě jejich reprezentaci / Žák tělesy i v prostředí jednoduché konstrukce / 
plánu, rozezná tvar čtverce, základními rovinnými útvary, umí umí pracovat s krychlovými tělesy čtverečkovaného papíru, umí Rozšiřuje zkušenosti s dalšími 
trojúhelníku, obdélníku a kruhu, vytvořit síť krychle a komunikovat ve třech různých jazycích, pozná sestrojit 2D i 3D útvary daných rovinnými útvary (např. úhel, 
krychle, válce, kouli, jehlanu a o vztahu krychle o její sítě, různé trojúhelníky a čtyřúhelníky vlastností (jednoduché nekonvexní mnohoúhelník) a 
nachází v realitě jejich rozlišuje pravý úhel, ostrý a tupý (i nekonvexní), kružnici, dále konstrukce), aktivně používá tělesy (čtyřstěn). Umí sestrojit 2D 
reprezentaci, vyparketuje daný úhel. kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel některé geometrické jazyky. i 3D útvary daných vlastností 
obdélník  a kouli, zná pojmy vrchol, hrana,  (jednoduché konstrukce). Aktivně 

  stěna, úhlopříčka, střed, obvod,  používá některé geometrické 
  povrch, obsah, objem a vlastnosti  jazyky. Umí řešit jednoduché 
  (rovinná souměrnost), umí  výpočtové i konstrukční úlohy o 
  narýsovat rovinné útvary,  trojúhelníku i o některých 
  seznamuje se s relací kolmost a  čtyřúhelnících a pravidelných 
  rovnoběžnost ve 2D i 3D  mnohoúhelnících. 
  (modeluje), využívá   

  čtverečkovaného papíru, jazyka   

  šipek k propedeutice souřadnic v   

  2D.   
     

Žák určuje delší a kratší z Žák se intuitivně orientuje v porovnává velikost útvarů, měří a Žák získává zkušenosti s sčítá a odčítá graficky úsečky; 
vybraných útvarů, dokáže jednotkách délky (1 cm, 1m), odhaduje délku úsečky / Žák měřením v geometrii včetně určí délku lomené čáry, obvod 
porovnávat délku na základě objemu (1l), váhy (1g, 1 kg), má rozezná jednotky délky (1 cm, některých odvozených jednotek, mnohoúhelníku sečtením délek 
odhadu i měření. intuitivní představu měření, 1m), objemu (1l), váhy (1g, 1 kg) pozná různé jednoduché jeho stran sestrojí rovnoběžky a 

 porovnává velikost útvarů, měří a a intuitivně se orientuje v dalších mnohoúhelníky, rozvíjí si kolmice / Prohlubuje zkušenosti s 
 odhaduje délku tvarů. odvozených jednotkách, měří, představy o kolmosti, měřením v geometrii. Poznává 
  porovnává velikost útvarů, rovnoběžnosti, shodnosti, pravidelné mnohoúhelníky, určuje 
  odhaduje a určuje délku a objem podobnosti, posunutí, otočení, jejich obvod, seznamuje se s 
  tvarů. seznamuje se s relací kolmost a jejich konstrukcí. 
   rovnoběžnost ve 2D i 3D  

   (modeluje).  
Žák rozezná souměrné útvary v Žák určuje souměrné útvary v rozezná a modeluje jednoduché Žák si rozvíjí představy o obvodu, určí obsah obrazce pomocí 
rovině, dokáže domodelovat rovině, dokáže domodelovat souměrné útvary v rovině / Žák obsahu a objemu prostřednictvím čtvercové sítě a užívá základní 
souměrný útvar dle předlohy souměrný útvar dle zadání. určuje souměrné útvary v rovině, čtvercové sítě. , prohlubuje své jednotky obsahu / Upevňuje 

  dokáže modelovat souměrný zkušenosti s analýzou a syntézou představy o kolmosti, 
  útvar dle zadání. skupiny rovinných útvarů, rovnoběžnosti, shodnosti, 
   uvědoměle pracuje se základními podobnosti, posunutí, otočení. Má 
   jednotkami. představu o vzájemné poloze 
    přímek a rovin ve 3D. Upevňuje 
    představy o obvodu, obsahu a 
    objemu. Prohlubuje své 
    zkušenosti s analýzou a syntézou 
    skupiny rovinných útvarů. 
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    Uvědoměle pracuje s jednotkami. 
     

   Žák si rozvíjí představy o rozpozná a znázorní ve čtvercové 
   středové i osové souměrnosti, síti jednoduché osově souměrné 
   využívá čtverečkovaného papíru, útvary a určí osu souměrnosti 
   jazyka šipek k propedeutice útvaru překládáním papíru / 
   souřadnic v 2D. Rozvíjí představy o středové i 
    osové souměrnosti. Pracuje se 
    souřadnicemi v 2D s využitím 
    čtverečkovaného papíru. 
     
Geometrie v rovině: trojúhelník, Geometrie v rovině – Geometrie v rovině – obsah Určování délky, hmotnosti, Mnohoúhelníky. 
kruh, čtverec, obdélník, mnohoúhelníky, čtyřúhelníky, útvarů čtvercové sítě, objemu a teploty s přesností na Určování objemu a povrchu. 
šestiúhelník kruh, trojúhelníky a jejich rovnoramenné trojúhelníky, desetiny. Konstrukční úlohy. 
Geometrie v prostoru: jehlan, vlastnosti, seznámení se s kružnice a kruh, pravidelný Rýsování a pojmy – bod, Poloměr a průměr, úhly. 
krychle, válec, koule obsahem šestiúhelník, úhlopříčky. úsečka, přímky, úhly a  

 Přímka a její části, úhly Geometrie v prostoru - obsahy, kružnicové výseče.  

 Geometrie v prostoru – krychle obvody, části krychlových Shodnost a symetrie.  

 a koule, krychlové stavby a těles, kvádr, válec, koule a   

 jejich vlastnosti jejich sítě.   

 Rýsování    

 Záznam plánu stavby a její    

 proměny, stavění podle plánu    

     
 
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

 
Žák ovládá některé řešitelské 

strategie jako: pokus-omyl, 
řetězení, od konce, vyčerpání 

všech možností, rozklad na 

podúlohy, simplifikace, objevuje 

zákonitost jako cestu k urychlení  
řešení úlohy. 

 
řeší jednoduché praktické slovní  
úlohy a problémy, jejichž řešení 
je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky /  
Ovládá některé řešitelské 
strategie jako: pokus-omyl,  
řetězení od konce, vyčerpání 
všech možností, rozklad na 
podúlohy, simplifikace. Objevuje 
zákonitost jako cestu k urychlení  
řešení úlohy. 
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Nestandardní úlohy, řetězený Hledání chybějícího čísla Řešení slovních úloh s Shromažďování informací Řady 
řešitelský postup, pozorování pomocí inverzní početní neznámou, zápis rovností, pomocí dotazníku a jeho Pravděpodobnost a náhoda, 
náhody, seznámení se s operace zápis pomocí schémata. zpracování logika 
kombinatorikou Používání kalkulačky pro Záznam plánu stavby a její Kombinatorika, statistika  

Záznam plánu stavby a její početní operace, příp. proměny, stavění podle plánu. Zdůvodňování  

proměny, stavění podle plánu matematických počítačových Nestandardní úlohy, krokování, Souřadnice  

Krokování SW zobecňování.   

Matematizace reálné situace Orientace v terénu, pokrývání    

Používání kalkulačky pro povrchu zadanými tvary    

sčítání a odčítání Nestandardní úlohy, řetězený    

Orientace v prostoru řešitelský postup, evidence    

Nacházení chybějícího náhody, seznámení se s    

sčítance, dopočítávání kombinatorikou, propedeutika    

 statistiky    

 Matematizace reálné situace a    

 sémantizace číselné řady    
 
 

Matematika, 2. stupeň 

6. ročník 7. ročník 8. ročník  9. ročník 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ     
     

Žák zaokrouhluje a provádí odhady s Žák rozlišuje kladné a záporné hodnoty Žák chápe smysl zjednodušení a Žák počítá s výrazy a používá získané 
danou přesností, účelně, využívá čísel, čísla opačná, řeší jednoduché ekonomizace zápisů a tedy význam dovednosti, řeší rovnice s využitím 
kalkulátor, modeluje a řeší situace s problémy a modeluje konkrétní situace matematické symboliky, vhodně užívá tabulky ekvivalentních úprav určí hodnotu a 
využitím dělitelnosti v oboru přirozených pomocí celých čísel, rozumí pojmu a kalkulátor, řeší úlohy s použitím podmínky, za kterých má daný lomený 
čísel, užívá různé způsoby kvantitativního absolutní hodnota čísla a umí ji určit, Pythagorovy věty, učí se používat přehledné výraz smysl, krátí a rozšiřuje lomené 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným počítá s celými čísly – zpočátku s pomocí a jednoduché zápisy při záznamu vztahů, výrazy, sčítá, odčítá, násobí a dělí 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číselné osy, chápe zlomek jako část celku chápe ekonomizaci, užitečnost a jednoduché výrazy, řeší jednoduché 
číslem). a umí ho zobrazit např. na opodstatněnost matematické symboliky, lineární rovnice s neznámou ve 

 čtverečkovaném papíru, znázorní využívá znalosti operací s číselnými výrazy a jmenovateli řeší soustavu dvou 
 racionální číslo v obou formách na číselné postupně je aplikuje na výrazy s proměnnou, lineárních rovnic se dvěma neznámými , 
 ose, upravuje zlomky rozšiřováním a učí se zobecňovat, učí se porozumět zápisu s určuje počet řešení provádí zkoušku 
 krácením, používá pojmy: nepravý zlomek proměnnými (ideálně cítí potřebu zavedení řešení, řeší slovní úlohy pomocí soustav 
 a smíšené číslo, společný jmenovatel, proměnné), pracuje ve správném logickém dvou lineárních rovnic se dvěma 
 rovnost zlomků, porovnává zlomky a sledu, získává smysl a cit pro pochopení neznámými a ověří správnost řešení 
 uspořádá skupinu zlomků, rozumí pojmu rovnosti a porušení rovnosti, vhodně používá zkouškou, rozpozná funkční vztah od 
 racionální číslo; chápe, že je možné jedno symbolického jazyka, pracuje ve správném jiných vztahů z textu, tabulky, grafu a 
 racionální číslo vyjádřit nekonečně mnoha logickém sledu, správně se rozhoduje o rovnice, určí definiční obor funkce a 
 zlomky, zapíše zlomek desetinným nebo optimálním způsobu zápisu, pracuje s obor hodnot funkce, přiřadí funkční 
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 periodickým číslem, provádí početní obecně užívanými termíny, vyhledává a třídí vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému 
 operace v oboru racionálních čísel, informace, zpracovává je a vyvozuje závěry, grafu a naopak, rozliší lineární funkci a 
 porovnává libovolná racionální čísla, užívá umí třídit data podle kvantitativních i nepřímou úměrnost od ostatních funkcí 
 různé způsoby kvantitativního vyjádření kvalitativních znaků, zapisuje zjištěné údaje a sestrojí graf, vyjadřuje lineární funkci a 
 vztahu celek – část (přirozeným číslem, do tabulky, umí sestavit diagram a číst v něm nepřímou úměrnost rovnicí, tabulkou a 
 poměrem, zlomkem, desetinným číslem). umí vhodně využít znalosti aritmetického grafem, vyčte z grafu význačné hodnoty, 
  průměru, ví, co je modus a medián, rozumí řeší graficky soustavu dvou lineárních 
  statistickým údajům a orientuje se v jejich rovnic provede rozbor úlohy z praxe 
  interpretaci, rozumí základním pojmům řešené pomocí grafu lin. funkce. 
  finanční matematiky, rozumí cenám nástrojů  

  a služeb, tedy úrokovým sazbám a  

  poplatkům, je rozpočtově gramotný, tj. umí  

  spravovat osobní nebo rodinný rozpočet a ví,  

  co znamená schopnost dostát podmínkám  

  splatnosti úvěru, rozvíjí podnikatelské  

  schopnosti a strategické myšlení, protože se  

  učí vybírat vhodné strategie, operovat s  

  běžně používanými termíny, rozvíjí své  

  komunikativní dovednosti, učí se získávat  

  cenné, nezkreslené a ověřené informace,  

  rozvíjí svou počítačovou gramotnost.  
Násobek, dělitel Zlomek, desetinné číslo Procenta - procento, promile, procentová Lomené výrazy, Rovnice s neznámou 
Znaky dělitelnosti Úpravy zlomků část, základ, počet procent ve jmenovateli, soustavy lineárních 
Společný násobek a dělitel Převrácené číslo, smíšené číslo Úvod do statistiky a finanční matematiky - rovnic 
Prvočíslo a číslo složené Porovnávání zlomků statistický soubor, statistická šetření,  

 Operace se zlomky, složený zlomek jednotka, znak, četnost, aritmetický  

 Pojem procento průměr, medián, modus, diagramy,  

 Celá čísla statistické diagramy – sloupkový, kruhový  

 Kladné a záporné číslo histogram  

 Absolutní hodnota Jednoduché úrokování a složené  

 Operace s celými čísly, číselná osa úrokování  

 Racionální čísla Mocniny a odmocniny - druhá a třetí  

 Operace s racionálními čísly mocninaodmocniny, druhá odmocnina  

 Číselná osa Mocniny s přirozeným mocnitelem,  

 Poměr, přímá a nepřímá úměrnost mocniny s přirozeným mocnitelem,  

 Poměr, postupný a převrácený poměr operace s mocninami s přirozeným  

  mocnitelem  

  a jejich vlastnosti, zápis čísla v desítkové  

  soustavě pomocí mocnin deseti, zápis  

  čísel v desítkové soustavě ve tvaru a · 10n  

  , kde a < 10  
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6. ročník 7. ročník 8. ročník  9. ročník 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY     
      

Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Žák rozumí dělení celku na části v určitém Zák umí pracovat s číselným výrazem, Žák určí podobné útvary v rovině, určuje a 
data, porovnává soubory dat, vyjádří poměru, chápe poměr, měřítko zmenšení sestaví jednoduchý výraz s proměnnou a používá poměr podobnosti, sestrojí rovinný 
funkční vztah grafem (zvětšení), pracuje s měřítky map a plánů, určí hodnotu výrazu pro danou obraz podobný danému na základě 

  užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření proměnnou,matematizuje jednoduché výpočtu, rozdělí a změní úsečku dané 
  vztahu celek-část, chápe postupný a reálné situace s využitím proměnných, délky v daném poměru výpočtem i graficky, 
  převrácený poměr, zapíše a upraví daný sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, dělí využívá podobnost při řešení slovních 
  poměr, změní (rozdělí) základ v daném mnohočlen jednočlenem, umí umocnit a úloh, využívá měřítko mapy (plánu). 
  poměru, řeší modelováním a výpočtem rozložit dvojčleny (a+b)

2
,(a-b)

2
, a

2-
b

2
,   

  situace vyjádřené, poměrem, chápe úměru rozloží mnohočlen na součin vytýkáním a   

  a rovnost, vypočítá neznámý člen úměry, pomocí vzorce, počítá s lomenými výrazy   

  porovnává soubory dat, vyjádří funkční a používá dovedností získaných při práci   

  vztah grafem, chápe trojčlenku a používá ji se zlomky (společný násobek), chápe   

  při řešení úloh z praxe, prakticky používá vztah a zápis rovnosti, porušení rovnosti,   

  pravoúhlou soustavu souřadnic, sestrojuje vlastnosti rovnosti, význam zkoušky, chápe   

  grafy přímých a nepřímých úměrností pojem kořen rovnice, využívá ekvivalentní   

   úpravy při řešení rovnic.   
Číselné a logické řady Úměra Proměnné a výrazy, číselný výraz, Rovnice s neznámou ve jmenovateli 
Grafy -procházky po čtvercové síti, Trojčlenka - přímá a nepřímá úměrnost hodnota číselného výrazu, proměnná – Soustavy lineárních rovnic 
čtení z grafu, základní interpretace dat  výrazy s proměnnou, dosazování do Funkce - soustava souřadnic, funkce 

   výrazu, zápis slovního textu pomocí jako závislost, definiční obor a obor 
   výrazů, celistvý výraz, mnohočleny, hodnot funkce, vlastnosti funkce, přímá 
   lomené výrazy a nepřímá úměrnost, lineární funkce, 
   Lineární rovnice, rovnost, rovnice, kvadratická funkce ve tvaru y = ax2 
   ekvivalentní úpravy   
      

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY    
    

Žák užívá logickou úvahu a kombinační Žák analyzuje reálné situace, vytváří Žák analyzuje reálné situace, vytváří Žák užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek při řešení úloh a problémů a jednoduché tabulky pro systematizaci a jednoduché tabulky pro systematizaci a úsudek při řešení úloh a problémů a 
nalézá různá řešení předpokládaných a zpřehlednění zápisu zjištěných údajů a zpřehlednění zápisu zjištěných údajů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací, kombinuje poznatky a informací, užívá logickou úvahu a informací, užívá logickou úvahu a zkoumaných situací, řeší úlohy na 
dovednosti z různých tematických a kombinační úsudek při řešení úloh a kombinační úsudek při řešení úloh a prostorovou představivost, aplikuje a 
vzdělávacích oblastí. problémů a nalézá různé řešení problémů a nalézá různá řešení kombinuje poznatky a dovednosti z 

  předpokládaných a zkoumaných situací, předpokládaných a zkoumaných situací, různých tematických a vzdělávacích 
  řeší úlohy na prostorovou představivost, pracuje s matematickým textem v cizím oblastí. 
  aplikuje a kombinuje poznatky a jazyce (angličtina).   

  dovednosti z různých tematických a    

  vzdělávacích oblastí, pracuje s    

  matematickým textem v cizím jazyce    

  (angličtina).    
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Nestandardní aplikační Nestandardní aplikačníúlohy se Nestandardní aplikačn íúlohy ze statistiky Nestandardní aplikační úlohy s lomenými 
úlohy se zaměřením na dělitelnost zaměřením na zlomky, přímou a nepřímou a výrazy, soustavou lineárních rovnic, funkcí 
Rozšířená interpretace dat úměru finanční matematiky  

    

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU    
    

Žák zdůvodňuje a používá základní Žák rozlišuje pojem rovina a prostor a Žák vnímá odkaz řeckých matematiků a Žák určí hodnoty goniometrických funkcí 
metrické vlastnosti základních rovinných vztahy mezi nimi (průměty tělesa, stěny nadčasovost metod matematiky, učí se sinus, cosinus, tangens a kotangens 
útvarů při řešení úloh a jednoduchých tělesa, úhlopříčka), zdůvodňuje a používá argumentovat a používat jednoduché pomocí tabulek nebo kalkulátoru, užívá 
praktických problémů; využívá potřebnou základní metrické vlastnosti základních principy dokazování a odůvodnění, goniometrické funkce ostrého úhlu při 
matematickou symboliku, charakterizuje a rovinných útvarů při řešení úloh a rozlišuje základní geometrické útvary a řešení úloh z praxe rozeznává 
třídí základní rovinné útvary, určuje velikost jednoduchých praktických problémů; jejich části, umí modelovat reálné objekty, geometrická tělesa, načrtne jehlan a kužel 
úhlu měřením a výpočtem, odhaduje a využívá potřebnou matematickou rozlišuje společné a odlišné vlastnosti ve volném rovnoběžném promítání, počítá 
vypočítá obsah a obvod základních symboliku, rozlišuje základní geometrické objektů, vztahy mezi nimi (např. průniky, povrchy a objemy těles a provádí odhad, 
rovinných útvarů, načrtne a sestrojí útvary a jejich charakteristické vlastnosti, vztah podmnožina množiny), využívá a rozlišuje rotační tělesa a stanoví, jak 
rovinné útvary, načrtne a sestrojí obraz určuje vrcholy, strany, úhly, určuje velikost rozvíjí konstrukční myšlení při dokazování vznikají, rozpozná sítě základních těles 
rovinného útvaru ve středové a osové úhlu měřením a výpočtem, odhaduje a pomocí skládání celku z částí, uvědomuje (načrtne a sestrojí), vypočítá objem a 
souměrnosti, určí osově a středově vypočítá obsah a obvod základních si širší souvislosti mezi matematickými, povrch jehlanu, kužele a koule v 
souměrný útvar, určuje a charakterizuje rovinných útvarů chápe vlastnosti historickými a společenskými jevy, vnímá jednoduchých příkladech z praxe, účelně 
základní prostorové útvary (tělesa), úhlopříček, výšek, těžnic, těžiště a užívá je rozdíl mezi reálným objektem a ideálním využívá kalkulátor, rozpozná, z jakých 
analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a při řešení úloh, načrtne a sestrojí rovinné objektem, rozvíjí své konstrukční základních těles je zobrazené těleso 
vypočítá objem a povrch těles, načrtne a útvary, určuje a charakterizuje základní dovednosti, podporující volní vlastnosti složené, pracuje s půdorysem a nárysem 
sestrojí sítě základních těles, načrtne a prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich (trpělivost, přesnost, kritičnost,…), kultivuje mnohostěnu a rotačních těles, vyhledá 
sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině, vlastnosti, odhaduje a vypočítá objem a svůj grafický projev, rozlišuje základní potřebné údaje, volí vhodné matematické 
analyzuje a řeší aplikační geometrické povrch těles, načrtne a sestrojí sítě geometrické útvary a jejich charakteristické postupy, vyhodnotí výsledek úlohy. 
úlohy s využitím osvojeného základních těles, načrtne a sestrojí obraz vlastnosti (odděluje podstatné od  

matematického aparátu. jednoduchých těles v rovině, chápe smysl nepodstatného), učí se třídit, analyzovat,  

 vět o shodnosti trojúhelníků a používá je při konstrukcích rozvíjí analyticko-  

 při řešení úloh, užívá k argumentaci a při syntetické myšlení, přesnost, učí se hledat  

 výpočtech věty o shodnosti analyzuje a všechna řešení (provádí diskusi).  

 řeší aplikační geometrické úlohy s využitím   

 osvojeného matematického aparátu.   
Lineární a rovinné útvary - bod, přímka, Rovinné útvary Pythagorova věta Tělesa - jehlan, kužel, koule, 
polopřímka, úsečka, vzájemná poloha Trojúhelník - věty o shodnosti Rovinné útvary – kruh, kružnice, zobrazovací metody, povrchy a objemy, 
bodů a přímek v rovině, úhel, druhy trojúhelníků a jejich užití, konstrukce množiny bodů dané vlastnosti, základní objem a povrch koule 
úhlů trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, pravidla přesného rýsování, základní Podobnost trojúhelníků 
Trojúhelník - vnitřní úhly v trojúhelníku, ssu, opakování osové a středové konstrukční úlohy: trojúhelníky, Goniometrie a trigonometrie - 
součet vnitřních úhlů v trojúhelníku, souměrnosti, konstrukce os vnitřních rovnoběžníky, lichoběžníky, goniometrické funkce, trigonometrie 
trojúhelníková nerovnost, úhlů,kružnice vepsaná trojúhelníku, čtyřúhelníky pravoúhlého trojúhelníku, funkce sinus, 
rovnoramenný trojúhelník, konstrukce os stran trojúhelníku, rozbor, popis konstrukce, konstrukce, kosinus, tangens a kotangens a jejich 
rovnostranný trojúhelník kružnice opsaná trojúhelníku diskuse vlastnosti, vztahy mezi 
Shodnost, souměrnost - shodnost výšky trojúhelníku a jejich průsečíky, Tělesa – válec, objem, povrch, síť válce goniometrickými funkcemi 
osová a středová souměrnost, osa těžnice trojúhelníku, těžiště, jeho   

úsečky a úhlu vlastnosti   
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Objem a povrch kvádru a krychle 

rovnoběžníky, povrch kvádru a krychle 

jednotky obsahu, objem tělesa v 

krychlové síti, jednotky objemu m3, 
dm3, cm3, mm3, hl, dl, cl, ml, síť 

krychle a kvádru, objem krychle a 

kvádru, stěnová a tělesová úhlopříčka, 

tělesa složená z krychlí – jejich objem a 

povrch, volné rovnoběžné promítání 

střední příčky trojúhelníku 
Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, n-
úhelníky ((ne)pravidelné), čtverec, 
obdélník,  
trojúhelník, rovnoběžník (kosočtverec, 
kosodélník), lichoběžník, deltoid, 
nekonvexní mnohoúhelníky  
Obvody a obsahy - obvod a obsah 
rovnoběžníku , obsah trojúhelníku, 
lichoběžník – vlastnosti lichoběžníků, 
druhy lichoběžníků, obvod a obsah 
lichoběžníku  
Hranoly - krychle, kvádr, hranol (kolmý) 

hranol, objem, povrch, síť hranolu 
 

GEOMETRIE - 
  

 

    
 

 NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY     
 

         
 

 Žák užívá logickou úvahu a kombinační Žák užívá logickou úvahu a kombinační  Žák užívá logickou úvahu a kombinační Žák řeší úlohy na prostorovou 
 

 úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá úsudek při řešení úloh a problémů a  úsudek při řešení úloh a problémů a představivost, aplikuje a kombinuje 
 

 různá řešení předpokládaných a nalézá různá řešení předpokládaných a  nalézá různá řešení předpokládaných a poznatky a dovednosti z různých 
 

 zkoumaných situací, řeší úlohy na zkoumaných situací, řeší úlohy na  zkoumaných situací, řeší úlohy na tematických oblastí využívá získané 
 

 prostorovou představivost, aplikuje a prostorovou představivost, aplikuje a  prostorovou představivost, aplikuje a poznatky a dovednosti při řešení úloh z 
 

 kombinuje poznatky a dovednosti z různých kombinuje poznatky a dovednosti z  kombinuje poznatky a dovednosti z běžného života. 
 

 tematických a vzdělávacích oblastí. různých tematických a vzdělávacích  různých tematických a vzdělávacích   
 

   oblastí, třídí podle charakteristických  oblastí, třídí podle charakteristických   
 

   znaků, odděluje podstatného od  znaků, odděluje podstatného od   
 

   nepodstatného, rozvíjí analyticko-  nepodstatného, rozvíjí analyticko-   
 

   syntetického myšlení a přesnosti při  syntetického myšlení a přesnosti při   
 

   konstrukcích, hledá všechna řešení a  konstrukcích, hledá všechna řešení a   
 

   diskutuje, kultivuje svůj grafický projev,  diskutuje, kultivuje svůj grafický projev,   
 

   tvořivost a estetické vnímání, pracuje s  tvořivost a estetické vnímání, pracuje s   
 

   matematickým textem v cizím jazyce  matematickým textem v cizím jazyce   
 

   (angličtina).  (angličtina).   
 

 Další typy promítánív rovině, perspektiva Speciální úlohy z geometrie  Rozšířené konstrukční úlohy Nestandardní úlohy z goniometrie a  
 

 Speciální úlohy z geometrie Práce s matematickým textem v  Práce s matematickým textem v trigonometrie  
 

   anglickém jazyce  anglickém Práce s matematickým textem v  
 

      jazyce anglickém  
 

       jazyce  
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PRVOVĚDA (ZKRÁCENĚ 1.V) 

 
Soubor prvních vědeckých kroků v oblasti přírodních a společenských věd je velmi důležitou oblastí. Až žáci zvládnou dovednost čtení a psaní, začínají v běžné škole tyto obory 

nabývat na významu. V tomto ŠVP je důraz kladen již od prvního krůčku v základní škole. Naším cílem je vytvořit prostředí, které bude kreativní a díky této kreativitě budou žáci 

pro jednotlivé obory získáni na celý jejich život. Naším velkým úspěchem je předmět vědy, který je součástí vzdělávacího oboru, jako tzv. nepovinný. Rozšiřuje tak rozvoj celého 

„vědeckého bádání našich žáků“. V tomto předmětu žáci provádějí drobné pokusy a souběžně s pracovní výchovou se starají o květiny, drobná zvířata. Tyto obory doplňují 

pravidelné přírodovědné, vlastivědné a technické exkurze našich žáků (jednou měsíčně). Žáci v souboru těchto předmětů pracují se stavebnicemi, s dětskými pokusy,  
s mikroskopy a dalšími potřebnými pomůckami. Součástí rozvoje těchto předmětů je také používání Montessori pomůcek. Tyto pomůcky nepoužívají všechny třídy, ale do života 

školy je zavádíme. Ve všech vědeckých předmětech používají naši učitelé metody kritického myšlení. Pro tuto aktivity jsou jednou ročně připraveni speciálním školením. 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

MÍSTO, KDE ŽIJEME     
Žák vyznačí v jednoduchém Žák vyznačí v jednoduchém plánu Žák vyznačí v jednoduchém plánu Žák určí a vysvětlí polohu svého Žák určí a vysvětlí polohu svého 

plánu místo svého bydliště a místo svého bydliště a školy, místo svého bydliště a školy, bydliště nebo pobytu vzhledem ke bydliště nebo pobytu vzhledem ke 
školy, cestu na určené místo. cestu na určené místo. cestu na určené místo. krajině a státu. krajině a státu. Poloha. Místní 

    krajina. Okolní krajina (místní 
    oblast, region). Administrativní 
    členění ČR. 
     

Žák rozliší možná nebezpečí v Žák vyznačí v jednoduchém plánu Žák rozliší možná nebezpečí v Žák určí světové strany v přírodě i Žák vyhledá typické regionální 
nejbližším okolí. Uplatňuje místo svého bydliště a školy, nejbližším okolí. Uplatňuje podle mapy, orientuje se podle zvláštnosti přírody, osídlení, 
základní pravidla silničního cestu na určené místo. základní pravidla účastníků nich. hospodářství a kultury, 
provozu.  silničního provozu  jednoduchým způsobem posoudí 

    jejich význam z hlediska 
    přírodního, historického. 
     

 Žák začlení svou obec do Žák vyhledává jednoduché údaje Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a Žák vyhledává jednoduché údaje 
 příslušného kraje a obslužného o přírodních podmínkách na základními typy map; vyhledává o přírodních podmínkách a 
 centra ČR. Žák rozliší přírodní a mapách naší republiky, Evropy a na mapách naší republiky a sídlištích lidí na mapách naší 
 umělé prvky v okolní krajině a polokoulí. Evropy jednoduché údaje o republiky, Evropy a polokoulí. 
 vyjádří její estetické hodnoty.  přírodních podmínkách a  

   sídlištích lidí.  
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
  Žák začlení svou obec do Žák vyhledá typické regionální Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a 
  příslušného kraje a obslužného zvláštnosti přírody, osídlení, základními typy map; vyhledává 
  centra ČR. Rozliší přírodní a hospodářství a kultury, jednoduché údaje o přírodních 
  umělé prvky v okolní krajině a jednoduchým způsobem posoudí podmínkách a sídlištích lidí na 
  vyjádří různými způsoby její jejich význam z hlediska mapách naší republiky, Evropy a 
  estetické hodnoty. Pozoruje a přírodního, historického. polokoulí. 
  popíše změny v nejbližším okolí.   

  Žák začlení svou obec do   

  příslušného kraje a   

     
   Žák zprostředkuje ostatním Žák vyhledá typické regionální 
   zkušenosti, zážitky a zajímavosti zvláštnosti přírody, osídlení, 
   z vlastních cest, porovná způsob hospodářství a kultury, 
   života a přírodu v naší vlasti i v jednoduchým způsobem posoudí 
   jiných zemích. jejich význam z hlediska 
    přírodního, historického, 
    vlastnického. 
Můj domov a bydliště - adresa,     

bezpečná cesta do školy, škola -     

orientace ve škole a činnosti ve     

škole. Okolí školy a bydliště.     

     

LIDÉ KOLEM NÁS     
Žák projevuje toleranci k Žák projevuje toleranci k Žák projevuje toleranci k Žák vyjádří podle vlastních Žák vyjádří na základě vlastních 
přirozeným přirozeným odlišnostem přirozeným odlišnostem zkušeností základní vztahy mezi zkušeností základní vztahy mezi 

 spolužáků, jejich přednostem i spolužáků, jejich přednostem i lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
 nedostatkům odlišnostem nedostatkům. Vyvodí a dodržuje pro soužití ve škole, mezi chlapci pro soužití. 
 spolužáků. pravidla pro soužití ve škole. a dívkami, v rodině, v obci  

   (městě).  
     

Žák vyvodí a dodržuje pravidla Žák vyvodí a dodržuje pravidla Žák rozlišuje blízké příbuzenské Žák rozlišuje základní rozdíly Žák rozpozná ve svém okolí 
 soužití ve škole. vztahy v rodině, role rodinných mezi jednotlivci, obhájí při jednání a chování, která se už 
  příslušníků a vztahy mezi nimi; konkrétních činnostech své tolerovat nemohou a která 
  příbuzenské a mezigenerační názory, popřípadě připustí svůj porušují základní lidská práva 
  vztahy. omyl, dohodne se na společném nebo demokratické principy. 
   postupu a řešení se spolužáky.  
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
  příbuzenské a mezigenerační Žák vyjádří základní vztahy mezi Žák rozlišuje základní rozdíly 
  vztahy. lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla mezi jednotlivci, obhájí při 
   pro soužití ve škole, mezi chlapci konkrétních činnostech své 
   a dívkami, v rodině, v obci názory, popřípadě připustí svůj 
   (městě). omyl, dohodne se na společném 
    postupu a řešení se spolužáky. 
  Žák používá peníze v běžných Žák rozlišuje blízké příbuzenské Žák rozlišuje blízké příbuzenské 
  situacích. vztahy v rodině, role rodinných vztahy, role rodinných příslušníků 
   příslušníků a vztahy mezi nimi. a vztahy mezi nimi. 
     

Žák odvodí význam a potřebu Žák odvodí význam a potřebu Žák odvodí význam a potřebu Žák používá peníze v běžných Žák používá peníze v běžných 
povolání a pracovních činností. různých povolání a pracovních různých povolání a pracovních situacích situacích. Průřez. témata: 

 činností. činností.  environmentální výchova; globální 
    výchova. 
   Žák poukáže v nejbližším Žák vyjádří základní vztahy mezi 
   společenském a přírodním lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
   prostředí na změny a některé pro soužití ve škole, mezi chlapci 
   problémy a navrhne možnosti a dívkami, v rodině, v obci 
   zlepšení životního prostředí obce (městě). 
   (města).  

     

     

LIDĚ A ČAS     
     

Žák využívá časové údaje při Žák využívá časové údaje při Žák využívá časové údaje při Žák pracuje s časovými údaji a Žák rozeznává současné a 
řešení situací v denním životě. řešení různých situací v denním řešení různých situací v denním využívá zjištěných údajů k minulé a orientuje se v hlavních 

 životě. životě. pochopení vztahů mezi ději a reáliích minulosti a současnosti 
   mezi jevy. naší vlasti s využitím regionálních 
    specifik. 
Žák rozlišuje děj v minulosti, Žák rozlišuje děj v minulosti, Žák rozlišuje děj v minulosti, Žák rozeznává současné a Žák srovnává a hodnotí na 
přítomnosti a budoucnosti. přítomnosti a budoucnosti. přítomnosti a budoucnosti. minulé a orientuje se v hlavních vybraných ukázkách způsob 

   reáliích minulosti a současnosti. života a práce předků na našem 
    území v minulosti a současnosti s 
    využitím regionálních specifik. 
     

Zák je seznámen s pravidly školní Žák využívá školní knihovnu Žák využívá školní knihovny a Žák využívá archivů, knihoven, Žák využívá archivů, knihoven, 
knihovny  pracuje v tištěných a sbírek muzeí a galerií jako sbírek muzeí a galerií jako 

  elektronických encyklopediích. informačních zdrojů pro informačních zdrojů pro 
   pochopení minulosti; pochopení minulosti; 
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
Žák se orientuje v současnosti Žák se orientuje v současnosti a Žák se orientuje v současnosti a Žák získává informace o způsobu Žák porovnává a hodnotí způsob 
své rodinné historie minulosti své rodinné historie minulosti své rodinné historie života a práce předků na našem života a práce předků na našem 

   území v minulosti a současnosti s území v minulosti a současnosti s 
    využitím regionálních specifik 
     

Žák zná a slaví svátky. Má Žák připravuje oslavy tradičních i Žák připravuje oslavy tradičních i Žák rozeznává současné a Žák objasní historické důvody pro 
informaci o základních státních i státních svátků. Má informaci o státních svátků. Má informaci o minulé a orientuje se v hlavních zařazení státních svátků a 
tradičních svátcích. základních státních i tradičních základních státních i tradičních reáliích minulosti a současnosti významných dnů. 

 svátcích. svátcích. naší vlasti s využitím regionálních  

   specifik.  
     

Žák pozoruje, popíše a porovná Žák pozoruje, popíše a porovná Žák pozoruje, popíše a porovná Žák objevuje a zjišťuje Žák objevuje a zjišťuje 
viditelné proměny v přírodě v viditelné proměny v přírodě v viditelné proměny v přírodě v propojenost prvků živé a neživé propojenost prvků živé a neživé 
jednotlivých ročních obdobích. jednotlivých ročních obdobích. jednotlivých ročních obdobích. přírody, princip rovnováhy přírody přírody, princip rovnováhy přírody 

   nachází souvislosti mezi a nachází souvislosti mezi 
   konečným vzhledem přírody a konečným vzhledem přírody a 
   činností člověka. činností člověka. 
Žák je seznámen s živým a Žák roztřídí některé přírodniny Žák provádí jednoduché pokusy u Žák vysvětlí na základě Žák zhodnotí některé konkrétní 
neživým. podle nápadných určujících skupiny známých látek, určuje elementárních poznatků o Zemi činnosti člověka v přírodě a 

 znaků, uvede příklady výskytu jejich společné a rozdílné jako součásti vesmíru souvislost s rozlišuje aktivity, které mohou 
 organismů ve známé lokalitě. vlastnosti a změří základní rozdělením času a střídáním prostředí i zdraví člověka 
  veličiny pomocí jednoduchých ročních období. podporovat nebo poškozovat. 
  nástrojů a přístrojů.   
Žák provádí jednoduché pokusy u Žák provádí jednoduché pokusy u Žák provádí jednoduché pokusy u Žák provádí jednoduché pokusy u Žák objevuje a zjišťuje 
skupiny známých látek, určuje skupiny známých látek, určuje skupiny známých látek, určuje skupiny známých látek, určuje propojenost prvků živé a neživé 
jejich společné a rozdílné jejich společné a rozdílné jejich společné a rozdílné jejich společné a rozdílné přírody, princip rovnováhy přírody, 
vlastnosti vlastnosti a změří základní vlastnosti a změří základní vlastnosti a změří základní nachází souvislosti mezi 

 veličiny pomocí jednoduchých veličiny pomocí jednoduchých veličiny pomocí jednoduchých konečným vzhledem přírody a 
 nástrojů a přístrojů. nástrojů a přístrojů. nástrojů a přístrojů. činností člověka. 
Žák má znalosti o základních Žák má znalosti o základních Žák má znalosti o základních Žák zkoumá základní Žák zkoumá základní 
společenstvech ve vlastním společenstvech ve vlastním společenstvech ve vlastním společenstva ve vybraných společenstva ve vybraných 
regionu regionu regionu lokalitách regionů, zdůvodní lokalitách regionů, zdůvodní 

   podstatné vzájemné vztahy mezi podstatné vzájemné vztahy mezi 
   organismy a nachází shody a organismy a nachází shody a 
   rozdíly v přizpůsobení organismů rozdíly v přizpůsobení organismů 
   prostředí prostředí 
   Žák porovnává na základě Žák porovnává na základě 
   pozorování základní projevy pozorování základní projevy 
   života na konkrétních života na konkrétních 
   organismech, prakticky třídí organismech, prakticky třídí 
   organismy do známých skupin, organismy do známých skupin, 
   využívá k tomu jednoduché klíče využívá k tomu i jednoduché klíče 
   a atlasy. a atlasy. 
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    Žák zhodnotí některé konkrétní Žák zhodnotí některé konkrétní 
    činnosti člověka v přírodě a činnosti člověka v přírodě a 
    rozlišuje aktivity, které mohou rozlišuje aktivity, které mohou 
    prostředí i zdraví člověka prostředí i zdraví člověka 
    podporovat nebo poškozovat. podporovat nebo poškozovat. 

      
Žák založí jednoduchý pokus, Žák založí jednoduchý pokus, Žák založí jednoduchý pokus,  Žák založí jednoduchý pokus, Žák založí jednoduchý pokus, 
naplánuje a zdůvodní postup, naplánuje a zdůvodní postup, naplánuje a zdůvodní postup,  naplánuje a zdůvodní postup, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky vyhodnotí a vysvětlí výsledky vyhodnotí a vysvětlí výsledky  vyhodnotí a vysvětlí výsledky vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu. pokusu. pokusu.  pokusu. pokusu. 

      

Člověk a jeho zdraví      
      

Uplatňuje základní hygienické, Uplatňuje hygienické, režimové a Uplatňuje základní hygienické,  Žák využívá poznatků o lidském Žák využívá poznatků o lidském 
režimové a jiné zdravotně jiné zdravotně preventivní návyky režimové a jiné zdravotně  těle k vysvětlení základních funkcí těle k vysvětlení základních funkcí 
preventivní návyky s využitím s využitím elementárních znalostí preventivní návyky s využitím  jednotlivých orgánových soustav jednotlivých orgánových soustav 
elementárních znalostí o lidském o lidském těle. Dodržuje zásady elementárních znalostí o lidském  a k podpoře vlastního zdravého a podpoře vlastního zdravého 
těle. bezpečného chování tak, aby těle.  způsobu života. způsobu života. 

 neohrožoval zdraví své a zdraví     

 jiných.     
Žák rozlišuje etapy lidského Žák rozlišuje etapy lidského Žák rozlišuje etapy lidského  Žák rozlišuje jednotlivé etapy Žák účelně plánuje svůj čas pro 
života života života  lidského života a orientuje se ve učení, práci, zábavu a odpočinek 

    vývoji dítěte před a po jeho podle vlastních potřeb s ohledem 
    narození. na oprávněné nároky jiných osob. 
Chování a a zdraví jiných. Chová Chová se obezřetně při setkání s Dodržuje zásady bezpečného  Žák uplatňuje účelné způsoby Žák uplatňuje účelné způsoby 
se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne chování, aby neohrožoval zdraví  chování v situacích ohrožujících chování v situacích ohrožujících 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu své a zdraví jiných. Chová se  zdraví a v modelových situacích zdraví a v modelových situacích 
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby obezřetně při setkání s  simulujících mimořádné události. simulujících mimořádné události. 
nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe a jiné neznámými jedinci, odmítne    

požádá o pomoc pro sebe a jiné dítě. komunikaci, která je mu    

dítě.  nepříjemná, v případě potřeby    

  požádá o pomoc pro sebe a jiné    

  dítě.    
Žák uplatňuje základní dovednosti Žák uplatňuje základní dovednosti Žák uplatňuje základní dovednosti  Žák uplatňuje základní dovednosti Žák uplatňuje základní dovednosti 
související s podporou jeho zdraví související s podporou jeho zdraví související s podporou jeho zdraví  a návyky související s podporou a návyky související s podporou 

    zdraví a jeho preventivní zdraví a jeho preventivní 
    ochranou ochranou 
Žák ví, jak se zachovat při Žák ví, jak se zachovat při Žák ví, jak se zachovat při  Žák ošetří drobná poranění a Žák ošetří drobná poranění a 
drobných poraněních drobných poraněních drobných poraněních  zajistí lékařskou pomoc. zajistí lékařskou pomoc. 
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Heřmánek jde do školy, První prázdniny, domov a škola  
Doporučeno: 1.ročník  
Vzpomínky na prázdniny si děti vybavují pomocí přinesených suvenýrů a fotografií z prázdninových cest a stejně tak představují svůj domov. Návaznost 
na právě prožité prázdniny a téma domova pomáhá dětem zapojit se do nového kolektivu, představit ostatním svou rodinu, uvědomit si sounáležitost se  

spolužáky a své postavení v kolektivu. Děti se učí sestavovat společná pravidla a respektovat je.  
Vzpomínky na prázdniny si děti vybavují pomocí přinesených suvenýrů a fotografií z prázdninových cest a stejně tak představují svůj domov. Návaznost 
na právě prožité prázdniny a téma domova pomáhá dětem zapojit se do nového kolektivu, představit ostatním svou rodinu, uvědomit si sounáležitost se 
spolužáky a své postavení v kolektivu. Děti se učí sestavovat společná pravidla a respektovat je. 
První prázdniny 
- autentické zážitky z různých prázdninových míst  
- první prezentace před kolektivem  
- práce s mapou  
- první práce s texty (čtenářské a písemné pokusy)  
Domov a škola:  
- můj domov a rodina  
- cesta do školy  
- denní režim ve škole  
- pravidla ve škole, možnost výběru a zodpovědnost  
- různé formy navazování kontaktů mezi dětmi  
- životní prostředí doma a ve škole, zapojení do ekologického způsobu života školy  

 
Vznik vesmíru a Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy 

Doporučeno: 1.- 2.ročník  
Tento projekt doplňuje specifický Montessori materiál a pomůcky, modely planet, znázornění poměrů vzdáleností planet od Slunce, sešitky s texty o 

vzniku vesmíru a Sluneční soustavy, planetách Sluneční soustavy a dalšími tématy k opisu a přepisu. 
Vznik vesmíru:  - Země – povrch, formy vody a pevniny, průřez 
- teorie o vzniku vesmíru Velký třesk, biblické příběhy  - střídání ročních období, den a noc na Zemi 
Sluneční soustava:  - Měsíc, fáze Měsíce 
- vznik vesmíru a Sluneční soustavy  - programy v planetáriu, dokumentární filmy, výukové PC programy 
- planety Sluneční soustavy, práce s modely planet  - propojení: vesmír - galaxie – Sluneční soustava - planeta Země - 
- Slunce  světadíl Evropa - stát Česká republika - naše město – bydliště 

 Čas – kalendář 

 Doporučeno pro 2. a 3. ročník 
Kalendář 
- kalendář a roční období - den, měsíc, rok, kalendář – pravidelná aktivita na tabuli, sledování času, měsíců, dnů, ročních období, počasí, hodin ve škole  
- respektování nastaveného režimu ve škole, společné plánování režimu ve škole   
- určování času na hodinách, pokusy s časem, sestavování vlastních hodin, exkurze na Pražský orloj. projekt o měření času a jeho způsobem v minulosti  

- výročí a svátky, oslavy, rituály – jednotlivé tradice – rozlišnost jednotlivých kultura a dětí   
- změny přírody v ročních obdobích – tradice v jednotlivých rozlišných období, způsoby jak se děti oblékají  
- pozorování a záznamy o změnách v přírodě – kalendář počasí  
- výtvarné, pracovní a hudební aktivity, které vychází z lidových zvyků a práce a výzdoba rostlinami, která vychází z lidových tradic  
- rodina, rodinná historie  
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 Přírodovědecké pokusy – věda 

 

Projekt je spojen s pracovní výchovou a s nepovinným předmětem věda (přírodovědecké pokusy), kde děti pracují a svoje experimenty si plánují a zapisují. Mají 
 

možnost také připravit svoje vlastní nápady a pokusy a představit svoje pokusy ostatním-. Od 1. do 5. ročníku (společně s pracovní výchovou) 
 

Voda: - žárovka 
 

- voda = život na naší planetě - zdroje energie v současnosti 
 

formy vody a pevniny, voda slaná a sladká - experimenty ze světlem 
 

- skupenství vody, koloběh vody v přírodě Půda 
 

- čištění odpadních vod - stavba planety Země 
 

- voda a krásné přírodní výtvory - horniny a nerosty 
 

- voda jako nebezpečný živel - úrodná a neúrodná půda 
 

- fyzikální pokusy s vodou - růst a pěstování rostliny 
 

Vzduch - živočichové pod zemí 
 

- informace o atmosféře - třídění odpadu 
 

- čím lidé vzduch znečišťují - pokusy s půdou, zjišťování kyselosti půdy 
 

- létání, letecká doprava 
Elektřina 

 

- vzduch jako prostředí ptáků 
 

- pokusy s využitím prodění vzduchu - jednoduchý elektrický obvod (zdroj, vypínač, spotřebič) 
 

Světlo a teplo - různé stavebnice, práce drobného motoru – lego 
 

- Slunce, rychlost světla Růst – a pěstování 
 

- střídaní ročních období, kalendář - pěstování vybrané rostliny 
 

- zdroje energie v historii lidstva - chování drobného zvířátka ve třídě 
 

- pokusy s teplem, zahřívání vody, teploměr,  
 

 Život na naší planetě a jeho vývoj 
 

 Doporučeno: pro 3.ročník 
 

. V projektu děti získávají informace o tom, jak vznikal život ve vodě, na souši, jak velcí byli dinosauři, jak vypadal a žil pravěký lovec. Projdou cestou dávné minulosti až k vývoji 
 

lidského společenství, porovnají shodné a rozdílné znaky živých organismů. K seznámení s dávnou minulostí pracují děti s obrazovým materiálem a informačními sešitky, 
 

vytvářejí si podle vzoru vlastní časové přímky, pracují na úkolech již podle písemných instrukcí, další informace vyhledávají v encyklopediích, představují si minulost s pomocí 
 

moderních  
 

filmových dokumentů. Podle možností navštívíme s dětmi expozice archeologických nálezů. 
 

 
 
PRAHORY a PRVOHORY  
- připomenutí časové přímky od vzniku planety Země do prekambria a 
jednotlivá období prvohor   
(DRUHOHORY   
- časová přímka druhohor - trias, jura, křída  
- kdo byli dinosauři   
- vývoj rostlin, vývoj a třídění živočichů,   
- uhlí a ropa ?? 

 
 
TŘETIHORY  
- časová přímka (schéma vývoje živočichů a rostlin od prvohor), evoluce   
- vývoj a nové druhy savců  
- rostliny, listnaté a jehličnaté stromy  
- podnebí, posun kontinentů, tvoření pohoří, nerosty a 
jantar ČTVRTOHORY:   
- změny na planetě Země, doba ledová  
- nejznámější typičtí živočichové, rostlinstvo  
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TŘETIHORY - slova hominidé, homo 
- časová přímka (schéma vývoje živočichů a rostlin od prvohor), evoluce Člověk – dvě teorie 
- vývoj a nové druhy savců - vzhled a tělesný vývoj, ruka a mozek 
- rostliny, listnaté a jehličnaté stromy - nástroje a zbraně, používání ohně, oděvy a obydlí 

- podnebí, posun kontinentů, tvoření pohoří, nerosty a jantar - potrava a příprava jídla, vlastní recepty dětí 

  

 Život v našem okolí  
 

 Doporučeno pro 1. část 1. a 2. třídu a 2. část pro 4. a 5. třídu – seznámení s okolím a vytváření pojmů pro přírodovědu a vlastivědu  
 

      
 

      
 

 1.  část   2.  část – Život v našem okolí a dopravní výchova a krizová  
 

 Život na vesnici   Život ve městě  
 

 Život v horách a v lese   Lidská komunita  
 

 Život u moře a na moři   Základní dělba práce v lidské komunitě  
 

 Život v jednotlivých ročních obdobích   Řemesla a obchod  
 

 Život v jednotlivých druzích krajiny – poušť, mírné pásmo, u moře, Antarktida,   
Dopravní výchova 

 
 

 Arktida, Zvířátka v našem okolí – domácí zvířata, zvířata, která chováme pro    
 

 potěšení, zvířata venku a zvířata v ZOO a ptáků , hmyz   Dopravní předpisy a dopravní značení  
 

 Základní druhy stromů a květin, Život ve městě   Předpisy pro cyklisty, chodce  
 

   
Přecházení ulic  

 

 Lidská komunita,Základní dělba práce v lidské komunitě    
 

   

Návštěva dopravního hřiště 
 

 

 Řemesla a obchod,Život ve městě    
 

      

 Lidská komunita,Základní dělba práce v lidské komunitě   
Krizová výchova Osobní bezpečí Způsoby chování v krizových situacích – 

 
 

 

Řemesla a obchod 
   

 

   šikanování, deviantní osoby Způsoby chování při pobytu v různých prostředích  
 

     
 

    Dětská krizová centra, linky důvěry Zdokonalování nácviku komunikace s linkou  
 

    důvěry a jinými specializovanými službami Mimořádná událost, evakuace,  
 

    evakuační zavazadlo, transport zraněného,letecká záchranná služba,.horská  
 

    služba, speleologové  
 

    Můžeme se z krizových situací poučit?  
 

   
 

 Česká republika – krajina Doporučeno: pro 3.- 4.ročník  
 

Děti samostatně vyhledávají a třídí informace podle pokynů ve svých pracovních materiálech. Pomáhá jim práce zeměpisné modely, obrazový materiál, mapy 

připravené pomůcky, encyklopedie a výukové programy.) 
Zeměpisné pojmy Kraje v ČR, Důležitá města, 
Řeka, voda, pramen, potůček, rozvodí Hry 
Hora, úpatí, pohoří Projekty – povolání horník – Jak vypadá důl 

Hory a nížiny v ČR – ukázky Jak se vyrábí železo, Práce kováře, 
Pohoří v ČR Jak se peče chleba, Na poště, 
Počasí – určování počasí – typy mraků Doprava 
Koloběh vody Výroba automobilů 
Vodní doprava, Elektrárny, regulace řek Návštěva Národního technického muzea 
Odpady a jejich zpracování V bance 
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Doporučeno: pro 3.- 4.ročník 
Lidské tělo a lidstvo 

 

 
 

Děti samostatně vyhledávají a třídí informace podle pokynů ve svých pracovních materiálech. Pomáhá jim práce s anatomickými modely, obrazový materiál, další 
 

připravené pomůcky, encyklopedie a výukové programy. Obsah výstupů ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ a LIDÉ KOLEM NÁS je součástí každodenní komunikace a 
 

spolupráce dětí – při sdílení zážitků a sdělování nových informací z osobního života i dění kolem nás v komunitním kruhu; společném řešení nesnadností a 
 

dodržování pravidel ve třídě a škole.  
 

Lidské tělo Lidstvo – toto téma je možné integrovat s Etickou výchovou 
 

- jak funguje lidské tělo, soustavy a orgány - soužití lidí, mezilidské vztahy, společná pravidla 
 

- zázrak života a narození - civilizace, národnosti, národy 
 

- jedinečnost a originalita každé lidské bytosti - vliv civilizace na životní prostředí planety 
 

- city, pocity, emoce - ochrana zdraví 
 

- Rodina - ochrana před globálním ohrožením 
 

- vztahy v rodině - principy demokracie 
 

- Příbuznosti - ochrana občanů a majetku, soukromého 
 

- Svatba, seznámení vlastnictví 
 

- Příbuzní - právo a spravedlnost - základní lidská práva a 
 

- práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy 
 

 Živá příroda 
 

Podle podmínek (škola v přírodě) a zájmu dětí zařadit během 1.- 5.ročníku 
 

Poznatky děti nejlépe získávají v přirozeném prostředí, které poskytuje příroda. Většina dětí má v této oblasti mnohé různorodé poznatky (z rodiny, z témat 
 

v mateřské škole). Chceme podporovat zájem dětí tím, že jim umožníme pracovat na vybraném tématu (zvíře, rostliny..) podle individuálního naladění dětí 
 

v jakémkoliv věkovém období. Důležité je poskytnout dětem potřebný materiál –pomůcky, encyklopedie, další informace. Děti se učí vybírat, třídit a zapisovat 
 

informace ve formě knížeček, plakátů, letáčků apod. Své práce potom mohou prezentovat před ostatními – získávají tak zpětnou vazbu a učí se přijímat ocenění i 
 

náměty na vylepšení své práce.  
 

)  
 

Živočišná říše Rostlinná říše 
 

- podmínky pro život živočichů - podmínky pro život rostlin 
 

- třídění a poznávání živočichů - třídění a poznávání rostlin 
 

- charakteristické znaky vybraných živočichů - užitek pro člověka – pěstování rostlin 
 

- užitek pro člověka, chov zvířat - ochrana přírody na planetě 
 

- vztah člověka k živým tvorům - pracovní, výtvarné a hudební činnosti k tématům 
 

- pracovní, výtvarné a hudební činnosti k tématům - Základní poznání rostlin 
 

- Základní poznání druhů živočichů  
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Doporučeno: 4.- 5.ročník 
Kontinenty 

 

 
 

Je velmi obohacující využívat autentických zážitků dětí nejen v rámci časově omezeného projektu, ale kdykoliv během školního roku, pokud se děti zrovna 
 

vrátí s nějakého zajímavého pobytu (s rodiči apod). Děti mohou vypravovat, přinést upomínky, fotografie, připravit pro ostatní diktát, test znalostí apod. 
 

Zprostředkovat dětem autentické vyprávění o cizích zemích a kontinentech mohou také rodiče a další pozvaní hosté…. Můžeme využít dokumentární filmy, 
 

internet, atlasy, encyklopedie a naučné texty, články v časopisech, krásnou literaturu. 
 

Glóbus  
 

Glóbus Evropa 
 

- rovnoběžky, poledníky, rovník, světové strany - státy Evropy, základní informace 
 

- polokoule, kontinenty, oceány, formy vody a pevniny - sousední státy ČR 
 

- náčrty, plány, mapy - život obyvatel 
 

Věnovat se postupně (několika) kontinentům: - Evropská unie 
 

- podmínky pro život, příroda, ochrana přírody Česká republika 
 

- geografie, státy - geografické informace, práce s mapou 
 

- zajímavá místa - příroda, ochrana přírody, hospodářství 
 

- odlišnosti a podobnosti s jinými kontinenty - průmysl, výroba, těžba 
 

Věnovat se postupně (několika) kontinentům: - politický systém 
 

- podmínky pro život, příroda, ochrana přírody - zajímavá místa – využít autentické zážitky dětí 
 

- geografie, státy Ochrana lidstva 
 

- zajímavá místa - nebezpečí válečných konfliktů 
 

- odlišnosti a podobnosti s jinými kontinenty - živelné pohromy, ekolog. havárie 
 

 - aktuálními události ve světě 
 

Doporučeno: 4. - 5.ročník 
Národní historie a národní současnost 

 

 
 

Projekt s informacemi z dějin naší vlasti začíná v době románské a přes další období gotiky, renesance, baroka se děti budou seznamovat s dějinami, filosofií 
 

a kulturou lidí od minulosti do současného století. Budou pracovat s mapami, plnit jazykové a matematické úlohy s historickým textem. Od 1. třídy probíhají 
 

návštěvy významných historicích míst v Praze a v tomto projektu se spojí historická exkurze s historií. Práce s knihami, práce s internetem, divadlo, výroba novin, 
  

   

Způsoby práce:   

- práce s časovou přímkou a s mapou ČR – individuální, ve - Jan Hus a husitské války 
skupinách - Bitva na Bílé hoře a Jan Amos Komenský - Jan Hus a husitské války 
- exkurze na historická místa /probíhají od 1. třídy/ 3. - Bitva na Bílé hoře a Jan Amos Komenský 
- Staré pověsti České Český stát – Cyril a Metoděj, 4. Habsburkové a Turci v Evropě 
- zasazení do historie, keltské, slovanské období 5. Národní obrození (pohádky a divadlo) 
- Rytíři – Přemyslovci a Lucemburkové 6. Vznik ČR 
Komenský Národní muzeum 

 Muzeum hlavního města Prahy 

 7.  
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INTEGROVANÝ PŘEDMĚT FYZIKA – CHEMIE (F-CH) 
 
Předmět pokrývá vzdělávací oblasti z předmětu Fyzika a Chemie a je vyučován jako integrovaný předmět od 6.po 9. ročník týdně. Je součástí oblasti Člověk a příroda, 

zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody, poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění faktů, pomáhá lépe se orientovat v běžném životě. 
 
Vzdělávání je zaměřeno na osvojení základních fyzikálních a chemických pojmů a odborné terminologie, symbolů, postupů, znaků. Vede k rozvíjení dovedností objektivně 

pozorovat a měřit fyzikální a chemické vlastnosti těles a látek a na rozvoj logického, abstraktního a exaktního myšlení. Učí žáky ověřovat hypotézy a fyzikální zákony,také 

zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Podporuje vytváření logického myšlení. Výuka předmětu podporuje aktivní účast žáků na získávání 

teoretických poznatků pomocí praktických aktivit (fyzikálních a chemických pokusů, projektů, laboratorních prací), které tvoří základ výuky. 
 
Předmět je vyučován na 2. stupni, vzdělávací oblasti navazují na témata, se kterými se žáci seznámili již na 1. stupni v rámci povinného předmětu PPV a nepovinného předmětu  
Věda, jenž jsou oba na naší škole vyučovány od 1. ročníku. Hodinová dotace pro 6. a 7. ročník je 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 3 hodiny týdně a v 9. ročníku 4 hodiny týdně.  
Hodinová dotace na tento předmět je navýšená o 2 disponibilní hodiny. 
 
6. ročník 7.ročník 8. ročník 9. ročník 

    

Látky a tělesa Pozorování, pokus a bezpečnost práce:   
    

• změří vhodně zvolenými měřidly některé • určí společné a rozdílné vlastnosti látek. · určí společné a rozdílné vlastnosti látek.  

důležité fyzikální veličiny charakterizující • pracuje bezpečně s vybranými · pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami 
látky a tělesa dostupnými a běžně používanými a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných 
• uvede konkrétní příklady jevů látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí látek, se kterými zatím pracovat nesmí.  

dokazujících, že se částice látek neustále nebezpečnost vybraných · objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem 
pohybují a vzájemně na sebe působí dostupných látek, se kterými zatím nebezpečných látek.  

• předpoví, jak se změní délka či objem pracovat nesmí   

tělesa při dané změně jeho teploty    

• využívá s porozuměním vztah mezi    

hustotou, hmotností a objemem při řešení    

praktických problémů Směsi:   
   

 • rozlišuje směsi a chemické látky. · vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení. 
 • navrhne postupy a prakticky provede · vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek. 
 oddělování složek směsí · uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a 
 o známém složení; uvede příklady domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby 
 oddělování složek v praxi. likvidace znečištění.  

 • rozliší různé druhy vody a uvede příklady   

 jejich výskytu a použití.   

 • uvede příklady znečišťování vody a   

 vzduchu v pracovním prostředí   

 a domácnosti, navrhne nejvhodnější   

 preventivní opatření   
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 a způsoby likvidace znečištění.  
 

Látka a těleso - co nás obklopuje Vlastnosti látek Směsi, dělení složek směsí 
 

Z čeho se tělesa skládají Nebezpečné látky Směsi a jejich dělení 
 

Skupenství látek Stavba atomu Laboratorní práce 
 

Periodická soustava prvků  
 

Atomy a molekuly 
 

 

Chemická vazba, molekuly, iontová  
 

Vlastnosti atomů a molekul 
 

 

vazba, ionty  
 

Veličiny a jejich měření - fyzikální 
 

 

  
 

veličiny   
 

Rozměry těles, délka, měření délky,   
 

přesnost a chyby měření, určení polohy   
 

Hmotnost těles, měření hmotnosti   
 

Pohyb těles, rychlost, souvislost   
 

rychlosti,dráhy a času, měření rychlosti   
 

Čas, měření času   
 

Objem a jeho měření   
 

Roztažnost těles a látek   
 

Teplota a teplotní stupnice, měření   
 

teplot   
 

Hustota a její měření   
 

Síla a její měření   
 

Laboratorní práce   
 

• určí v jednoduchých případech práci • určí v jednoduchých případech teplo • rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie přijaté či odevzdané tělesem kvalitativně analyzuje příhodnost daného 
tělesa • zhodnotí výhody a nevýhody využívání prostředí pro šíření zvuku 
• využívá s porozuměním vztah mezi různých energetických zdrojů z hlediska • posoudí možnosti zmenšování vlivu 
výkonem, vykonanou prací a časem vlivu na životní prostředí nadměrného hluku na životní prostředí 
• využívá poznatky o vzájemných   

přeměnách různých forem energie a jejich   

přenosu při řešení konkrétních problémů a   

úloh   

• určí v jednoduchých případech práci   

vykonanou silou a z ní určí změnu energie   

tělesa   

• využívá s porozuměním vztah mezi   

výkonem, vykonanou prací a časem   

• využívá poznatky o vzájemných   

přeměnách různých forem energie a jejich   

přenosu při řešení konkrétních problémů a   

úloh   
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Síly a jejich vlastnosti   Zvukové jevy  

Vzájemné působení těles   Vlastnosti pružných těles  

Síla   Kmitavý pohyb  

Skládání různoběžných sil   Kmitání pružných těles  

Tíhová síla a těžiště   Vlnění  

Setrvačnost   Vlnění příčné a podélné  

Síla a změny pohybu   Zvuk, zdroje zvuku  

Akce a reakce   Šíření zvuku  

Otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa   Ultrazvuk, infrazvuk  

Tlak, tlaková síla   Vnímání zvuku, hlasitost  

Smykové tření   Záznam a reprodukce zvuku  

Valivé tření a odpor prostředí   Laboratorní práce  

Tepelné jevy     

Vnitřní energie tělesa     

Teplo     

Změna vnitřní energie tělesa konáním     

práce     

Kilometrická rovnice     

Vedení tepla     

Šíření tepla prouděním a zářením     

Tepelné motory     

Skupenské přeměny     

Tání a tuhnutí     

Vypařování a kapalnění     

Var     

Sublimace a desublimace     

Laboratorní práce     

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE    
      

• sestaví správně podle schématu • rozliší stejnosměrný proud od střídavého • využívá Ohmův zákon pro část obvodu • využívá zákona o přímočarém šíření 
elektrický obvod a analyzuje správně a změří elektrický proud a napětí při řešení praktických problémů světla ve stejnorodém optickém prostředí a 
schéma reálného obvodu • rozliší vodič, izolant a polovodič na • využívá prakticky poznatky o působení zákona odrazu světla při řešení problémů 

  základě analýzy jejich vlastností magnetického pole na magnet a cívku s a úloh 
    proudem a o vlivu změny magnetického • rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve 
    pole v okolí cívky na vznik indukovaného dvou různých prostředích, zda se světlo 
    napětí v ní bude lámat ke kolmici či od kolmice, a 
    • zapojí správně polovodičovou diodu využívá této skutečnosti při analýze 
     průchodu světla čočkami 
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Elektrické vlastnosti těles - elektrování Elektrický proud, elektrické napětí Ohmův zákon Přímočaré šíření světla, rychlost světla 
třením Zdroje elektrického napětí Elektrický odpor Stín a polostín 
Dva druhy elektrického náboje Účinky elektrického proudu Závislost odporu na teplotě Zatmění Slunce a Měsíce 
Model atomu Elektrické spotřebiče Zapojování rezistorů Fáze Měsíce 
Elektroskop, elektrometr a zdroje Elektrický obvod, jeho schéma Reostat, potenciometr Exkurze 
elektrického náboje Jednoduchý elektrický obvod Vnitřní odpor zdroje Odraz světla na rovinném zrcadle 
Elektrické vodiče a nevodiče Složitější elektrické obvody Zapojování zdrojů elektrického proudu Kulová zrcadla 
Elektrické pole Elektrický proud v kapalinách a plynech Výkon elektrického proudu Lom světla 
Tělesa v elektrickém poli Bezpečnost při práci s elektřinou Elektrická energie Čočky 
Elektrický výboj, blesk a ochrana proti Zkrat Jak pracují elektrické spotřebiče? Zobrazení předmětů čočkami 
němu Magnetické vlastnosti elektrického Výroba elektrické energie Oko 
Magnetismus - magnety a jejich proudu Elektrodynamika Optické klamy 
vlastnosti Magnetické pole cívky Působení magnetického pole na vodič Optické přístroje - užití čoček v praxi 
Působení magnetu na tělesa z různých Elektromagnet Vzájemné působení vodičů Rozklad světla hranolem, barvy 
látek Elektrický náboj Magnetická indukce Atomy a záření 
Magnetická indukce a magnetování Elektrický proud a jeho příčiny Elektromagnetická indukce Historie objevu atomu a jeho struktury 
Magnetické pole a magnetické indukční Měření elektrického proudu Generátory elektrického napětí Bohrův model atomu 
čáry Laboratorní práce Vlastnosti střídavého proudu Záření z elektronového obalu 
Magnetické pole Země, kompas  Kondenzátor a cívka Jádro atomu 

   Transformátory Jaderné síly 
   Třífázové napětí Radioaktivita 
   Elektromotory Využití radioaktivity 
   Elektromagnetické kmity Ochrana před zářením 
   Elektromagnetické vlny Jaderné reakce 
   Bezpečnost práce s elektrickými Řetězová reakce 
   spotřebiči Jaderný reaktor 
   Laboratorní práce Jaderná elektrárna 
   Elektrický proud v polovodičích Termonukleární reakce 
   Elektrony a díry Laboratorní práce 
   Vliv příměsí v polovodiči  

   PN přechod  

   Diody a světlo  

   Spínání tranzistorem  

   Tranzistor jako zesilovač  

   Integrované obvody  

   Využití polovodičových součástek  

   Jak pracuje rádio a televizor  

   Laboratorní práce  

POHYB TĚLES    
     

 
 
 
 
 
 
48 ŠVP Heřmánek 



• rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
• změří velikost působící síly • využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při 

 

• určí v konkrétní jednoduché situaci druhy působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 
 

vzhledem k jinému tělesu sil působících na těleso, jejich velikosti,  
 

• využívá s porozuměním při řešení směry a výslednici  
 

problémů a úloh vztah mezi rychlostí,   
 

dráhou a časem u rovnoměrného pohybu   
 

těles   
 

   
 

Co je pohyb? Práce, výkon, energie  
 

Posuvný a otáčivý pohyb Polohová energie  
 

Průměrná rychlost Pohybová energie  
 

Okamžitá rychlost Přeměny energie  
 

Měření rychlosti Zákon zachování energie  
 

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Perpetuum mobile  
 

Kreslíme grafy Účinnost  
 

Dráha rovnoměrného pohybu Páka jednozvratná a dvojzvratná  
 

Dráha nerovnoměrného pohybu Kladka a kolo na hřídeli  
 

Výpočet doby rovnoměrného pohybu Nakloněná rovina a šroub  
 

 Laboratorní práce  
 

Vesmír - Makro svět Mikro svět - Částicové složení látek a chemické prvky 
 

  
 

• objasní (kvalitativně) pomocí poznatků • používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech. 
 

o gravitačních silách pohyb planet • rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá 
 

kolem Slunce a měsíců planet kolem ve správných souvislostech.  
 

planet • orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná 
 

• odliší hvězdu od planety na základě vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 
 

jejich vlastností   
 

Astronomie   
 

Čím se zabývá astronomie   
 

Slunce   
 

Kamenné planety   
 

Plynné planety   
 

Malá tělesa   
 

Keplerovy zákony   
 

Vznik a vývoj hvězd   
 

Zánik hvězd   
 

Galaxie   
 

Sluneční a hvězdný čas   
 

Souhvězdí   
 

Laboratorní práce   
 

Exkurze do hvězdárny nebo planetária   
 

 Chemické reakce  
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 • rozliší výchozí látky a produkty · rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady 
 chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a 
 prakticky důležitých chemických reakcí, zhodnotí jejich využívání.  

 provede jejich · přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá 
 klasifikaci a zhodnotí jejich využívání. hmotnost výchozí látky nebo produktu.  

 • přečte chemické rovnice · aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí 
  v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu. 
 Chemický děj Amoniak  

 Chemické reakce a jejich klasifikace; Hydroxidy  

 Základní chemické výpočty; pH a neutralizace  

 Výroba energií a paliv Laboratorní práce  

 Exotermické a endotermické děje, Kyseliny, zásady  

 reakční teplo   

 Katalyzátory, enzymy   

 Faktory ovlivňující rychlost chemických   

 reakcí   

 Redoxní děje, hoření, koroze   

 Elektrolýza   

 Řada napětí kovů   

Tekutiny a plyny Anorganické sloučeniny:   

• využívá poznatky o zákonitostech tlaku v • orientuje se na stupnici pH, změří reakci • porovná vlastnosti a použití vybraných · vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních roztoku univerzálním indikátorovým prakticky významných jejich vliv na životní prostředí a 
praktických problémů papírkem a uvede příklady uplatňování oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí uvede opatření, kterými jim lze předcházet. 
• předpoví z analýzy sil působících na neutralizace vliv významných  

těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní v praxi. zástupců těchto látek na životní prostředí.  

  • vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede  

  jejich vliv na životní prostředí  

  a uvede opatření, kterými jim lze  

  předcházet.  
    

Vlastnosti kapalin, povrchové napětí Uhlík Kovy Karboxylové kyseliny, estery 
Závislost hustoty kapalin na teplotě Uhlí a zemní plyn Polokovy Soli karboxylových kyselin 
Kapilární jevy Karboxylové kyseliny Halogeny Soli bezkyslíkatých a kyslíkatých 
Hydrostatický tlak Estery Halogenidy kyselin 
Archimédův zákon Laboratorní práce Alkany Oxidy Soli a životní prostředí 
Plavání těles Alkeny a alkyny Sulfidy Laboratorní práce 
Pascalův zákon Areny Laboratorní práce Soli 
Vlastnosti plynů Křemík a silikony Oxidy  

Atmosférický tlak a jeho měření Bezkyslíkaté kyseliny Halogenderiváty uhlovodíků  

Atmosféra Země Kyslíkaté kyseliny Dusíkaté deriváty  

Základy meteorologie    

Archimédův zákon pro plyny    

Přetlak, podtlak, vakuum    

Proudění vzduchu, Laboratorní práce    
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6. ročník 7.ročník 8. ročník 9. ročník 
    

 Organické sloučeniny   
    

  • rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede · zhodnotí užívání fosilních paliv a 
  jejich zdroje, vlastnosti vyráběných paliv jako zdrojů energie a 
  a použití. uvede příklady produktů průmyslového 
   zpracování ropy. 
   · orientuje se ve výchozích látkách a 
  • rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, produktech fotosyntézy a koncových 
  uvede jejich zdroje, vlastnosti produktů biochemického zpracování, 
  a použití. především bílkovin, tuků, sacharidů. 
   · určí podmínky postačující pro aktivní 
   fotosyntézu. 
   · uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
   sacharidů a vitaminů 
  Alkoholy Ropa 
  Alkoholismus Benzin a nafta 
  Vícesytné alkoholy a fenoly Automobilismus 
  Ostatní kyslíkaté deriváty Alternativní zdroje energie 

    

 Chemie a společnost:   
    

aplikuje znalosti o principech hašení • zhodnotí využívání prvotních a • orientuje se v přípravě a využívání · aplikuje znalosti o principech hašení 
požárů na řešení modelových situací druhotných surovin z hlediska různých látek v praxi a jejich požárů na řešení modelových situací 

 trvale udržitelného rozvoje na Zemi. vlivech na životní prostředí a zdraví z praxe. 
  člověka. · orientuje se v přípravě a využívání 
   různých látek v praxi a jejich vlivech 
   na životní prostředí a zdraví člověka. 

    
 Voda Tuky Umělá hnojiva, stavební hmoty, léčiva 
 Vzduch Sacharidy Chemický průmysl v ČR 
 Kyslík Fotosyntéza, respirace, kvašení Mimořádné události 
  Bílkoviny Chemie a trvale udržitelný rozvoj, 
  Nukleové kyseliny polutanty v životním prostředí 
  Vitaminy,hormony, alkaloidy  

  Drogy a návykové látky, doping  

  Plasty  
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PŘÍRODOPIS 
 
ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucnosti. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí vzdělání, především protože vytváří 

komplexní pohled na okolí, přírodu a ekologii. Předmět navazuje na předchozí předměty Prvouka, Přírodověda a také vědu a experimenty v těchto předmětech, stejně jako v pracovní 

výchově. Předmět pomocí zajímavých aktivit, práce s encyklopediemi, pokusů a experimentů a také vlastní činnosti žáků a návštěv v zoologických a botanických pracovništích rozvíjí 

přírodovědné znalosti, stejně jako geologické exkurze. Přírodopis je vyučován pomocí projektů na jednotlivé přírodovědné oblasti a žáci samostatně experimentují. ŠVP Heřmánek 

požádajuje základní znalosti z oblasti přírodovědného pozvání, k této práci. Předmět je vyučován 2 hodin týdně, často v bloku za sebou. 

 

 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA NEŽIVÁ PŘÍRODA 
• rozliší základní projevy a podmínky • rozpozná, porovná a objasní funkci • rozpozná, porovná a objasní funkci • rozpozná, porovná a objasní funkci 
života, orientuje se v daném přehledu základních orgánů (orgánových základních orgánů (orgánových základních orgánů (orgánových 
vývoje organismů; soustav) rostlin i živočichů; soustav) živočichů; soustav) živočichů; 
• popíše základní rozdíly mezi buňkou • třídí organismy a zařadí vybrané • třídí organismy a zařadí vybrané • třídí organismy a zařadí vybrané 
rostlin, živočichů a bakterií a objasní organismy do říší a nižších organismy do říší a nižších organismy do říší a nižších 
funkci základních organel; taxonomických jednotek; taxonomických jednotek; taxonomických jednotek; 
• rozpozná, porovná a objasní funkci • vysvětlí podstatu pohlavního a • vysvětlí podstatu pohlavního • vysvětlí podstatu pohlavního 
základních orgánů (orgánových nepohlavního rozmnožování a jeho rozmnožování a jeho význam z hlediska rozmnožování a jeho význam z hlediska 
soustav)rostlin i živočichů; význam z hlediska dědičnosti. dědičnosti; dědičnosti; 
• třídí organismy a zařadí vybrané  • uvede příklady dědičnosti v • uvede příklady dědičnosti v 
organismy do říší a nižších  praktickém životě a příklady vlivu praktickém životě a příklady vlivu 
taxonomických jednotek;  prostředí na utváření organismů. prostředí na utváření organismů. 
• vysvětlí podstatu pohlavního a    

nepohlavního rozmnožování a jeho    

význam z hlediska dědičnosti;    

• uvede na příkladech z běžného života    

význam virů a bakterií v přírodě i pro    

člověka.    

BIOLOGIE HUB BIOLOGIE ROSTLIN BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
- rozpozná naše nejznámější jedlé a • odvodí na základě pozorování • porovná základní vnější a vnitřní • objasní vliv jednotlivých sfér Země na 
jedovaté houby s plodnicemi a porovná uspořádání rostlinného těla od buňky stavbu vybraných živočichů vznik a trvání života; 
je podle charakteristických znaků přes pletiva a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů; • rozpozná podle charakteristických 
- vysvětlí různé způsoby výživy hub a až k jednotlivým orgánům; • rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny vlastností vybrané nerosty a 
jejich význam v ekosystémech a místo • porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů, určuje vybrané horniny s použitím určovacích 
v potravních řetězcích jednotlivých orgánů a uvede praktické živočichy, zařazuje je do hlavních pomůcek; 
objasní funkci dvou organismů ve příklady jejich taxonomických skupin; • rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
stélce lišejníků funkcí a vztahů v rostlině jako celku; • odvodí na základě pozorování základní geologických dějů, včetně 

 • vysvětlí princip základních rostlinných projevy chování živočichů geologického oběhu hornin i oběhu 
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 fyziologických procesů a jejich využití v přírodě, na příkladech objasní jejich vody; 
 při pěstování rostlin; způsob života a přizpůsobení • porovná význam půdotvorných 
 • rozlišuje základní systematické danému prostředí; činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
 skupiny rostlin a určuje jejich význačné • zhodnotí význam živočichů v přírodě i hlavní půdní typy a půdní druhy v naší 
 zástupce pomocí klíčů a atlasů; pro člověka, uplatňuje zásady přírodě; 
 • odvodí na základě pozorování přírody bezpečného chování ve styku se • rozlišuje jednotlivá geologická období 
 závislost a přizpůsobení některých živočichy. podle charakteristických znaků; 
 rostlin podmínkám prostředí.  • uvede na základě pozorování význam 
   vlivu podnebí a počasí na 
   rozvoj a udržení života na Zemi. 
    

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ČLOVĚKA  
- porovná základní vnější a vnitřní • porovná základní vnější a vnitřní • určí polohu a objasní stavbu a funkci  

stavbu vybraných živočichů a vysvětlí stavbu vybraných živočichů a vysvětlí orgánů a orgánových soustav  

funkci jednotlivých orgánů funkci lidského těla, vysvětlí jejich vztahy;  

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny jednotlivých orgánů; • orientuje se v základních vývojových  

živočichů, určuje vybrané živočichy, • rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny stupních fylogeneze člověka;  

zařazuje je do hlavních taxonomických živočichů, určuje vybrané živočichy, • objasní vznik a vývin nového jedince  

skupin zařazuje je do hlavních taxonomických od početí až do stáří;  

- odvodí na základě pozorování skupin; • rozlišuje příčiny, případně příznaky  

základní projevy chování živočichů • odvodí na základě pozorování základní běžných nemocí a uplatňuje  

v přírodě, na příkladech objasní jejich projevy chování živočichů v přírodě, zásady jejich prevence a léčby;  

způsob života a přizpůsobení danému na příkladech objasní jejich způsob • aplikuje předlékařskou první pomoc  

prostředí zhodnotí význam živočichů života a přizpůsobení danému při poranění a jiném poškození  

v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady prostředí; těla.  

bezpečného chování ve styku se • zhodnotí význam živočichů v přírodě i   

živočichy pro člověka uplatňuje zásady   

 bezpečného chování ve styku se   

 živočichy.   
    

NEŽIVÁ PŘÍRODA    
• objasní vliv jednotlivých sfér Země na    

vznik a trvání života;    

• uvede na základě pozorování význam    

vlivu podnebí a počasí na rozvoj a    

udržení života na Zemi    

    

ZÁKLADY EKOLOGIE ZÁKLADY EKOLOGIE ZÁKLADY EKOLOGIE ZÁKLADY EKOLOGIE 
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 - uvede příklady výskytu organismů v  • uvede příklady výskytu organismů v  • uvede příklady výskytu organismů v  • objasní na základě příkladu základní 
 

 určitém prostředí a vztahy mezi nimi  určitém prostředí a vztahy mezi nimi;  určitém prostředí a vztahymezi nimi;  princip existence živých a 
 

 - rozlišuje a uvede příklady systémů  • rozlišuje a uvede příklady systémů  • rozlišuje a uvede příklady systémů  neživých složek ekosystému; 
 

 organismů – populace, společenstva,  organismů - společenstva, ekosystémy  organismů (populace, společenstva,  • uvede příklady kladných i záporných 
 

 ekosystémy a objasní na základě  a objasní na základě příkladu základní  ekosystémy) a objasní na příkladu  vlivů člověka na životní prostředí 
 

 příkladu základní princip existence  princip existence živých a neživých  základní princip existence  a příklady narušení rovnováhy 
 

 živých a neživých složek ekosystému  složek ekosystému;  živých a neživých složek ekosystému;  ekosystému. 
 

 
- vysvětlí podstatu jednoduchých 

 • uvede příklady kladných i záporných  • vysvětlí podstatu jednoduchých    
 

  vlivů člověka na životní prostředí a  potravních řetězců v různých    
 

 potravních řetězců v různých  příklady narušení rovnováhy  ekosystémech a zhodnotí jejich    
 

 ekosystémech a zhodnotí jejich význam  ekosystému.  význam;    
 

 - uvede příklady kladných i záporných     • uvede příklady kladných i záporných    
 

 vlivů člověka na životní prostředí a     vlivů člověka na životní prostředí a    
 

 příklady narušení rovnováhy     příklady narušení rovnováhy    
 

 ekosystému     ekosystému.    
 

            
 

 PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY        PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
 

 - aplikuje praktické metody poznávání  • aplikuje praktické metody poznávání  • aplikuje praktické metody poznávání  • aplikuje praktické metody poznávání 
 

 přírody  přírody;  přírody;  přírody; 
 

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti  • dodržuje základní pravidla  • dodržuje základní pravidla  • dodržuje základní pravidla 
 

 práce a chování při poznávání živé a  bezpečnosti práce a chování při  bezpečnosti práce a chování při  bezpečnosti práce a chování při 
 

 neživé přírody  poznávání živé a neživé přírody.  poznávání živé a neživé přírody.  poznávání živé a neživé přírody. 
 

       8. ročník    
 

            
 

 UČIVO  UČIVO  UČIVO  UČIVO 
 

            
 

 Planeta Země   Strunatci – struna nebo páteř?   Savci – nejvyvinutější obratlovci •   Vstupní motivace ke studiu geologie:  
 

 Vznik života na Zemi   Kruhoústí a paryby   Vývoj savců   Čím se geologie zabývá, co jsou  
 

    Ryby – nejpočetnější skupina   
Savci se přizpůsobují prostředí   

geologické vědy, význam pro člověka.  
 

 

Projevy života 
  
obratlovců      

 

     
Vnitřní stavba těla savců   

Práce geologa v terénu  
 

   

Sladkovodní ryby 
     

 

 Podmínky života, Rozmanitost přírody     Přehled hlavních skupin savců   Když se řekne minerál  
 

 

Vztahy mezi organismy 
  Nejznámější sladkovodní ryby   

Vejcorodí 
  

Krystalová struktura minerálu 
 

 

   Rozmnožování a chov ryb      
 

 Jak zkoumáme přírodu, mikroskop   Významné mořské ryby   Živorodí – vačnatci   Zkoumáme vlastnosti minerálů  
 

 Buňka – základní stavební jednotka   Obojživelníci – ve vodě a na souši   Hmyzožravci   Fyzikální a chemické vlastnosti  
 

 Rostlinná a živočišná buňka – srovnání   Naši obojživelníci   Letouni • Chudozubí   minerálů  
 

 Jedno a mnohobuněčné organismy   Plazi – svědkové dávných věků   Hlodavci • Zajíci   Nejdůležitější minerály  
 

 
Soustava organismů 

  Žáby a krokodýli   
Šelmy 

  
Určování minerálů 

 
 

   Šupinatí – ještěři a hadi      
 

 

Viry – život bez buňky 
    

Ploutvonožci • Kytovci 
  

Co jsou horniny? 
 

 

   Cizokrajní ještěři a hadi      
 

 

Bakterie – nejstarší obyvatelé Země 
    

Chobotnatci • Lichokopytníci 
  

Cesta do středu Země • Země je 
 

 

   Ptáci – vnější stavba těla      
 

 Sinice – modrozelené organismy   Ptáci – vnitřní stavba těla   Sudokopytníci   dynamická planeta  
 

    Chování ptáků        
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Houby – rostliny nebo živočichové?  
Lišejníky – průkopníci života 

Řasy – stélkaté rostliny 
 
Prvoci – jednobuněční živočichové  
Žahavci – žahaví dravci  
Ploštěnci – živočichové s plochým 

tělem  
Hlísti – cizopasníci rostlin a živočichů 

Měkkýši – živočichové s měkkým tělem 

Kroužkovci – článkovaní červi 

Členovci – nejpočetnější skupina 

živočichů 
Pavoukovi 

Korýši 

Vzdušnicovci 

Hmyz 
Rozmnožování hmyzu  
Hmyz s proměnou nedokonalou 

Blechy, síťokřídlí  
Motýli  
Brouci  
Dvoukřídlí  
Blanokřídlí 

Přírodopisná vycházka  
Ostnokožci – „mořské hvězdy, kalichy 

a okurky“  
Společenstvo organismů • Ekosystém 

Jak člověk zasahuje do přírody Vývoj 

zásahů člověka do přírody Ochrana 

přírody 

Vodní ptáci 
Mokřadní ptáci 
Mořští ptáci  
Dravci a sovy 
Lesní stromoví ptáci 
Ptáci okraje lesa, křovin, 
otevřené krajiny 
Ptáci otevřené krajiny 
Ptáci břehů tekoucích vod 
Ptáci obři a trpaslíci Vznik 
a vývoj ptáků  
Přehled systému rostlin, přechod 
rostlin na souš 
Mechorosty 
Plavuně, přesličky 
Kapradiny 
Kořen 
Stonek 
List 
Květ 
Květenství, opylení a oplození 
Semena a plody 
Rozmnožování rostlin 
Nahosemenné rostliny  
Srovnání jednoděložných a 
dvouděložných rostlin 
Listnaté stromy a keře 
Pryskyřníkovité 
Brukvovité  
Růžovité 
Bobovité 
Miříkovité 
Hluchavkovité 
Lilkovité 
Hvězdnicovité 
Liliovité 
Lipnicovité 
Vstavačovité 
Cizokrajné rostliny 
Společenstvo lesa 
Společenstvo vod a mokřadů 
Společenstvo luk, pastvin a travnatých 
strání  
Společenstvo polí a sídelní aglomerace 

 
Primáti  
Savci biomů světa  
Etologie  
Úvod do biologie člověka  
Člověk v živočišném systému • Kam 

patříme?  
Původ a vývoj člověka  
Lidská plemena  
Od buňky k člověku  
Kosterní soustava: 

Svalová soustava:  
Kosterní svalstvo lidského těla 

Oběhová soustava:  
Mízní soustava: Dýchací 

soustava: Trávicí 

soustava: Energetická 

rovnováha  
Vylučovací soustava:  
Kožní soustava: 

Nervová soustava:  
Komunikační síť .Řídící centrum (CNS) 

Nositelé signálů,Smyslové orgány: 

Vnímání –smysly  
Hormonální soustava: 

Pohlavní soustava:  
:  
Genetika:  
Tajemství genů  
Význam genetiky – změňte své geny 

První pomoc – záchrana života 

Zdraví – největší bohatství člověka 

 
Desky v pohybu  
Když se Země otřese… 

Zemětřesení v dějinách lidstva  
Magma – poselství z hlubin  
Co je vlastně sopka?  
O sopky se lidé zajímají  
Vyvřelé (magmatické horniny) 

Tektonické jevy a přeměna 

hornin Horniny přeměněné  
Povrch Země se mění • 

Zvětrávání Činnost vody  
Činnost ledovců 

Činnost větru  
Usazené (sedimentární) horniny  
Půdy  
Určování hornin  
Voda na Zemi  
Atmosféra – ochranný štít Země  
Látkové toky mezi svrchními vrstvami  
Země 
 
Nerostné suroviny  
Bez energie si život neumíme představit  
Fosilní paliva – energie z 

„pravěku“ planety Země  
Energie bez kouře  
Obnovitelné zdroje – energie zadarmo  
Historie Země v kostce 

První organismy na Zemi  
Od trilobita k člověku Geologické 

základy české krajiny Geologická 

mozaika Česka Geologická 

mozaika Česka  
Co dokáže příroda… 
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PRACOVNÍ VÝCHOVA 
 
 

Naším cílem je pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce a osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých 
pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě,vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných 

úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku a poznání, že technika jako významná součást 

lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka .Naše škola je zřízena na území Hlavního města Prahy a díky tomu využíváme řadu možností (návštěva muzeí  
atd). Pracovní činnosti se však lépe rozvíjejí mimo hlavní město. A tak je tento předmět ve velkém úhlu zájmu našeho ŠVP. Především velký důraz klademe na polytechnické 
činnosti a jejich rozvoj na 1.stupni základní školy. ŠVP Heřmánek nabízí žákům široký přehled o pracovních činnostech a také širokou možnost si prakticky vyzkoušet tyto 
pracovní činnosti. Na druhém stupni je předmět kombinován i s Etickou a občanskou výchovou a směřuje k možnosti volby povolání. Pracovní výchova je na 1. stupni 1 hodina 
od 7 do 9. ročníku. V 9. ročníku žáci podílejí na vlastním dobrovolném projektu v rámci veřejných prací a obsah pracovní výchovy a poradenství je integrován s Etickou výchovou 
či se samostatnou prací výchovného poradce. 
 
 

1. a 2. ročník 3. ročník 4. a 5. ročník 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 
     

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
     

 vytváří přiměřenými pracovními vytváří přiměřenými provádí jednoduché práce s provádí jednoduché práce s 
vytváří jednoduchými postupy operacemi a postupy na základě své pracovními operacemi a technickými materiály a dodržuje technickými materiály a dodržuje 
různé předměty z tradičních i představivosti různé výrobky z daného postupy na základě své technologickou kázeň technologickou kázeň 
netradičních materiálů materiálu představivosti různé výrobky z   

  daného materiálu   
     

pracuje podle slovního návodu a využívá při tvořivých činnostech s využívá při tvořivých užívá technickou dokumentaci, organizuje a plánuje svoji 
předlohy různým materiálem prvky lidových činnostech s různým připraví si vlastní jednoduchý pracovní činnost 

 tradic materiálem prvky lidových náčrt výrobku  

  tradic   
používá doporučené ,nástroje a volí vhodné pracovní pomůcky, volí vhodné pracovní řeší jednoduché technické úkoly s řeší jednoduché technické úkoly s 
náčiní vzhledem k použitému nástroje a náčiní vzhledem k pomůcky, nástroje a náčiní vhodným výběrem materiálů, vhodným výběrem materiálů, 
materiálu použitému materiálu vzhledem k použitému pracovních nástrojů a nářadí pracovních nástrojů a nářadí 

  materiálu   
     

udržuje pořádek na pracovním udržuje pořádek na pracovním místě udržuje pořádek na pracovním dodržuje obecné zásady dodržuje obecné zásady 
místě a dodržuje zásady hygieny a místě a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci i bezpečnosti a hygieny při práci i 

 bezpečnosti práce hygieny a bezpečnosti práce; zásady bezpečnosti a ochrany při zásady bezpečnosti a ochrany při 
  poskytne první pomoc při práci s nástroji a nářadím; práci s nástroji a nářadím; 
  úrazu poskytne první pomoc při úrazu poskytne první pomoc při úrazu 
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 Práce s papírem. Práce s  Vlastnosti materiálu.   Vlastnosti materiálu. Funkce Organizace a bezpečnost    
 

 modelovací hmotou,  Funkce a využití pracovních   a využití pracovních práce. Technické náčrty a    
 

 moduritem, hlínou. Práce s  pomůcek. Práce s papírem a   pomůcek a nástrojů, výkresy, technické informace.    
 

 drobným materiálem,  kartónem, přírodniny.   jednoduché pracovní Vlastnosti materiálů, užití v    
 

 přírodniny. Práce s textilem.  Textil, textilní koláž. Nácvik zadního postupy, využití tradic a praxi- dřevo, plast, kov. Prac.    
 

    stehu.   lidových zvyků. Papír, postupy- zhotovení výrobků ze    
 

       kartón, přírodniny, textil. dřeva a z plastu. Jednoduché    
 

        prac. postupy a operace. Prac.    
 

        pomůcky, nářadí a nástroje pro    
 

        ruční opracování.    
 

            
 

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI      DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ    
 

            
 

 zvládá elementární dovednosti a  provádí při práci se stavebnicemi   provádí při práci se sestaví podle návodu, náčrtu,  provádí montáž, demontáž a  
 

 činnosti při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž   stavebnicemi jednoduchou plánu, jednoduchého programu  údržbu jednoduchých předmětů a  
 

       montáž a demontáž daný model  zařízení  
 

            
 

 
pracuje podle slovního návodu 

 
pracuje podle slovního návodu, 

 
pracuje podle slovního návodu, navrhne a sestaví jednoduché 

 
navrhne a sestaví jednoduché 

 
 

     
 

   předlohy, jednoduchého náčrtu  předlohy, jednoduchého náčrtu konstrukční prvky a ověří a  konstrukční prvky a ověří a  
 

        porovná jejich funkčnost, nosnost,  porovná jejich funkčnost, nosnost,  
 

        stabilitu aj.  stabilitu aj.  
 

          
 

 dodržuje zásady hygieny a  dodržuje zásady hygieny a  dodržuje zásady hygieny a dodržuje zásady bezpečnosti a  dodržuje zásady bezpečnosti a  
 

 bezpečnosti práce  bezpečnosti práce  bezpečnosti práce, poskytne první hygieny práce a bezpečnostní  hygieny práce a bezpečnostní  
 

      pomoc při úrazu předpisy; poskytne první pomoc  předpisy; poskytne první pomoc  
 

        při úrazu  při úrazu  
 

          
 

 Stavba dle výběru, plošné a  Práce se stavebnicemi.  Práce se stavebnicemi- Montáž: stavebnice  Organizace a bezpečnost  
 

 prostorové modely.     plošnými, konstrukčními, (konstrukční, elektrotechnické,  práce. Udržování čistoty a  
 

 Modely dopravních     prostorovými. Práce s elektronické), sestavování  pořádku. Organizace práce,  
 

 prostředků, domů, nábytek.     návodem. modelů, tvorba konstrukčních  prac. postupu. Návod,  
 

      Práce s předlohou a prvků. Demontáž. Údržba  předloha, náčrt, plán, schéma,  
 

      jednoduchým náčrtem. předmětů denní potřeby.  jednoduchý program.  
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
 
 
 
 
 
57 ŠVP Heřmánek 



provádí pozorování přírody provádí pozorování přírody, provádí jednoduché pěstitelské volí vhodné pracovní postupy při pěstuje a využívá květiny pro 
 zaznamená a zhodnotí výsledky činnosti, samostatně vede pěstování vybraných rostlin výzdobu 
 pozorování pěstitelské pokusy a pozorování   

   provádí pozorování přírody,   

   zaznamená a zhodnotí výsledky   

   pozorování   
       

 prokáže základní znalost zásad prokáže základní znalost chovu prokáže základní znalost chovu prokáže základní znalost chovu 
 bezpečného kontaktu se zvířaty drobných zvířat a zásad drobných zvířat a zásad drobných zvířat a zásad 
   bezpečného kontaktu se zvířaty bezpečného kontaktu se zvířaty bezpečného kontaktu se zvířaty 
       
pečuje o nenáročné rostliny ošetřuje a pěstuje podle daných volí podle druhu pěstitelských používá vhodné pracovní dodržuje technologickou kázeň, 

 zásad pokojové i jiné rostliny činností správné pomůcky, pomůcky a provádí jejich údržbu zásady hygieny a bezpečnosti 
   nástroje a náčiní  práce, poskytne první pomoc při 
      úrazu, včetně úrazu způsobeného 
      zvířaty 
Založení koutku přírody. Základní podmínky pro pěstování Základní podmínky pro Bezpečnost a hygiena práce. Okrasné rostliny- základy 
Zasetí velikonočního osení, rostlin, pěstování ze semen v pěstování rostlin. Pěstování Základní podmínky pro ošetřování pokoj. květin. 
hrachu, čočky, místnosti, zasetí velikonočního pokojových rostlin ze semen pěstování- půda a její Pěstování vybraných 
Sledování vývoje rostliny od osení. v místnosti. Práce na školním zpracování: výživa, okrasných dřevin a květin. 
semene po plod.   pozemku. ochrana. Vhodné prac. Ovocné rostliny- druhy ovoc. 

   Chovatelství- chov zvířat v pomůcky a jejich údržba. rostlin, způsob pěstování, 
   domácnosti, podmínky chovu, Zelenina- osivo, sadba, uskladnění. 
   hygiena a bezpečnost chovu, výpěstky- podmínky a zásady Léčivé rostliny.Koření 
   kontakt se známými a pěstování  

   neznámými zvířaty. vybraných druhů zeleniny.  

     Ovocné rostliny- druhy ovoc.  

     rostlin, způsob pěstování,  

     uskladnění a zpracování  

     .  

       

PŘÍPRAVA POKRMŮ       
       

připraví tabuli pro jednoduché  připraví tabuli pro jednoduché  orientuje se v základním používá základní kuchyňský používá základní kuchyňský 
stolování  stolování  vybavení kuchyně inventář a bezpečně obsluhuje inventář a bezpečně obsluhuje 

     základní spotřebiče základní spotřebiče 
       

chová se vhodně při stolování  chová se vhodně při stolování  dodržuje pravidla správného dodržuje základní principy dodržuje základní principy 
    stolování a společenského stolování, společenského chování stolování, společenského chování 
    chování a obsluhy u stolu ve společnosti a obsluhy u stolu ve společnosti 
       

připraví samostatně jednoduchý  připraví samostatně jednoduchý  připraví samostatně připraví jednoduché pokrmy v umí připravit jeden složitější 
pokrm  pokrm  jednoduchý pokrm souladu se zásadami zdravé pokrm 

     výživy  
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udržuje pořádek a čistotu udržuje pořádek a čistotu pracovních udržuje pořádek a čistotu dodržuje základní principy dodržuje základní principy 
pracovních ploch, dodržuje ploch, dodržuje základy hygieny a pracovních ploch, dodržuje stolování, společenského chování stolování, společenského chování 
základy hygieny a bezpečnosti bezpečnosti práce; základy hygieny a bezpečnosti a obsluhy u stolu ve společnosti a obsluhy u stolu ve společnosti 
práce;  práce; poskytne první pomoc i   

  při úrazu v kuchyni   
Zdobení jednohubek, příprava Základní vybavení kuchyně, výběr a Základní vybavení kuchyně, Organizace a bezpečnost Výběr, nákup a skladování 
stolu, slavnostní tabule, práce nákup potravin, jednoduchá úprava výběr a nákup provozu. Udržování čistoty a potravin. Jídla běžná a 
s příborem. stolu, pravidla správného potravin.Jednoduchá úprava pořádku. Základní vybavení slavnostní, příprava minutek, 
Vánoční posezení. stolování. stolu. Pravidla správného kuchyně. Jednoduché prac. úprava pokrmů na talíři, úprava 
Práce ve skupinách.  stolování. postupy při přípravě pokrmů a stolu běžná a slavnostní. 

   nápojů. Úprava pokrmů za  

   studena. Základní postupy při  

   přípravě pokrmů. Zásady  

   zdravé výživy, sestavování  

   jídelníčku, skupiny potravin..  

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI     
     

ovládá základní činnost při ovládá jednoduché pracovní postupy ovládá jednoduché pracovní provádí jednoduché operace správně zachází s pomůckami, 
základních činnostech v při základních činnostech v postupy při základních platebního styku a domácího nástroji, nářadím a zařízením 
domácnosti domácnosti činnostech v domácnosti a účetnictví včetně údržby? provádí drobnou 

  orientuje se v návodech k  domácí údržbu 
  obsluze běžných domácích   

  spotřebičů   
     

Základní práce při údržbě třídy Základní pomoci při údržbě třídy Údržba provozu třídy, Finance, provoz a údržba Údržba provozu domácnosti 
  Osobní finance domácnosti. Rozpočet, příjmy, Spotřebiče a elektronika v 
  Úspory výdaje, úspory. domácnosti. 
  Bezhotovostní platební styk, Hotovostní a bezhotovostní Úklid v domácnosti. Úklid. 
  Údržba oděvů platební styk, ekonomika prostředky, dopad na živ. 
   domácnosti. prostředí. Odpad a likvidace. 
   Údržba oděvů a textilií, zásady  

   vhodného a ekonom. praní  

   textilu  
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 1. a 2. ročník  3. ročník  4. a 5. ročník  6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 
 

 PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU      
 

         
 

 prakticky využívá vhodné  prakticky využívá vhodné pracovní  vybere a prakticky využívá  vybere a prakticky využívá vybere a prakticky využívá 
 

 pracovní postupy a pomůcky pro  postupy a pomůcky pro konání  vhodné pracovní postupy,  vhodné pracovní postupy, vhodné pracovní postupy, 
 

 konání konkrétních pozorování, konkrétních pozorování, měření a  přístroje, zařízení a pomůcky  přístroje, zařízení a pomůcky pro přístroje, zařízení a pomůcky pro 
 

 měření a experimentů experimentů  pro konání konkrétních  konání konkrétních pozorování, konání konkrétních pozorování, 
 

     pozorování, měření a  měření a experimentů měření a experimentů 
 

     experimentů    
 

 dodržuje pravidla bezpečné  dodržuje pravidla bezpečné práce  dodržuje pravidla bezpečné  dodržuje pravidla bezpečné práce dodržuje pravidla bezpečné práce 
 

 práce    práce a ochrany životního  a ochrany životního prostředí při a ochrany životního prostředí při 
 

     prostředí při experimentální  experimentální práci experimentální práci a poskytne 
 

     práci   první pomoc při úrazu v laboratoři 
 

         
 

 Postupy a metody zkoumání a  Zvuk – šíření, zvukové vlny.  Práce s mikroskopem  Tlak a síla – zkoumání síly na Roztoky a směsi – oddělování 
 

 bezpečnost při práci  Světlo a jeho vlastnosti  Pozorování struktury látek  rovině, nakloněné rovině, svisle složek 
 

 Měření experimentální a  Odraz světla  pod mikroskopem  působící, kladka, páka 
Vlnění, kmitání – pozorování a  

 exaktní – poznávání jednotek  Lom světla  Krystaly  Gravitace a pokusy s gravitační  

    pokusy 
 

 délky, váhy, času, objemu  Zrcadla  Roztoky  sílou – volný pád, pád s 
Záznam a reprodukce zvuku 

 

 Odhad vs. přesné zjišťování  Barevné spektrum  Teplota a jednoduché  padákem, odstředivá síla 
 

 Látky, hmota, skupenství a  Zobrazování přes čočku  pokusy s termodynamikou  Pohyb Elektřina – zapojování 
 

 vlastnosti pozorovaných  Elektřina – náboj, napětí,zdroj,    Chemie v kuchyni – složitějších obvodů (dioda, 
 

 objektů  spotřebič    jednoduché chemické reakce tranzistor, zesilovač, apod.) 
 

 Voda –skupenství, druhy,  Pokusy s vodivostí el. proudu     Záření  

 povrchové napětí, hustota,  Zapojování jednoduchých el.     
 

      

Řetězová reakce - simulace 
 

 savost, Archimédův zákon,  obvodů     
 

      

Kyseliny a zásady – zjišťování pH 
 

 znečištění a čištění vody,  Elektromotor     
 

 koloběh vody v přírodě  Magnetizmus     a neutralizace 
 

 Vzduch – vlastnosti, tlak  Elektromagnet      
 

 vzduchu, aerodynamika        
 

 Ekologie – recyklace odpadu        
 

 Papír, sklo, plast – historie,        
 

 výroba a využití        
 

 VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ      
 

         
 

 ovládá základní funkce  ovládá základní funkce digitální  ovládá základní funkce  propojuje vzájemně jednotlivá  
 

 digitální techniky  techniky  digitální techniky;  digitální zařízení a ošetřuje  
 

     diagnostikuje a odstraňuje  digitální techniku a chrání ji  
 

     základní problémy při  před poškozením  
 

     provozu digitální techniky    
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Svět práce 
 
Integrace s Prvověda (v rámci Integrace s Prvověda (v rámci PPV)  orientuje se v pracovních orientuje se v pracovních  

 

PPV)   činnostech vybraných profesí ( činnostech vybraných profesí  
 

orientuje se v pracovních orientuje se v pracovních činnostech  Integrace s Vlastivěda v rámci   
 

činnostech vybraných profesí vybraných profesí PPV)   
 

Učivo - Práce v různých Učivo - Další rozvoj informací o  

Učivo- Představa o komunitě a 
  

 

významných oblastech komunity činnostech    
 

 v komunitě  profesích   
 

    posoudí své možnosti při  
 

    rozhodování o volbě vhodného  
 

    povolání a profesní přípravy  
 

Seznámení se světem Další rozšíření seznámení se  Spojení představ o Trh práce- nezaměstnanost,  
 

povolání , různé profese světem práce, další možnosti  pracovním světě s vlastními přijímací zkoušky na nečisto.  
 

   životními plány Komunikační dovednosti,  
 

    asertivita, řešení problémových  
 

    situací, ÚP, informace v médiích,  
 

    personální agentury, CV,  
 

    konkursní a výběr. řízení,  
 

    adaptace na živ. změny  
 

    využije profesní informace a  
 

    poradenské služby pro výběr  
 

    vhodného vzdělávání  
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 ŠVP Heřmánek 



DĚJEPIS 
 

 
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí žáků a uchování kontinuity 

historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti 

a promítly se do obrazu naší současnosti. Rozvíjíme takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a 

dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie je kladení otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné 

historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 
 

ŠVP Heřmánek určuje výuku dějepisu ve větším časovém rozsahu a ve větší integraci historických témat, než je obvyklé. Pokud se týká metod výuky historie, škola 

vyučuje historii jako zajímavý předmět, který je logický a příčiny mají svůj následek. Ve vyučování vedeme žáky ke kritickému historizujícímu myšlení.V 6. a 7. třídě má historie 3 

hodiny týdně a v 8. a 9. třídě vyučujeme obvyklé dvě hodiny týdně. V případě potřeby je vyučovat předmět dějepis v blocích 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Důvodem, proč jsme se 

rozhodli v 6. třídě zahájit výuku středověkem, jsou věkové zvláš tnosti dětí. Zdá se nám, že středověká kultura je jim bližší a pochopitelnější v mladším věku a velké téma 

starověku jsme odložili o jeden rok. Dějepis můžeme integrovat s výukou zeměpisu. Dějepis je možno na druhém stupni v případě  menšího počtu žáků vyučovat tak, že témata z 

6. a 7. ročníku mohou být integrována a témata z 8. a 9. ročníku mohou být integrována do vyučovacího bloku dvou let výuky. 
 
 
 6. ročník      7. ročník    8. ročník    9. ročník   Učivo  
                     

ČLOVĚK V DĚJINÁCH                  

uvede konkrétní příklady uvede příklady zdrojů informací o orientuje se na časové ose a       

důležitosti a potřebnosti minulosti; pojmenuje instituce, v historické mapě, řadí hlavní       

dějepisných poznatků kde jsou tyto zdroje historické epochy       

      shromažďovány v chronologickém sledu       

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI A HISTORICKÝ SMYSL LIDSKÉ SPOLEČNOSTI       

charakterizuje život pravěkých charakterizuje duchovní život Charakterizuje reformační úsilí a Charakterizuje náboženskou krizi Vývoj duchovního života od 
sběračů a lovců, jejich materiální antického a středověkého člověka jeho příčiny a důsledky 19. a počátku 20. století a pravěku k 20. století 
a duchovní kulturu a jeho rozlišnosti     současnou historii    

                

objasní význam zemědělství,      zná souvislosti moderní       

dobytkářství a zpracování kovů      archeologie a její význam pro       

pro lidskou společnost      národní identitu       
uvede příklady archeologických uvede příklady středověké dokáže rozpoznat důležitost    Historické vědy, architektura, 
kultur na našem území archeologie písemných zdrojů z historického    písemné památky 

           hlediska       

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE.   KŘESŤANSTVÍ A   OBJEVY A DOBÝVÁNÍ.  MODERNIZACE SPOLEČNOSTI    

KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY  STŘEDOVĚKÁ EVROPA  POČÁTKY NOVÉ DOBY        

demonstruje na konkrétních Rozvoj středověké kultury a vysvětlí znovuobjevení antického    Rozvoj kultury v antice, ve 
příkladech přínos antické kultury zdůvodní vývoj vlivu a tvorby ideálu člověka, nové myšlenky    středověku, v renesanci 
a uvede osobnosti antiky důležité prostředí na rozvoj kultury žádající reformu církve včetně       

pro evropskou civilizaci, zrod      reakce církve na tyto požadavky       

křesťanství a souvislost s                

judaismem                
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 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých vymezí význam husitské tradice  vysvětlí podstatné ekonomické, Vznik státu 
 státech a vysvětlí podstatu antické demokracie pro český politický a kulturní život  sociální, politické a kulturní Rozdělení společnosti 
     změny ve vybraných zemích a u Formování státu 
     nás, které charakterizují Správa států v jednotlivých 
     modernizaci společnosti etapách 
      Změny a krize vývoje států 
 rozpozná souvislost mezi popíše podstatnou změnu popíše a demonstruje průběh  objasní souvislost mezi událostmi Velké civilizace starověku 
 přírodními podmínkami a vznikem evropské situace, která nastala v zámořských objevů, jejich příčiny  francouzské revoluce a Rozpad Říše Římské a 
 prvních velkých zemědělských důsledku příchodu nových etnik, a důsledky  napoleonských válek na jedné následnické státy 
 civilizací christianizace a vzniku států   straně a rozbitím starých Středověké státy a jejich vývoj 
     společenských struktur v Evropě Novověké objevy a 
     na straně druhé přerozdělení světa 
      Francouzská revoluce 
      Napoleonské války 
 uvede nejvýznamnější typy porovná základní rysy objasní postavení českého státu v   Významné Evropské a světové 
 památek, které se staly součástí západoevropské, byzantsko- podmínkách Evropy rozdělené do   památky a České památky 
 světového kulturního dědictví slovanské a islámské kulturní řady mocenských a náboženských    

  oblasti center a jeho postavení uvnitř    

   habsburské monarchie    
       

  objasní situaci Velkomoravské objasní příčiny a důsledky vzniku  porovná jednotlivé fáze utváření Příchod Slovanu, Sámova Říše, 
  říše a vnitřní vývoj českého státu třicetileté války a posoudí její  novodobého českého národa v Český stát za Přemyslovců, 
  a postavení těchto státních důsledky  souvislosti s národními hnutími Český stát za Lucemburků, 
  útvarů v evropských   vybraných evropských národů Husitské války, Český stát 
  souvislostech    v rámci Rakouska 
  vymezí úlohu křesťanství a víry v   charakterizuje emancipační úsilí Běžný život člověk ovlivněný 
  životě středověkého člověka,   významných sociálních skupin; křesťanstvím, revolucí, válkami 
  konflikty mezi světskou a církevní   uvede požadavky formulované  

  mocí, vztah křesťanství ke   ve vybraných evropských  

  kacířství a jiným věroukám   revolucích  
       

  ilustruje postavení jednotlivých rozpozná základní znaky  na vybraných příkladech Románská kultura 
  vrstev středověké společnosti, jednotlivých kulturních stylů a  demonstruje základní politické Gotická kultura 
  uvede příklady románské a uvede jejich představitele a  proudy Renesance 
  gotické kultury příklady významných kulturních   Baroko a Rokoko 
   památek   A další kulturní vlivy 
  Rozpozná klady a nedostatky na příkladech evropských dějin  vysvětlí rozdílné tempo Cesta od absolutismu, 
  vládnoucích systémů v konkretizuje absolutismus,  modernizace a prohloubení k demokracii, od konce 
  jednotlivých epochách konstituční monarchie,  nerovnoměrnosti vývoje částí starověku k současnosti. 
   parlamentarismus,  Evropy a světa včetně důsledků, Demokracie a absolutní vláda 
   Rozpozná klady a nedostatky  ke kterým tato nerovnoměrnost ve starověku. 
   vládnoucích systémů v  vedla; charakterizuje soupeření  

   jednotlivých epochách  mezi velmocemi a vymezí  

     význam kolonií  
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Historická doba     Moderní doba   
        

Rozlišuje vývoj techniky a jeho vliv Rozlišuje vývoj techniky a jeho Rozlišuje vývoj techniky a jeho  na příkladech demonstruje První starověké objevy a jejich 
na pokrok a rozvoj lidské vliv na pokrok a rozvoj lidské vliv na pokrok a rozvoj lidské zneužití techniky ve světových využití v životě, středověká 
společnosti společnosti společnosti válkách a jeho důsledky technika a věda, rozvoj 

       renesančních objevů, novověk, 
       první a druhá průmyslová 
       revoluce. 1. a 2. světová válka 
Zhodnotí postavení člověka v  na příkladech vyloží  charakterizuje jednotlivé totalitní Člověk a jeho hodnota ve 
jednotlivých historických a  antisemitismus, rasismus a jejich systémy, příčiny jejich nastolení starověku, středověku a 
společenských situacích  nepřijatelnost z hlediska lidských v širších ekonomických novověku. Nacismus, 

   práv a politických souvislostech a komunismus a jejich důsledky. 
    důsledky jejich existence pro Osud Židovského národa, vznik 
    svět; rozpozná destruktivní sílu státu Izrael. 
    totalitarismu a vypjatého Právo národů a jejich občanů 
    nacionalismu na svobodný život. Jak se 
       nacismus (Sudetská otázka) a 
       komunismus dotkly rozvoje ČR 
       od první republiky po rok1989. 
Zhodnotí postavení a situaci ČR v   zhodnotí postavení ČSR Český národ a jeho historický 
jednotlivých historických   v evropských souvislostech a rozvoj, Starověké osídlení naší 
souvislostech   jeho vnitřní sociální, politické, země, rozvoj Českého národa, 

    hospodářské a kulturní prostředí Češi v rámci Rakouska a R-U, 
       národní obrození a proces 
       uvědomění ČR, Vznik ČR jeho 
       důvody, TGM, Legie 
       v zahraničí, ČR v 2. světové 
       válce, ČR po 2. světové válce 
Od pádu římské říše do konce Starověk a pravěk Svět v 17. a 18. století  1.  a 2. světová válka  

17. století Vznik lidské civilizace Kolonialismus a misie  Svět mezi válkami  

Včetně projektů a dramaticky Pastevectví, Řemeslo Revoluční hnutí  Svět po válce  

historických projektů: Vývoj Vznik velkých starověkých Hnutí za nezávislostˇ  Kapitalismus,  

vědy a techniky, Velké rytířské a civilizací   Komunismus  

křižácké výpravy, Velké říše Filozofie a věda a technika Český stát, jeho vznik  Islamismus  

Středověku, Velké objevitelské Náboženství Historie  Postkomunismus  

výpravy a his  Rozvoj národního uvědomění  Globalizace světa  
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ZEMĚPIS 
 

Vzdělávací obor Zeměpis přináší základní poznatky o světě a jeho souvislostech v oblasti přírodovědné a v oblasti společenskovědní. Jeho hlavním posláním je kultivace 

společenského vědomí žáků. Rozvíjíme vědomí souvislostí mezi námi a světem okolo. Rozvíjíme zde vědomí odlišnosti vývoje naší kultury a kultury ostatních národů a její 

společenské, ekonomické a politické souvislosti. 
 

ŠVP Heřmánek určuje výuku zeměpisu navazuji na vytvoření souvislostí a pojmů na 1. stupni základní školy. Na druhém stupni je časově určen 2 hodinami zeměpisu v 6. 

třídě a 2 hodinami v 7. a 8. třídě. V 6. třídě považujeme zeměpis za součást přírodovědných oborů, v 7. a 8. ročníku se svým obsahem integrován mezi společenské vědy a je 

vyučován v úzkém kontaktu z dějepisem a etickou a občanskou výchovou a výchovou ke zdraví. 
 

 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a 
zdroje dat z dostupných kartografických produktů a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů; informačních zdrojů informačních zdrojů 

   
používá s porozuměním základní geografickou, používá s porozuměním základní geografickou, používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii topografickou a kartografickou terminologii topografickou a kartografickou terminologii 

   
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v 
krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a 
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými 
složkami v krajině prostorovými složkami v krajině prostorovými složkami v krajině 

   
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v 
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a 
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro 
složkami v krajině vytváření postojů k okolnímu světu vytváření postojů k okolnímu světu 
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6. ročník 7. ročník 8. ročník 
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné  organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a 
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy  zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné  elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
vlastnosti Země s ostatními tělesy  informačních zdrojů 
prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země,  používá s porozuměním základní geografickou, 
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů  topografickou a kartografickou terminologii 

   

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich  přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává,  krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu  odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 

  rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými 
  prostorovými složkami v krajině 
porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní  vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost  schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v 

  konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a 
  hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro 
  vytváření postojů k okolnímu světu 
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a  

světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího  

dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k  

příkladech mozaiku multikulturního světa; vyšším územním celkům  
   

posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu,  

sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský  

 potenciál České republiky v evropském a světovém  

 kontextu  
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a  

hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a  

surovinové a energetické zdroje hospodářských aktivit  

   
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve  

rozmístění hospodářských aktivit světových mezinárodních a nadnárodních institucích,  

 organizacích a integracích států  
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na   

základě podobných a odlišných znaků   
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6. ročník 7. ročník  8. ročník  
 

porovnává různé krajiny jako součást pevninské části     
 

krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické     
 

znaky a funkce krajin     
 

     
 

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných     
 

složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů     
 

(biomů)     
 

     
 

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a  uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika  
 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí rizika přírodních a společenských vlivů na životní  přírodních a společenských vlivů na životní prostředí  
 

 prostředí    
 

     
 

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu     
 

      

aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,  aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,  
 

zobrazování a hodnocení krajiny zobrazování a hodnocení krajiny  zobrazování a hodnocení krajiny  
 

     
 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve     
 

volné přírodě     
 

     
 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako  rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako  
 

 kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů  kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů  
 

 světa  Evropy  
 

     
 

 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony 

 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, 

 
 

   
 

 světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich  kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,  
 

 postavení, rozvojová jádra a periferní zóny  zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry Evropy  
 

     
 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu,  zvažuje, které změny ve vybraných regionech Evropy  
 

 přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské  nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou  
 

 poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry  zásadních změn v nich  
 

 jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných    
 

 makroregionů světa a vybraných (modelových) států    
 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa    
 

 nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou    
 

 zásadních změn v nich    
 

      

 
 
 
 
 
67 ŠVP Heřmánek 



Planeta Země ,Mapa - obraz Země ,Přírodní složky 
a oblasti Země ,Jak žijí lidé na Zemi ,Svět se 
propojuje , Zeměpisné pojmy, Označení 
jednotlivých útvarů země a vody (pojmy), Krajina 
a jejich druhy, Život člověka s krajinou, Pohyb ve 
volné přírodě, přežití v extrémních podmínkách,  
Vývoj krajiny, Počasí, Roční období v jednotlivých 

částech světa a jejich významné rozdíly, Evropa, 

Česká Republika , 
 
Zemědělský ráz krajiny, Průmysl krajiny, 

Kolonizace a vznik jednotlivých států, jejich vývoj, 

venkovské osídlení, 

 
Jak je svět rozdělen ,Afrika –Severní Afrika – 

Muslimská, Střední a JAR, Asie, rozvoj Asie, Velké 

Asijské státy a jejich světový vzestup, Další části 

Asie, Malá Asie a Arabský poloostrov a jeho 

politické specifika, Severní Amerika, Jižní 

Amerika, Austrálie, Antarktida, Oceány a moře, 

Evropa,a znovu Česká Republika  
Dělení zemí světa, Překážky rozvoje, chudoba, 

regionální nerovnosti, filozofie a náboženství, 

Národní etnika 

 
Globaliz ace, regionální rozdíly ve vyspělosti, 

Kulturní rozmanitost jednotlivých národů, 

Integrace zemí, Migrace, Urbanizace, změny v 

zemědělské výrobě, Energetické zdroje, Doprava 

a spoje, propojování světa, růst sektoru služeb, 

rozvoj cestovního ruchu, přírodní katastrofy, 

ochrana kulturního a přírodního dědictví 
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INTEGROVANÝ PŘEDMĚT ETICKÁ VÝCHOVA, OBČANSKÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

(ZKRÁCENĚ ETICKÁ VÝCHOVA) 
 

V našem ŠVP jsme spojili do jednoho integrovaného předmětu předměty Etická výchova, Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Všechny tři oblasti mají společný 

cíl. Zaměřují se na to, aby se žáci orientovali v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. První dva předměty na různých rovinách Etická 

výchova je praktičtější a seznamuje děti se vztahy a vytváří je i praktické rovině. Obě vědy otevírají cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k 

pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. A to byl důvod naší integrace. Občanská výchova vede jinam a seznamuje žáky se vztahy 

v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. 

Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí 

občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Jako 

doplněk naší integrace je přiřazen předmět výchova ke zdraví, který má společné souvislosti s Etickou výchovou. Etická výchova vysvětluje a podporuje vytváření sebepřijetí a 

charakteru žáka a výchova ke zdraví vytváří podstatnou součást k zdravému životnímu stylu zdravé osobnosti. Součástí integrovaného předmětu je i aplikovaná sexuální výchova. 
 
Výji mečné je v našem školním vzdělávacím systému, že tento integrovaný předmět probíhá od 1. třídy základní školy do 5. třídy a jeho zaměření je více na Etickou výchovu, 

jejíž oblast je také základní seznámení se základy naší křesťanské společnosti. Etická výchova se vyučuje 1 hodinu týdně na 1. stupni základní školy, na 2. stupni se vyučuje 2 

hodiny týdně , mimo 9. třídu, kdy je integrovaný předmět vyučován 3 hodiny týdně v tomto souboru předpokládáme také vyučování výchovy ke zdraví, ale je možné jí podle 

potřeby integrovat již od 7. třídy. Mezi nepovinné předměty je zařazen předmět Biblická výchova, který rozšiřuje znalosti křesťanství, všem zájemcům, podle jejich svobodné 

volby. Tento předmět nejvíce využívají křesťanští rodiče ze všech denominací, ale i ostatní.  
Kombinace těchto předmětů je klíčová pro naše ŠVP. Cílem této kombinace je prosociálnost, tedy takové jednání, jenž přináší prospěch druhé osobě, skupině osob a nevyplývá 

ze striktní povinnosti a není prováženo očekáváním jakékoliv formy odměny. Takové chování dokáží osoby integrované a takové, které rozumí svému životu a sami sobě. Cílem 

našeho výchovného systému je pracovat společně s e žáky v oblastech, které jsou důležité v současnosti a motivují ke spolupráci. Základem integrace našich předmětů je hluboká 

víra, že se vytrácí fungující rodinný systém. Jehož ztráta vede k absenci domluvy v rodinách, na pracovištích. Je naším cílem vytvořit podmínky ve kterých se naši žáci dokáží 

narušit pracovat v týmu, rozumět sobě i druhým. Častým prostředkem k práci v etické výchově jsou biblické příběhy a celý koncept etické výchovy budovaný v ČR a také 

zahraniční spolupráce s týmem odborníků Curriculum Forgiveness, na kterém naše škola jako jediná v ČR pracuje. 

1. a 2. ročník 3. ročník 4. a 5. ročník 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 

Etická výchova     
     

žáci si osvojí oslovování křestními si osvojí oslovování křestními reflektuje důležitost prvků reflektuje důležitost prvků komunikuje otevřeně, pravdivě, s 
jmény, používání vhodných forem jmény, používání vhodných forem neverbální komunikace, eliminuje neverbální komunikace, eliminuje porozuměním pro potřeby 
pozdravu, naslouchání, pozdravu, naslouchání, hrubé výrazy z verbální hrubé výrazy z verbální druhých a přiměřeně situaci 
dodržování jednoduchých dodržování jednoduchých komunikace, zvládá položit komunikace, zvládá položit  

komunikačních pravidel ve třídě, komunikačních pravidel ve třídě, vhodnou otázku vhodnou otázku  

poděkování, omluvu, přiměřenou poděkování, omluvu, přiměřenou    

gestikulaci čte plynule a s gestikulaci čte plynule a s    

porozuměním slova a jednoduché porozuměním texty složené z    

věty krátkých vět    
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se podílí na vytváření se podílí na vytváření se dokáže těšit z radosti a spolupracuje i v obtížných respektuje velikost a důstojnost 
společenství třídy prostřednictvím společenství třídy prostřednictvím úspěchu jiných, vyjadřuje účast sociálních situacích lidské osoby, objevuje vlastní 
dodržování jasných a splnitelných dodržování jasných a splnitelných na radosti i bolesti druhých,  jedinečnost a identitu a vytváří si 
pravidel pravidel pozitivně hodnotí druhé v  zdravé sebevědomí 

  běžných podmínkách se podílí na   

  vytváření společenství třídy   

  prostřednictvím dodržování   

  jasných a splnitelných pravidel   
     

si osvojí základní (předpoklady) zvládá prosociální chování: si uvědomuje své schopnosti a rozlišuje manipulační působení nahrazuje agresivní a pasivní 
vědomosti a dovednosti pro pomoc v běžných školních silné stránky, utváří své pozitivní médií a identifikuje se s chování chováním asertivním, 
vytvoření sebeúcty a úcty k situacích, dělení se, vyjádření sebehodnocení, chápe vlastní pozitivními prosociálními vzory, neagresivním způsobem obhajuje 
druhým a pochopení vlastní soucitu, zájem o spolužáky, rozvíjí jedinečnost respektuje vlastní jedinečnost a svá práva a rozumí situacím, kde 
jedinečnosti a jedinečnosti se pochopení vlastní jedinečnosti  chrání svůj rozvoj je zodpovědný za svoje práva a 
druhých a jedinečnosti druhých   kdy není 

     
zvládá prosociální chování: zvládá prosociální chování: identifikuje základní city, vede identifikuje základní city, vede analyzuje a aplikuje empatii v 
pomoc v běžných školních pomoc v běžných školních rozhovor s druhými o jejich rozhovor s druhými o jejich kolektivu 
situacích, dělení se, vyjádření situacích, dělení se, vyjádření prožitcích, na základě prožitcích, na základě  

soucitu, zájem o spolužáky soucitu, zájem o spolužáky emfatického vnímání přemýšlí emfatického vnímání přemýšlí  

  nad konkrétní pomocí nad konkrétní pomocí  
     

vyjadřuje city v jednoduchých vyjadřuje city v jednoduchých vyjadřuje city v jednoduchých vyjadřuje city v jednoduchých je vnímavý k sociálním 
situacích situacích situacích situacích problémům, v kontextu své 

    situace a svých možností přispívá 
    k jejich řešení 
     

využívá prvky tvořivosti při využívá prvky tvořivosti při jednoduchými skutky realizuje jednoduchými skutky realizuje analyzuje etické aspekty různých 
společném plnění úkolů společném plnění úkolů tvořivost v mezilidských vztazích, tvořivost v mezilidských vztazích, životních situací 

  především v rodině a v kolektivu především v rodině a v kolektivu  

  třídy třídy  
     

reflektuje situaci druhých a reflektuje situaci druhých a iniciativně vstupuje do vztahů s aplikuje postoje a způsobilosti, se rozhoduje uvážlivě a vhodně v 
adekvátně poskytuje pomoc adekvátně poskytuje pomoc vrstevníky, dokáže rozlišit jejich které rozvíjejí mezilidské vztahy každodenních situacích a 

  nabídky k aktivitě a na nevhodné  nevyhýbá se řešení osobních 
  reaguje asertivně  problémů 
     

Komunikace při vytváření výchovného kolektivu představení se, vytvoření Důstojnost a identita lidské osoby: 
základních komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace. Úcta k lidské osobě -lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, 
Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích -pozdrav,otázka, prosba, rovnost, potenciality člověka.  

poděkování,   Jedinečnost a identita člověka -rozvoj sebevědomí, hodnotová 
omluva.   orientace, rozvoj  

Základy neverbální komunikace -seznámit se s možnostmi neverbální komunikace, postoje, sebeovládání a morálního úsudku, úvahy nad mravními 
mimika,   zásadami.  

zrakový kontakt, gesta, podání ruky.  Asertivní chování:  

Komunikace citů - identifikace a vyjádření základních citů, vyvolat city spokojenosti, zvládání Asertivní chování -přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, 
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jednoduchých citů, vyjádření sympatie. Poznávání emocí u druhých. přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, zeptat se proč, 
Pozitivní hodnocení sebe a druhých.  realizace svých práv.  

Sebepojetí -sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, podpora,sebeoceňování. Asertivní práva, asertivní techniky -ujasnit asertivní práva, 
Pozitivní hodnocení druhých   vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních 
V běžných podmínkách, projevování pozornosti a laskavosti, vyjádřit uznání, účinnost pochvaly, technik.  

připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu. Fair play -zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita 
Akceptace druhého -zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umět odpustit, a prosociálnost v soutěživých situacích. 
pomocí   Reálné a zobrazené vzory:  

empatie předpokládat reakci druhých, hlavní principy odpuštění.  Pozitivní vzory versus pochybné idoly. 
Tvořivost a základy spolupráce:   Sebepoznání - temperament  

Tvořivost v mezilidských vztazích -vytváření prožitků radosti pro druhé,společné plnění úkolů, Podpora pozitivního působení televize a médií. 
nemít   Já -potenciální vzor pro druhé.  

strach z neznámého řešení úkolu a nebát se experimentovat.  Iniciativa a komplexní prosociálnost: 
Schopnost spolupráce   Iniciativa ve ztížených podmínkách -pozitivní formulace 
Radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce. problému, pomoc anonymnímu člověku, 
Elementární prosociálnost -darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, veřejná osobní angažovanost.  

přátelství.   Bída světa -všeobecná informovanost. 
Sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování, vůle Aplikovaná etická výchova:  

   Sexuální zdraví -zodpovědný vztah k sexualitě, mládí -příprava 
   na lásku, sexuální identita.  

   Rodina -poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a 
   povinnosti v rodině, role v rodině, formulovat nevyslovená 
   pravidla a očekávání,  

   hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině. 
   Odpuštění, znovuvybudování důvěry. Manipulace, bezpečný 
   prostor.  

   Láskyplná komunikace.  

   Duchovní rozměr člověka -obrana proti sektám, tolerance k 
   lidem s jiným světovým názorem, humanita. 
   Ekonomické hodnoty rozumné nakládání s penězi, zájem o 
   otázky  

   národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a 
   etikou.  

   Ochrana přírody a životního prostředí -úcta k životu ve všech 
   jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a 
   mnohotvárností přírody, zodpovědnost za životní prostředí 

    Základní p říběhy starého a nového zákona. 

Základní příběhy starého a nového zákona, jako základ Evropské kultury   
     

znají základní Biblické příběhy znají základní Biblické celky znají základní Biblické celky a v příbězích Bible jsou schopni znají Bibli, jako knihu ovlivňující 
Starého a Nového Zákona vyprávění (Daniel, Exodus, mají je spojené s historickými objevit poučení a jsou schopni vývoje evropské a světové 

 Životopis Ježíše, Skutky souvislostmi dějin taková poučení kriticky zhodnotit civilizace 
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rozeznají morální a nemorální rozeznají morální a nemorální upřímně dokáže vyjádřit svůj upřímně dokáže vyjádřit svůj hledá pravdu a dobrou jako 
jednání podle Biblických příběhů jednání podle Biblických příběhů názor názor a citlivě ho konfrontovat s součást přirozenost člověka 

   dalším člověkem  
     

rozliší rozdíl mezi hmotným a rozliší rozdíl mezi hmotným a rozumí rozdílu mezi fyzickým, rozumí rozdílu mezi duševním a přemýšlí do duchovním rozměru 
nehmotným nehmotným duševním a duchovním rozměrem duchovním rozměrem člověka 
     
zná základní příběhy rodiny v zná základní příběhy rodiny v zná příběhy rodinného života a uvědomuje si, že život rodiny má kriticky zvažuje vliv Bible na 
Bibli Bibli a kriticky hodnotí dobré a srovnává je se svým příběhem svoje těžká a hezká místa rodinný život 

 špatné vlivy    
     

Člověk jako jedinec     
     

 popíše, jak lze usměrňovat a objasní, jak může realističtější posoudí vliv osobních vlastností rozpoznává projevy záporných 
 kultivovat charakterové a volní poznání a hodnocení vlastní na dosahování individuálních i charakterových vlastností u sebe i 
 vlastnosti, rozvíjet osobní osobnosti a potenciálu pozitivně společných cílů, objasní význam u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
 přednosti, překonávat osobní ovlivnit jeho rozhodování, vztahy vůle při dosahování cílů a vhodně koriguje své chování a 
 nedostatky a pěstovat zdravou s druhými lidmi i kvalitu života překonávání překážek jednání 
 sebedůvěru    
     

     
Člověk ve společnosti     

     

objasní účel důležitých symbolů kriticky přistupuje k mediálním objasní potřebu tolerance ve rozpoznává netolerantní,  

našeho státu a způsoby jejich informacím, vyjádří svůj postoj společnosti, respektuje kulturní rasistické, xenofobní a  

používání k působení propagandy a reklamy zvláštnosti i odlišné názory, extremistické projevy v chování  

 na veřejné mínění a chování lidí zájmy, způsoby chování a lidí a zaujímá aktivní postoj proti  

  myšlení lidí, zaujímá tolerantní všem projevům lidské  

  postoje k menšinám nesnášenlivosti  
     

rozlišuje projevy vlastenectví od zdůvodní nepřijatelnost zhodnotí a na příkladech doloží uplatňuje vhodné způsoby posoudí a na příkladech doloží 
projevů nacionalismu vandalského chování a aktivně význam vzájemné solidarity mezi chování a komunikace v různých přínos spolupráce lidí při řešení 

 proti němu vystupuje lidmi, vyjádří své možnosti, jak životních situacích, případné konkrétních úkolů a dosahování 
  může v případě potřeby pomáhat neshody či konflikty s druhými některých cílů v rodině, ve škole a 
  lidem v nouzi a v situacích lidmi řeší nenásilným způsobem v obci 
  ohrožení   
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Vyprávění, dramatizace základních biblických příběhů Význam jedince při formování Svobodný přesah vybraných příběhů pro život 
s přesahem do etické výchovy,  společnosti , historie a Seznámení s rodinným životem  

Rozlišení pozitivního a negativního přístupu k života, Rodina současnosti - Porovnávání Společenské cíle v historické, biblických souvislostech, 
jako základ společnosti  významných osob, které Vzájemné diskuze a trénink pozitivních konfrontací na základě 
Význam jedince při formování společnosti , historie a ovlivnili svoji současnost- T. diskuzí a dramatizací biblických příběhů, 
současnosti - Porovnávání významných osob, které ovlivnili G. M. , V. Havel – historické a Rozlišení pozitivních a negativních vzorů 
svoji současnost- T. G. M. , V. Havel – versus král David, Noe, biblické osobnosti, kritické Svět není dokonalý – odpuštění, hranice 
Curriculum Forgiveness  zhodnocení životů a příběhů Rozvoj celé osobnosti žáka a podpora integrity jeho chování, 

  Biblických i literárních vnitřního prožívání a komunikace  

Stát a hospodářství      
      

rozlišuje a porovnává různé formy dodržuje zásady hospodárnosti, objasní potřebu dodržování zásad rozlišuje, ze kterých zdrojů   

vlastnictví, uvede jejich příklady popíše a objasní vlastní způsoby ochrany duševního vlastnictví a pocházejí příjmy státu a do   

 zacházení s penězi a se svým i jejich znalost uplatňuje ve svém kterých oblastí stát směruje své   

 svěřeným majetkem, vyhýbá se jednání výdaje, uvede příklady dávek a   

 rizikům v hospodaření s penězi  příspěvků, které ze státního   

   rozpočtu získávají   
 vysvětlí, jakou funkci plní banky a rozlišuje nejčastější typy a formy rozlišuje a porovnává úlohu   

 jaké služby občanům nabízejí států a na příkladech porovná výroby, obchodu a služeb, uvede   

  jejich znaky příklady jejich součinnosti   

      
  rozlišuje nejčastější typy a formy na příkladu chování kupujících a   

  států a na příkladech porovná prodávajících vyloží podstatu   

  jejich znaky fungování trhu   
      

objasní výhody demokratického objasní význam právní úpravy rozlišuje a porovnává úkoly dodržuje právní ustanovení, která  objasní význam právní úpravy 
způsobu řízení státu důležitých vztahů – vlastnictví, jednotlivých složek státní moci se na něj vztahují a uvědomuje si  důležitých vztahů – vlastnictví, 
pro každodenní život občanů pracovní poměr, manželství ČR i jejich orgánů a institucí, rizika jejich porušování  pracovní poměr, manželství 

  uvede příklady institucí a orgánů,    

  které se podílejí na správě obcí,    

  krajů a státu    
      

vyloží smysl voleb do rozpozná protiprávní jednání, rozlišuje nejčastější typy a formy přiměřeně uplatňuje svá práva a  rozpozná protiprávní jednání, 
zastupitelstev v demokratických rozliší přestupek a trestný čin, států a na příkladech porovná respektuje práva a oprávněné  rozliší přestupek a trestný čin, 
státech a uvede příklady, jak uvede jejich příklady jejich znaky zájmy druhých lidí, posoudí  uvede jejich příklady 
mohou výsledky voleb ovlivňovat   význam ochrany lidských práv a   

každodenní život občanů   svobod   
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  provádí jednoduché právní úkony rozlišuje a porovnává úkoly    
 

  a chápe jejich důsledky, uvede orgánů právní ochrany občanů,    
 

  příklady některých smluv uvede příklady jejich činnosti    
 

  upravujících občanskoprávní a spolupráce při postihování    
 

  vztahy – osobní přeprava; koupě, trestných činů    
 

  oprava či pronájem věci       
 

             
 

Mezinárodní vztahy a globální svět - předmět integrován se zeměpisem 7. a 8. ročník       
 

             
 

    popíše vliv začlenění ČR do EU uvede příklady některých projevů    
 

  na každodenní život občanů, globalizace, porovná jejich klady    
 

  uvede příklady práv občanů ČR a zápory    
 

  v rámci EU i možných způsobů       
 

  jejich uplatňování       
 

    uvede některé významné uvede některé globální problémy    
 

  mezinárodní organizace a současnosti, vyjádří na ně svůj    
 

  společenství, k nimž má vztah osobní názor a popíše jejich    
 

  ČR, posoudí jejich význam ve hlavní příčiny i možné důsledky    
 

  světovém dění a popíše výhody pro život lidstva    
 

  spolupráce mezi státy       
 

             
 

  
 
 

uvede příklady některých 
 
 objasní souvislosti globálních a 

 
 

 
 

 

      
 

    projevů globalizace, porovná   lokálních problémů, uvede     
 

    jejich klady a zápory   příklady možných projevů     
 

       a způsobů řešení globálních     
 

       problémů na lokální úrovni - v     
 

       obci, regionu     
 

       uvede příklady mezinárodního     
 

       terorismu a zaujme vlastní postoj     
 

       ke způsobům jeho potírání     
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, Rodina je hodnota Domov, vztah k obci, Občan, Základy komunikace a Základy psychologie Základy právního vědomí 
Význam rolí v životě dnešního občanství, národnost sociologie   

člověka, rodokmen Podíl občana na životě své obce,  Rozdíly mezi lidmi, změny Morální a právní normy, 
Manželství, státní správa, samospráva Socializace, záměrné a biologické, psychické a následky 
Síla rodinných vazeb, citová Řešení záležitostí obce, obecní nezáměrné působení, sociální sociální porušování norem 
funkce rodiny úřad, skupina; komunikace, slovní Osobnost, puberta, Právní vztah - jeho účastníci, 
Vytvoření rodiny, vývoj obecní zastupitelstvo, obecní komunikace, mimoslovní adolescence, obsah, 
člověka, rada, komunikace; hromadně poznání sebe sama předmět, právní způsobilost, 
biologická funkce rodiny obecní rozpočet sdělovací prostředky, Malá Představy o budoucnosti, právní řád, právní systém, 
Bezpečnost dětí, kde hledat Odlišnost života v regionech sociální skupina, velká dospělost a stáří právní oblast, právní odvětví, 
pomoc,ochranná funkce rodiny Český jazyk, cizí jazyky sociální skupina Temperament, temperamentové právní předpisy, právní normy 
Náhradní výchova, příčiny Používání státních symbolů Kultura, antropologie, typy, charakter Ústava čr, její struktura 
vedoucí k umístění v náhradní Typy státní moci etnografie; umění, druhy Motivy, zájmy, potřeby, Zákonodárná moc v čr, volby 
rod. Péče a ochrana člověka za Právo volební a petiční; umění, funkce umění; kýč, hodnoty do 
mimořádných událostí, Význam komunálních voleb. krása, móda; judaismus, Vlohy, schopnosti, dovednosti, parlamentu čr, poměrný a 
poskytnutí pomoci při ohrožení Právo na informace, povinnosti  inteligence, nadání, talent, většinový systém, mandát, 
života úředníků; Vyřizování záležitostí Finanční gramotnost genialita, kreativita (tvořivost) poslanecká imunita, 
Vzdělávání – celoživotní na úřadu, Hospodaření domácnosti  legislativní proces 
proces,školní docházka Pravidla slušného Rozpočet, Spoření , Dovolená Smyslové poznávání  

Nadání je jen zlomek úspěchu, chováníKomunikace při setkání Kupujeme auto,Svět peněz skutečnosti - Výkonná moc v čr, vláda a 
plánování, organizace, metody s lidmi,představení se, chápání Náklady na bydlení,,Nové vnímání, vjem, smyslové klamy, prezident, 
učení, odpočinek základních komunikačních bydlení,Zodpovědné sociální vnímání a poznávání, činnost ministerstev 

 pravidel zadlužování,Výhodné všímavost a představivost Soustava soudů v čr, 
 zdvořilost, pozdrav,otázka, nakupování,Spoření a Rozumové poznávání občanskoprávní a trestní řízení 
Dopravní výchova prosba, poděkování, omluva Smlouvy skutečnosti  

Dopravní předpisy a dopravní Chování u stolu, ve společnosti  myšlení, řeč, myšlenkové Listina základních práv a 
značení .Předpisy pro cyklisty,  Osobní nebezpeční operace, řešení problémů svobod, 
chodce..Přecházení ulic  Krizová centra poruchy Paměť, zapomínání, pozornost ombudsman, prosazování 
Návštěva dopravního hřiště  potravy, Nebezpeční Hra, učení, práce, funkce pravé svých práv a respektování práv 

  návykových látek a levé hemisféry druhých 
   City, jejich druhy a vlastnosti  

   Stres a jeho příčiny, konflikt, Politické spektrum v ČR, 
   způsoby řešení nžs politické 
   Morální a právní normy, strany, pravice, levice, pluralita, 
   následky volební kampaň 
   porušování norem  
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Dopravní výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví - Vztahy Pracovní výchova 
Dopravní předpisy a dopravní sebepoznání a sebepojetí - celostní pojetí člověka ve dětství, puberta, dospívání - Poradenské služby při volbě 
značení .Předpisy pro cyklisty, vztah k sobě samému, zdraví a nemoci - tělesné, duševní a povolání. Přehled SŠ, možnosti 
chodce..Přecházení ulic vztah k druhým lidem; složky zdraví a jejich společenské změny absolventa, akční plánování. 
Návštěva dopravního hřiště zdravé a vyrovnané interakce, základní sexuální dospívání a Katalog profesí, prac. náplň, 
Krizová výchova v dopravní sebepojetí lidské potřeby a jejich reprodukční zdraví - podnikání- jeho druhy a 
situaci, sos linky, Mimořádné seberegulace a hierarchie (Maslowova předčasná sexuální uplatnění v regionu, státě, ve 
situace, evakuační zavazadlo, sebeorganizace činností a teorie) zkušenost; těhotenství a světě. 
transport zraněného, horská chování - cvičení podpora zdraví a její rodičovství . 
služba, záchranná služba sebereflexe, sebekontroly, formy - prevence a mladistvých; poruchy využije profesní informace a 
 sebeovládání a zvládání intervence, působení pohlavní identity poradenské služby pro výběr 
Osobní bezpečí problémových situací; na změnu kvality RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A vhodného vzdělávání 
Způsoby chování v krizových stanovení osobních cílů a prostředí a chování JEJICH PREVENCE  

situacích, šikana, deviantní postupných kroků k jejich jedince, odpovědnost stres a jeho vztah ke prokáže v modelových 
osoby, dosažení jedince za zdraví zdraví - situacích schopnost 
Linka důvěry, dětská krizová psychohygiena v sociální podpora zdraví v Civilizační choroby, prezentace své osoby při 
centra, Osobní nebezpeční dovednosti pro komunitě - programy zdravotní rizika, vstupu na trh práce 
Krizová centra poruchy potravy, předcházení a zvládání podpory zdraví preventivní a lékařská  

Nebezpeční návykových látek stresu, hledání pomoci při bezpečné chování - péče v rámci školního projektu 
 problémech komunikace s vrstevníky a auto-destruktivní závislosti - dobrovolnicky podporuje 
 mezilidské vztahy, neznámými lidmi, pohyb v zdravotní a sociální vybrané aktivity 
 komunikace a kooperace - rizikovém prostředí, rizika zneužívání  

 respektování sebe sama i přítomnost v konfliktních a návykových látek,  

 druhých, přijímání názoru krizových situacích patologického hráčství,  

 druhého, empatie; chování dodržování práce s počítačem;  

 podporující dobré vztahy, pravidelbezpečnosti a návykové látky  

 aktivní naslouchání, ochrany zdraví - (bezpečnost v dopravě,  

 dialog, efektivní a asertivní bezpečné prostředí ve trestná činnost, dopink  

 komunikace a kooperace v škole, ochrana zdraví ve sportu)  

 různých situacích při různých skryté formy a stupně  

 morální rozvoj - cvičení činnostech, individuálního násilí a  

 zaujímání hodnotových bezpečnost v dopravě, zneužívání, sexuální  

 postojů a rozhodovacích znalost pravidel kriminalita - šikana a jiné  

 dovedností; dovednosti silničního provozu projevy násilí; formy  

 pro řešení problémů v  sexuálního zneužívání dětí;  

 mezilidských vztazích;  komunikace se službami  

 pomáhající a prosociální  odborné pomoci  

 chování    
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A TVOŘIVOST 
 
zahrnuje tvořivou a nezastupitelnou součást lidského bytí – umění a tvořivost, ale také radost s tvořivých aktivit. Součástí těchto oblastí jsou Hudební výchova, Výtvarná 

výchova a Dramatická výchova. Všechny tyto výchovy jsou součástí Školního vzdělávacího programu Heřmánek na 1. a 2. stupni vzdělávání. Dramatická výchova je rozšířena 

nepovinnými hodinami, které jsou dohodou s rodiči absolvovány všemi dětmi školy. Žáci se v těchto předmětech seznamují s aktivními výrazovými prostředky uměleckých 

oborů. V dramatické výchově jde o komunikační prostředky a vztahovou komunikaci, výtvarná výchova rozvíjí výtvarné prostředky výrazu dětí. Hudební výchova rozvíjí proces 

vytváření hudebních aktivit v oblasti zpěvu, hry na hudební nástroje a využívá možnosti uplatnění hudebních nástrojů, na které děti hrají i v mimoškolní činnosti. Všechny 

rozvoje těchto činností jsou rozšířeny o seznamování s uměním a kulturou - návštěvy divadel, poslechových aktivit a také veřejného vystoupení dětí školy. Tyto aktivity 

školního vzdělávacího programu jsou rozšířeny také o další nepovinné aktivity školy, s kterými jsou rodiče seznámeni v každém školním roce v plánu práce či při organizaci 

nepovinných aktivit. 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
 1. a 2. ročník   3. ročník  4. a 5. ročník  6. a 7. ročník   8. a 9. ročník  
zpívá na základě svých dispozic zpívá na základě svých dispozic zpívá na základě svých dispozic využívá své individuální hudební využívá své individuální hudební 
intonačně čistě a rytmicky přesně intonačně čistě a rytmicky přesně intonačně čistě a rytmicky přesně schopnosti a dovednosti při schopnosti a dovednosti při 
v jednohlase   v jednohlase   v jednohlase či dvojhlase v hudebních aktivitách   hudebních aktivitách   

        durových i mollových tóninách a            

        při zpěvu využívá získané            

        pěvecké dovednosti             
rytmizuje a melodizuje  rytmizuje a melodizuje realizuje podle svých uplatňuje získané pěvecké uplatňuje získané pěvecké 
jednoduché texty, improvizuje jednoduché texty, improvizuje individuálních schopností dovednosti a návyky při zpěvu dovednosti a návyky při zpěvu 
v rámci nejjednodušších  v rámci nejjednodušších a dovedností (zpěvem, hrou, i při mluvním projevu v běžném i při mluvním projevu v běžném 
hudebních forem   hudebních forem   tancem, doprovodnou hrou) životě; zpívá dle svých dispozic životě; zpívá dle svých dispozic 

        jednoduchou melodii či píseň intonačně čistě a rytmicky přesně intonačně čistě a rytmicky přesně 
        zapsanou pomocí not v jednohlase i vícehlase, dokáže v jednohlase i vícehlase, dokáže 
            ocenit vokální projev druhého ocenit vokální projev druhého 
                 

dovede zapsat  a reprodukovat dovede zapsat a reprodukovat dovede zapsat  a reprodukovat dovede  zapsat a reprodukovat dovede zapsat a reprodukovat 
noty čtvrťovou, dvojici notu půlovou a půlovou pomlku, čtveřici not šestnáctinovývch a dvojici not šestnáctinových osminové předtaktí na začátku 
osminových a čtvrťovou pomlku, dovede zazpívat a pojmenovat osminovou notu následovanou následovanou notou osminovou a skladby a osminovou synkopu, 
dovede zazpívat a  pojmenovat tóny  mi-re-do,  rozumí  pojmu dvěma šestnáctinovými, dovede osminové „předtaktí“ uvnitř dovede zapsat a reprodukovat 
tóny  la-sol-mi, rozumí pojmům tónická nota   zapsat a reprodukovat   tóny skladby, dovede zapsat   a horní tón do a tóny fa, si (tóny 
ostinato,  repetice,  2/4  takt  –     pentatonickéstupnice,rozumí reprodukovat  spodní  tón  la  a durové stupnice)    

přízvuk, taktová čára, dvojitá     pojmům notová osnova, linky a mollovou pentatonickou stupnici,       

taktová čára, označení taktu     mezery, stupnice,pentatonika, 4/4 rozumí pojmu 3/4 takt        
využívá jednoduché hudební využívá jednoduché hudební využívá na základě svých reprodukuje na základě svých reprodukuje na základě svých 
nástroje k doprovodné hře  nástroje k doprovodné hře hudebních schopností a individuálních hudebních  individuálních hudebních  

        dovedností jednoduché popřípadě schopností a dovedností různé schopností a dovedností různé 
        složitější hudební nástroje k motivy, témata i části skladeb, motivy, témata i části skladeb, 
        doprovodné hře i k reprodukci vytváří a volí jednoduché  vytváří a volí jednoduché  
        jednoduchých motivů skladeb a doprovody, provádí jednoduché doprovody, provádí jednoduché 
        písní    hudební improvizace   hudební improvizace   
reaguje pohybem na znějící reaguje pohybem na znějící rozpozná hudební formu realizuje podle svých   realizuje podle svých   

hudbu, pohybem vyjadřuje hudbu, pohybem vyjadřuje jednoduché písně či skladby individuálních schopností a individuálních schopností a 
metrum, tempo, dynamiku, směr metrum, tempo, dynamiku, směr     dovedností písně a skladby dovedností písně a skladby 
melodie    melodie        různých stylů a žánrů  různých stylů a žánrů  
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 rozlišuje jednotlivé kvality tónů,   rozlišuje jednotlivé kvality tónů,  vytváří v rámci svých    rozpozná některé z tanců různých  rozpozná některé z tanců různých  
 

 rozpozná výrazné tempové a   rozpozná výrazné tempové a  individuálních dispozic    stylových období, zvolí vhodný  stylových období, zvolí vhodný  
 

 dynamické změny v proudu   dynamické změny v proudu  jednoduché předehry, mezihry a  typ hudebně pohybových prvků k  typ hudebně pohybových prvků k  
 

 znějící hudby      znějící hudby     dohry a provádí elementární   poslouchané hudbě a na základě  poslouchané hudbě a na základě  
 

               hudební improvizace    individuálních hudebních  individuálních hudebních  
 

                      schopností a pohybové vyspělosti  schopností a pohybové vyspělosti  
 

                      předvede jednoduchou  předvede jednoduchou   
 

                      pohybovou vazbu   pohybovou vazbu    
 

 
rozpozná v proudu znějící hudby 

  
rozpozná v proudu znějící hudby 

 
rozpozná v proudu znějící hudby 

 
orientuje se v proudu znějící 

 
zařadí na základě individuálních 

 
 

       
 

 některé hudební nástroje    některé hudební nástroje, odliší  některé z užitých hudebních   hudby, vnímá užité hudebně  schopností a získaných   
 

         hudbu vokální, instrumentální a  výrazových prostředků, upozorní  výrazové prostředky a  vědomostí slyšenou hudbu do  
 

         vokálně instrumentální   na metrorytmické, tempové,   charakteristické sémantické  stylového období a porovnává ji z  
 

               dynamické i zřetelné harmonické  prvky, chápe jejich význam v  hlediska její slohové a stylové  
 

               změny      hudbě a na základě toho  příslušnosti s dalšími skladbami  
 

                      přistupuje k hudebnímu dílu jako        
 

                      k logicky utvářenému celku        
 

               ztvárňuje hudbu pohybem s   vyhledává souvislosti mezi  vyhledává souvislosti mezi  
 

               využitím tanečních kroků, na   hudbou a jinými druhy umění  hudbou a jinými druhy umění  
 

               základě individuálních schopností              
 

               a dovedností vytváří pohybové              
 

               improvizace                  
 

                       
 

 Zpěv písní v  jednohlasu,  Zpěv písní v jednohlasu,  Zpěv písní v  jednohlasu  Zpěv písní v jednohlasu  Zpěv písní  v jednohlasu  
 

 elementární  intonační  elementární   intonační  a jednoduchém vícehlasu,  a vícehlasu,   intonační  a vícehlasu,   intonační  
 

 a rytmická výchova, práce s  a rytmická  výchova, práce  s  elementární  intonační a  a rytmická výchova,  práce  s  a rytmická výchova, práce  s  
 

 notovým zápisem  (nota  notovým zápisem (nota půlová,  rytmická výchova, práce  notovým zápisem (praporek, ¾  notovým zápisem, vokální  
 

 čtvrťová, osminová – notová  půlová pomlka), elementární  s notovým zápisem (notová  takt), vokální a instrumentální  a instrumentální improvizace,  
 

 hlavička, nožička,  trámec,  vícehlas,  elementární  osnova – linky a mezery, nota  improvizace,  elementární  elementární kompozice, hra na  
 

 čtvrťová pomlka, repetice,  improvizace, hra na nástroje z  šestnáctinová, 4/4  takt),  kompozice, hra na nástroje z  nástroje  z Orffovského  
 

 taktová čára, dvojitá taktová  Orffovského instrumentáře,  elementární improvizace, hra  Orffovského instrumentáře,  instrumentáře,  využití  
 

 čára,  označení  taktu),  elementární  dirigování,  na nástroje z Orffovského  využití  individuálních  individuálních instrumentálních  
 

 elementární  vícehlas,  seznámení s  některými  instrumentáře, elementární  instrumentálních dovedností ze  dovedností ze ZUŠ, dirigování,  
 

 elementární  improvizace,  hra  hudebními nástroji, poslech  dirigování, seznámení s  ZUŠ, dirigování, seznámení  seznámení  s některými  
 

 na nástroje z Orffovského  hudby.      některými hudebními nástroji,  s některými hudebními nástroji,  hudebními nástroji, poslech  
 

 instrumentáře, elementární        poslech hudby. Vedení dětí k  poslech hudby. Vedení žáků k  hudby. Vedení žáků k možnosti  
 

 dirigování,  seznámení s        možnosti sólové pěvecké  možnosti sólové pěvecké  sólové pěvecké prezentace,  
 

 některými hudebními  nástroji,        prezentace a individuální hry  prezentace, individuální hry na  individuální hry na hudební  
 

 poslech hudby.           na hudební nástroj.    hudební nástroj případně  nástroj případně  dirigování  
 

                      dirigování nacvičené skladby.  nacvičené skladby.    
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
 

1. a 2. ročník 3. ročník 4. a 5. ročník 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 
zvládá základy správného tvoření zvládá základy správného propojuje somatické dovednosti a uplatňuje kultivovaný mluvený a uplatňuje kultivovaný mluvený a 
dechu, hlasu, artikulace a správného tvoření dechu, hlasu, kombinuje je za účelem vyjádření pohybový projev, dodržuje pohybový projev, dodržuje 
držení těla; dokáže hlasem a artikulace a správného držení vnitřních stavů a emocí vlastních i základy hlasové hygieny a základy hlasové hygieny a 
pohybem vyjadřovat základní emoce těla; dokáže hlasem a určité postavy správného držení těla správného držení těla 
a rozpoznávat je v chování druhých pohybem vyjadřovat základní    

 emoce a rozpoznávat je v    

 chování druhých    
     

rozlišuje herní a reálnou situaci; rozlišuje herní a reálnou pracuje s pravidly hry a jejich propojuje somatické dovednosti propojuje somatické dovednosti 
přijímá pravidla hry; vstupuje do situaci; přijímá pravidla hry; variacemi; dokáže vstoupit do role při verbálním a neverbálním při verbálním a neverbálním 
jednoduchých rolí a přirozeně v nich vstupuje do jednoduchých rolí a v herní situaci přirozeně a vyjádření, na příkladech doloží vyjádření, na příkladech doloží 
jedná a přirozeně v nich jedná přesvědčivě jednat souvislosti mezi prožitkem a souvislosti mezi prožitkem a 

   jednáním u sebe i druhých jednáním u sebe i druhých 

     
zkoumá témata a konflikty na zkoumá témata a konflikty na rozpoznává témata a konflikty v rozvíjí, variuje a opakuje herní rozvíjí, variuje a opakuje herní 
základě vlastního jednání základě vlastního jednání situacích a příbězích; nahlíží na ně situace (samostatně, s situace (samostatně, s 

  z pozic různých postav; zabývá se partnerem, ve skupině), přijímá partnerem, ve skupině), přijímá 
  důsledky jednání postav herní pravidla a tvořivě je rozvíjí herní pravidla a tvořivě je rozvíjí 

     
spolupracuje ve skupině na tvorbě spolupracuje ve skupině na pracuje ve skupině na vytvoření prozkoumává témata z více úhlů prozkoumává témata z více 
jevištní situace; prezentuje ji před tvorbě jevištní situace; menšího inscenačního tvaru a pohledu a pojmenovává hlavní úhlů pohledu a pojmenovává 
spolužáky; sleduje prezentace prezentuje ji před spolužáky; využívá přitom různých výrazových téma a konflikt; uvědomuje si hlavní téma a konflikt; 
ostatních sleduje prezentace ostatních prostředků analogie mezi fiktivní situací a uvědomuje si analogie mezi 

   realitou fiktivní situací a realitou 
     

reflektuje s pomocí učitele svůj reflektuje s pomocí učitele reflektuje svůj zážitek z rozpozná ve vlastní dramatické rozpozná ve vlastní dramatické 
zážitek z dramatického díla svůj zážitek z dramatického dramatického díla; rozlišuje na práci i v dramatickém díle práci i v dramatickém díle 
(divadelního, filmového, televizního, díla (divadelního, filmového, základě vlastních zkušeností základní prvky dramatu; pozná základní prvky dramatu; pozná 
rozhlasového) televizního, rozhlasového) základní divadelní druhy základní divadelní druhy a základní divadelní druhy a 

   dramatické žánry a jejich hlavní dramatické žánry a jejich hlavní 
   znaky; kriticky hodnotí znaky; kriticky hodnotí 
   dramatická díla i současnou dramatická díla i současnou 
   mediální tvorbu mediální tvorbu 
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1. a 2. ročník 3. ročník 4. a 5. ročník 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 
 

prezentuje inscenační tvar před prezentuje inscenační tvar před prezentuje inscenační tvar před přistupuje k dramatické a přistupuje k dramatické a 
 

spolužáky spolužáky spolužáky a na základě inscenační tvorbě jako ke inscenační tvorbě jako ke 
 

  sebereflexe a reflexe spolužáků a společnému tvůrčímu procesu, ve společnému tvůrčímu procesu, ve 
 

  učitele na něm dále pracuje, kterém přijímá a plní své úkoly, kterém přijímá a plní své úkoly, 
 

  sleduje a hodnotí prezentace přijímá zodpovědnost za přijímá zodpovědnost za 
 

  svých spolužáků společnou tvorbu a prezentaci společnou tvorbu a prezentaci 
 

   jejího výsledku jejího výsledku 
 

     
 

Pohybový, hudebně-rytmický a Dramatické hry s vhodným Úkoly ve společné činnosti na Hry s velkými konflikty, - Fixace zdařilé etudy do 
 

slovní projev ve skupinové tématem – náměty z běžného různé náměty komediální hry konečného tvaru vč. 
 

činnosti života i pohádkové a Etudy na věkově přiměřená Výměny rolí 
náznakových scénografických  

Drobná umělecká literární díla – fantastické témata Dramatické hry  

prvků a dalších pomůcek  

přiměřena věku, obsahem a Pozorování spontánních Etudy s improvizovanou Nácvik autorského přístupu k  

Tvorba krátkých příběhů 
 

formou projevů a nalezení příčin loutkou, oživování loutky řešeným úkolům  

Ukázky krátkých textů s 
 

Individuální práce s dítětem – nedostatků v celkovém Improvizace Diskuze, vyjadřování vlastního 
 

vytváření vztahu k učiteli fyzickém projevu Cvičení na přízemní mrštnost stanoviska a názoru rozborem děje 
 

Vytváření vzájemných pout mezi Partnerské hry Cvičení na koordinaci Dialogy s předmětem  
 

dětmi Hra s rekvizitou rytmického pohybu se zvukem Partnerská cvičení se Dramatická etuda na vlastní 
 

Navozování zážitků z uměleckého Improvizace loutky, Cvičení na výrazové varianty zaměřením na vytváření 
námět  

díla oživování loutky textů kontaktu  

 
 

Vlastní umělecký přednes Jednoduchá artikulační Cvičení na sluchový střeh a Jednoduché dramatické situace 
- Etudy na ztvárnění úkolu 

 

Cvičení se zaměřením na cvičení a říkadla dýchání s možností rozhodnutí svým 
 

dynamiku, pohybové hry Uvolňovací cvičení Práce s jazykolamy, dialogická jednáním o jejím řešení postavy, kontaktu s partnerem, 
 

Práce s těžištěm a s rytmem Hry se zástupným textem, cvičení, rytmizovaná cvičení Dialog s předmětem jako vztahu k prostředí 
 

Hry s říkadly pro aktivitu těžiště cvičení s jazykolamy Dramatické hry, etudy partnerem a vyjádření vztahu k  
 

Nácvik vznosného držení těla, Dialogická říkadla, folklorní Práce s literárním textem němu 
- Dramaticko- pohybová  

ovládání těžiště, pružné páteře dialogy Nácvik vlastního slovního Příběh o předmětu  

improvizace na zadaný námět 
 

Rytmické a pohybové hry s Básničky s dialogem jako projevu, diskuze o shlédnutých Artikulační cvičení, cvičení  

  

říkadly podklad k jednoduché představeních, knížkách a závěrových hlásek podle 
- Písemné zpracování 

 

Dramatická hra s říkadlem dramatické hře literatuře ortoepických pravidel 
 

Vytváření přátelské skupiny Hrubínovy veršované Sdělování svých pozorování Cvičení výrazových variant vlastního zážitku 
 

pomocí elementární hrové pohádky světa se vztahem k vybranému Pohybová cvičení  
 

činnosti Hra plácává objektu Koordinační cvičení v pohybu z - Technika psaní 
 

 Pohybově-rytmická cvičení, Krátké pointované slovní místa s posunem rytmického 
jednoduchého scénáře  

 
houpavá říkadla sdělení (mluvené i psané) důrazu  

  
 

 Práce s melodickou modulací Improvizovaný dialog jako Jednoduchá taneční hra se  
 

 vět – otázka a odpověď prostředek komunikace zpěvem  
 

 Výrazové varianty cvičných Etudy a dramatizace s Cvičení na tempo, rytmus a 
8. a 9. ročník 

 

 textů výměnou rolí tempo-rytmickou paměť  

  
 

 Zvláštnosti mluvy při hře s Cvičení s reálným nebo Příklady uplatnění cítění  
 

 loutkou zástupným předmětem pomyslného prostoru v  
 

 Ústní i písemná cvičení s Řešení náznakového prostředí přednesu veršů  
 

 písemným i zvukovým pro hru Bubnovaný dialog  
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 záznamem Cvičení na centrální a periferní Dialog na zástupném a  

 Diskuze o shlédnutých pohyb, centrální uvolnění improvizovaném textu  

 představeních a jiných páteře Texty tempo-rytmické  

 kulturních pořadech Cvičení v přízemní obratnosti modulace  

 Povídání příběhů ze života, o (přelézání, prolézání), ve dvojici Cvičení fázování nádechem  

 dramatických životních (houpačky, trakaře) Práce s pauzou  

 situacích a o životě Hudebně pohybová cvičení Cvičení na motivaci dynamiky  

 zajímavých osobností Cvičení na vnitřně hmatový Ukázky dynamické modulace  

  sebecit a rozeznání hlasu   

  Aktivizace břišní stěny,   

  rezonance dutiny – cvičení   

  Ukázky mluvy v Čechách a na   

  Moravě   

  Artikulační cvičení   

  Hra s ostinatem   

  Rytmické hádanky   

  Dialog s mlčícím partnerem,   

  dialog za nepříznivých   

  okolností   

  Dialogické zpracování   

  básniček pro přednes   
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

1. a 2. ročník 3. ročník 4. a 5. ročník 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 
rozpoznává a pojmenovává prvky zvládá základy správného tvoření při vlastních tvůrčích činnostech vybírá, vytváří a pojmenovává co vybírá, vytváří a pojmenovává co 
vizuálně obrazného vyjádření dechu, hlasu, artikulace a pojmenovává prvky vizuálně nejširší škálu prvků vizuálně nejširší škálu prvků vizuálně 
(linie, tvary, objemy, barvy, správného držení těla; dokáže obrazného vyjádření; porovnává obrazných vyjádření a jejich obrazných vyjádření a jejich 
objekty); porovnává je a třídí na hlasem a pohybem vyjadřovat je na základě vztahů (světelné vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 
základě odlišností vycházejících z základní emoce a rozpoznávat je poměry, barevné kontrasty, vlastních zkušeností, vjemů, vlastních zkušeností, vjemů, 
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a v chování druhých proporční vztahy a jiné) propojuje představ a poznatků; variuje představ a poznatků; variuje 
představ  somatické dovednosti a různé vlastnosti prvků a jejich různé vlastnosti prvků a jejich 

  kombinuje je za účelem vyjádření vztahů pro získání osobitých vztahů pro získání osobitých 
  vnitřních s výsledků výsledků 
v tvorbě projevuje své vlastní v tvorbě projevuje své vlastní užívá a kombinuje prvky vizuálně užívá vizuálně obrazná vyjádření užívá vizuálně obrazná vyjádření 
životní zkušenosti; uplatňuje při životní zkušenosti; uplatňuje při obrazného vyjádření ve vztahu k k zaznamenání vizuálních k zaznamenání vizuálních 
tom v plošném i prostorovém tom v plošném i prostorovém celku: v plošném vyjádření linie a zkušeností, zkušeností získaných zkušeností, zkušeností získaných 
uspořádání linie, tvary, objemy, uspořádání linie, tvary, objemy, barevné plochy; v objemovém ostatními smysly a k ostatními smysly a k 
barvy, objekty a další prvky a barvy, objekty a další prvky a vyjádření modelování a zaznamenání podnětů z představ zaznamenání podnětů z představ 
jejich kombinace jejich kombinace skulpturální postup; v a fantazie a fantazie 

  prostorovém vyjádření uspořádání   

  prvků ve vztahu k vlastnímu tělu   
     

vyjadřuje rozdíly při vnímání vyjadřuje rozdíly při vnímání při tvorbě vizuálně obrazných užívá prostředky pro zachycení užívá prostředky pro zachycení 
události různými smysly a pro události různými smysly a pro vyjádření se vědomě zaměřuje na jevů a procesů v proměnách a jevů a procesů v proměnách a 
jejich vizuálně obrazné vyjádření jejich vizuálně obrazné vyjádření projevení vlastních životních vztazích; k tvorbě užívá některé vztazích; k tvorbě užívá některé 
volí vhodné prostředky volí vhodné prostředky zkušeností i na tvorbu vyjádření, metody uplatňované v současném metody uplatňované v současném 

  která mají komunikační účinky pro výtvarném umění a digitálních výtvarném umění a digitálních 
  jeho nejbližší sociální vztahy médiích – počítačová grafika, médiích – počítačová grafika, 
   fotografie, video, animace fotografie, video, animace 
     

interpretuje podle svých interpretuje podle svých nalézá vhodné prostředky pro vybírá, kombinuje a vytváří vybírá, kombinuje a vytváří 
schopností různá vizuálně schopností různá vizuálně vizuálně obrazná vyjádření prostředky pro vlastní osobité prostředky pro vlastní osobité 
obrazná vyjádření; odlišné obrazná vyjádření; odlišné vzniklá na základě vztahu vyjádření; porovnává a hodnotí vyjádření; porovnává a hodnotí 
interpretace porovnává se svojí interpretace porovnává se svojí zrakového vnímání k vnímání jeho účinky s účinky již jeho účinky s účinky již 
dosavadní zkušeností dosavadní zkušeností dalšími smysly; uplatňuje je v existujících i běžně užívaných existujících i běžně užívaných 

  plošné, objemové i prostorové vizuálně obrazných vyjádření vizuálně obrazných vyjádření 
  tvorbě   
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1. a 2. ročník 3. ročník 4. a 5. ročník 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 
na základě vlastní zkušenosti na základě vlastní zkušenosti osobitost svého vnímání uplatňuje rozliší působení vizuálně rozliší působení vizuálně 
nalézá a do komunikace zapojuje nalézá a do komunikace zapojuje v přístupu k realitě, k tvorbě a obrazného vyjádření v rovině obrazného vyjádření v rovině 
obsah vizuálně obrazných obsah vizuálně obrazných interpretaci vizuálně obrazného smyslového účinku, v rovině smyslového účinku, v rovině 
vyjádření, která samostatně vyjádření, která samostatně vyjádření; pro vyjádření nových i subjektivního účinku a v rovině subjektivního účinku a v rovině 
vytvořil, vybral či upravil vytvořil, vybral či upravil neobvyklých pocitů a prožitků sociálně utvářeného i sociálně utvářeného i 

  svobodně volí a kombinuje symbolického obsahu symbolického obsahu 
  prostředky (včetně prostředků a   

  postupů současného výtvarného   

  uměn   
     

  porovnává různé interpretace interpretuje umělecká vizuálně porovnává na konkrétních 
  vizuálně obrazného vyjádření a obrazná vyjádření současnosti i příkladech různé interpretace 
  přistupuje k nim jako ke zdroji minulosti; vychází při tom ze vizuálně obrazného vyjádření; 
  inspirace svých znalostí historických vysvětluje své postoje k nim s 
   souvislostí i z osobních vědomím osobní, společenské a 
   zkušeností a prožitků kulturní podmíněnosti svých 
    hodnotových soudů 
     

  nalézá a do komunikace v ověřuje komunikační účinky ověřuje komunikační účinky 
  sociálních vztazích zapojuje vybraných, upravených či vybraných, upravených či 
  obsah vizuálně obrazných samostatně vytvořených vizuálně samostatně vytvořených vizuálně 
  vyjádření, která samostatně obrazných vyjádření v sociálních obrazných vyjádření v sociálních 
  vytvořil, vybral či upravil vztazích; nalézá vhodnou formu vztazích; nalézá vhodnou formu 
   pro jejich prezentaci pro jejich prezentaci 
     

Malba - rozvíjení smyslové Malba - práce na téma Kresba - barevná fantazie. Kresba, malba, sochařství, Krajina kolem nás- akvarel 
citlivosti - ovoce, zelenina, prázdniny. Podzimní listy - frotáž doplněná architektura. (malba, koláž) 
podzimní sklizeň. Stromy na podzim. vodovou barvou. Teorie barev. Perspektiva- její druhy; kresba 
Techniky plastického vyjádření Výroba draka - skupinová Prázdninový zážitek, můj dům, Objem: objekty architektury 
- dítě a svět přírody. práce. naše rodina, můj kamarád. Masky a jejich podoba- tradice, Pražská architektura v 
Vycházka do přírody. Podzimní námět - pouštíme Modelování - hudební nástroj. fantazie, kreativita. proměnách století. 
Teorie barvy - základní, teplé a draka. Ilustrace ke školní četbě. Práce s keramickou hlínou- Praha a okolí, jak je neznáme 
studené. Kresba - Černobílá pohlednice Reklamní plakát. Kresba kostry sošky (kresba, malba, koláž) 
Můj tatínek, moje maminka. města. ryby. Matka - zvířata s mláďaty. Linie- tvar- objem- světlostní Zvířecí figura 
Jak bylo o prázdninách. Malba - temperovou barvou - Keramika - rozkvetlý strom. kvality: kresba Sculptura- plastika 
Kresba - rozvíjení smyslové nálada v krajině, míchání barev Klíčová dírka - jak vidím svět. Stromy kolem nás (pozorování, Sochařská výzdoba Prahy 

citlivosti. Plánek naší ulice - dům pro Malba - lidé s různými výrazy ve vnímání vztahu světlo X stín, Lidská figura 
Smysl pro rytmus. rodinu. tváři, kvetoucí park. stínování- vyjádření objemu) Proporce, pohyb 

Rozfoukávání barev, otisky Modelování fantazie - zvíře, Otisky prstů. Zvířecí figura Kultura odívání 
štětce. které neexistuje. Modelování pohádkové Živočichové - moje oblíbení Šaty dělají člověka" proměny 
Bramborová tiskátka. Osová souměrnost - monotyp. postavy. zvíře odívání- exkurze do historie 
Kresba - jak bylo o Malba podle předlohy. Využití tiskovin - koláž. Lidé a příroda- vztah člověka k odívání "Není modelka, jako 
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prázdninách, moje rodina, můj Užitkový předmět. Návrh látky a návrh oblečení. 
domov. Hra s linií, návrh tapety. Beseda o barvách, druhy barev. Abstrakce - poslech hudby. 
Modelování - válení, hnětení Koláž z přírodnin - skupinová Beseda - ukázky technik. 

(ovoce, pečivo). Spontánní práce. Modrotisk - otisk razítek. 
malba - pohádka. Malba, pastel, uhel zimní Frotáž - geometrické tvary 
Vycházka do přírody, dotváření sporty. (fantazie), koláž - velikonoční 

přírodnin. Koláž - sledování tvaru vejce. Den Země. 
Spontánní malba - maminka předmětu. Beseda Trnka, Zrzavý. 

vaří, pomáháme tatínkovi. Koláž z fotografií, časopisů. Malba - lidské reálné a 
Naše třída, krabičky od léků, Beseda - knihovna, ilustrace, fantastické postavy. 

špejle, plastelína. animované večerníčky. Benda - iluminace Staré tisky. 
Malba - vodové barvy, Kašírování - maska. Kroniky. 
rozpouštění barev, námět Beseda - moje oblíbené hračky. Kresba - vytvoření třídních 
krajiny. Koláž - sklizeń ovoce. Orientace ve výtvarném umění, pravidel - ruční 
Sklizeň ovoce - modelování. vnímání autora. Papír, dekorativní písmo. 
Osová souměrnost - monotyp. Tématické práce ke Dni Země. Koláž - doplněná různými typy 
Malba dle předlohy. Užitkový Výstava prací. písma. 
předmět.  Malba - modelování: tělo při 
Beseda o barvách, druhy barev,  tanci, sportu. 
husté, řídké, kontrastní.  Geometrické tvary - šrafování. 
Koláž z přírodnin. Skupinová  Maketa domu, sídliště - 
práce.  modelování - návrh, konvice, 
Malba pastel, uhel.  vázy, dekorativní kachlích. 
Zimní sporty.  Zážitky ze života dětí. 
Koláž - sledování tvaru  Lepení, stříhání, dokreslování. 
předmětu.  Aleš, Myslbek. 
Koláž z fotografií, časopisů.  Beseda (ukázky z časopisů, 
Beseda - knihovna.  umělecká fotografie), návrh 
Ilustrace - J. Lada, J. Sekora, H.  reklamy, výrobku. 
Zmatlíková.  Dokreslování poloviny 
Kašírování - hlava loutky.  fotografie - kresba. 
Beseda - moje oblíbené hračky.  Návrhy oblečení - módní 
Tématické práce ke Dni Země.  přehlídka, lepené oblečení z 
Výstava prací.  papíru. 

  Tisk z koláže. 
  Kresba - významné budovy ČR, 
  Evropy. 
  Malba - historie našeho města. 
  Malba - historické památky 
  Evropy. 

   

přírodě  
Lidské tělo- zachycení 
lidské figury v běžných 
životních situacích.  
Barevné kvality: teorie 
psychologie barev; 
malba-akvarel, tempera.  
Život kolem nás 
Malovaná 
hudba Reklama  
Ilustrace textů 
Barevné sny a náhody. 
Příroda v zimě 
Vánoce- tradice a zvyky 
Voda- řeka nebo stoka 
Příroda na jaře a my 
Člověk mezi lidmi- 
kultura, tradice  
Vztahy mezi lidmi- abstrakce, 
symbol 
V krajinách fantazie-
surrealistický pohled na 
skutečnost kolem nás(kresba, 
malba,koláž)  
Voda- abstraktní malba 
Klid a pohyb- abstraktní malba 
Malovaná hudba  
Lidská figura- proporce 
Postavy a hlavy  
Šaty dělají člověka- 
koláž Příroda na jaře 
Velikonoce(tradice a zvyky)-
kresba,malba, ilustrace, práce 
s hlínou.  
Praha a její památky (kresba v 
plenéru) 
Užité umění 
Písmo Den Země- přání ke Dni 
Země (komiks)- propojení 
obrazu a textu. 
Kniha, knižní malba, ilustrace 
Průmyslový design technické 

fantazie.-technika jako umění 

 
modelka" - 
koláž Abstrakce 
Voda - voda a její podoby, 

koloběh vody, personifikace řek 
Malovaná hudba - 
kresba, malba  
Teorie výtvarného umění 

Různé druhy výtvarného 

vyjádření a jeho specifika. 

Různí autoři a stejná 

zobrazovaná skutečnost. 
 
Abstrakce, symbolika, moderní 
výtvarné techniky 
Architektura a umění ve 

městech Praha v minulosti a 

dnes (kresba, malba, koláž) 
Věci kolem nás- složitější zátiší 
(kresba, malba) 

Obzvláštění předmětu  
Lidská figura 
Portrét a jeho proměny 
(kresba, koláž) 
Postava  
Bytová architektura 
Exteriér, interiér (kresba, 
malba, koláž)  
Interpretace uměleckých děl 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 
Tělesná výchova se vyučuje od 1. do 9. ročníku při dotaci 2 hodiny týdně. Předmět zahrnuje tři tematické okruhy: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností a Činnosti podporující pohybové učení. Předmět výchova ke zdraví je integrován v rámci Etické, Občanské výchovy a Výchovy ke zdraví. Do předmětu 

Tělesná výchova je pravidelně zařazován základní plavecký výcvik ve 2. a 3. roč.. Od 3. ročníku zařazujeme i některé zimní sporty, nejčastěji výcvik bruslení.Žáci se učí chápat 

zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Zaměřujeme se na poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví. Žáci si uvědomují, že zdraví je 

základním předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro optimální pracovní výkonnost. V tomto ohledu je chápána i tělesná výchova, jako preventivní oblast rozvoje 

každého žáka, ale i jako zábavná oblast, která přivádí žáky k pravidelnému cvičení. Naše škola podporuje další mimoškolní sportovní činnost žáků. Vzdělávání je zaměřeno na 

regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole, na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní 

hodnoty, rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit. Pokud je zájem ze strany dětí a rodičů 

škola organizuje nepovinný předmět Sportovní hry či Míčové hry. V tomto předmětu se žáci učí uplatňovat vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu, předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobit jim svou činnost.Žáci rozvíjejí a uplatňují svoji vůli při všech činnostech Tv, postupně se učí a osvojují správnou 

techniku cviků a určitých pohybových činností a používají ji v následujících hodinách Tv. Učitel hodnotí a eviduje výkon žáka z hlediska jeho zdokonalování v pohybových činnostech, 

společně se žákem výkon v jednotlivých fázích každé činnosti vyhodnocuje, hledají spolu nedostatky a způsoby jak je odstranit. V období od 6. do 9. ročníku pořádá škola lyžařský 

výcvikový kurz, které se mohou zúčastnit žáci školy i vícekrát v období jejich studia na druhém stupni. Tělesná výchova doplňuje celkovou práci školy individuálním přístupem ke každému 

žákovi a také skupinovými aktivitami, ve kterých podporujeme vytváření vzájemné vztahy mezi žáky. Výjimečně sportovně nadaní  
žáci budou podporovány ve svém rozvoji v účastni na soutěžích mimo školu. 
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1. a 2. ročník 3. ročník 4. a 5. ročník 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník 
   respektuje přijatá pravidla soužití vysvětlí role členů komunity 
   mezi spolužáky i jinými vrstevníky (rodiny, třídy, spolku) a uvede 
   a přispívá k utváření dobrých příklady pozitivního a negativního 
   mezilidských vztahů v komunitě vlivu na kvalitu sociálního klimatu 
    (vrstevnická komunita, rodinné 
    prostředí) z hlediska prospěšnosti 
    zdraví 
     

   vysvětlí na příkladech přímé  

   souvislosti mezi tělesným,  

   duševním a sociálním zdravím;  

   vysvětlí vztah mezi  

   uspokojováním základních  

   lidských potřeb a hodnotou zdraví  

spojuje pravidelnou každodenní spojuje pravidelnou každodenní podílí se na realizaci pravidelného aktivně vstupuje do organizace aktivně vstupuje do organizace 
pohybovou činnost se zdravím a pohybovou činnost se zdravím a pohybového režimu; uplatňuje svého pohybového režimu, svého pohybového režimu, 
využívá nabízené příležitosti využívá nabízené příležitosti kondičně zaměřené činnosti; některé pohybové činnosti některé pohybové činnosti 

  projevuje přiměřenou zařazuje pravidelně a s zařazuje pravidelně a s 
  samostatnost a vůli po zlepšení konkrétním účelem konkrétním účelem 
  úrovně své zdatnosti   

zvládá v souladu s individuálními zorganizuje nenáročné pohybové zařazuje do pohybového režimu usiluje o zlepšení své tělesné usiluje o zlepšení své tělesné 
předpoklady jednoduché činnosti a soutěže na úrovni třídy korektivní cvičení, především v zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 
pohybové činnosti jednotlivce  souvislosti s jednostrannou zátěží rozvojový program rozvojový program 
nebo činnosti prováděné ve  nebo vlastním svalovým   

skupině; usiluje o jejich zlepšení  oslabením   
     

spolupracuje při jednoduchých spolupracuje při jednoduchých zvládá v souladu s individuálními samostatně se připraví před odmítá drogy a jiné škodliviny 
týmových pohybových činnostech týmových pohybových činnostech předpoklady osvojované pohybovou činností a ukončí ji ve jako neslučitelné se sportovní 
a soutěžích a soutěžích pohybové dovednosti; vytváří shodě s hlavní činností – etikou a zdravím; upraví 

  varianty osvojených pohybových zatěžovanými svaly pohybovou aktivitu vzhledem k 
  her  údajům o znečištění ovzduší 
uplatňuje hlavní zásady hygieny a uplatňuje hlavní zásady hygieny a uplatňuje pravidla hygieny a uplatňuje vhodné a bezpečné uplatňuje vhodné a bezpečné 
bezpečnosti při pohybových bezpečnosti při pohybových bezpečného chování v běžném chování i v méně známém chování i v méně známém 
činnostech ve známých činnostech ve známých sportovním prostředí; adekvátně prostředí sportovišť, přírody, prostředí sportovišť, přírody, 
prostorech školy prostorech školy reaguje v situaci úrazu spolužáka silničního provozu; předvídá silničního provozu; předvídá 

   možná nebezpečí úrazu a možná nebezpečí úrazu a 
   přizpůsobí jim svou činnost přizpůsobí jim svou činnost 
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 1. a 2. ročník 3. ročník  4. a 5. ročník 6. a 7. ročník  8. a 9. ročník  
 reaguje na základní pokyny a reaguje na základní pokyny a  jedná v duchu fair play: dodržuje jedná v duchu fair play: dodržuje  jedná v duchu fair play: dodržuje  

 povely k osvojované činnosti a její povely k osvojované činnosti a její  pravidla her a soutěží, pozná a pravidla her a soutěží, pozná a  pravidla her a soutěží, pozná a  

 organizaci organizaci  označí zjevné přestupky proti označí zjevné přestupky proti  označí zjevné přestupky proti  

    pravidlům a adekvátně na ně pravidlům a adekvátně na ně  pravidlům a adekvátně na ně  

    reaguje; respektuje při reaguje; respektuje při  reaguje; respektuje při  

    pohybových činnostech opačné pohybových činnostech opačné  pohybových činnostech opačné  

    pohlaví pohlaví  pohlaví  
- příprava ke sportovnímu výkonu- - Příprava ke sportovnímu pravidelně cvičení a zapojovat Význam pohybu pro zdraví, Význam pohybu pro zdraví, 

 

příprava organismu „zdravotně výkonu- příprava organismu, se do různých cvičení, zlepšuje   
 

zaměřené činnosti“ zdravotně zaměřené činnosti svoji fyzickou zdatnost Zdravotně orientovaná zdatnost, Zdravotně orientovaná zdatnost, 
 

- cvičení během dne, rytmické a - cvičení během dne, rytmické a - zlepšuje úroveň své fyzické prevence jednostranného zatížení prevence jednostranného zatížení 
 

kondiční formy kondiční formy cvičení pro děti- zdatnosti   
 

- cvičení pro děti-jednoduché jednoduché tanečky - základy - hraje fair- play Pohybové hry s různým Pohybové hry s různým 
 

tanečky, základy estetického estetického pohybu Činnosti ovlivňující zdraví zaměřením zaměřením 
 

pohybu   Význam pohybu pro zdraví -   
 

- tělocvičné pojmy-komunikace  
pohybový režim žáků, délka a Atletika Atletika  

v TV  
- tělocvičné pojmy-komunikace v  

 

intenzita pohybu 
  

 

- Základy sportovních her- TV 
( běh rychlý, vytrvalostní, ( běh rychlý, vytrvalostní, 

 

 
 

míčové hry a pohybové hry, - míčové hry a pohybové hry, 
Rozvoj různých forem 

 

překážkový, hod míčkem a překážkový, hod míčkem a  

pohybová tvořivost a využití pohybová tvořivost a využití  

rychlosti, vytrvalosti, síly, granátem,vrh koulí) granátem,vrh koulí) 
 

netradičního náčiní při cvičení, netradičního náčiní při cvičení,  

pohyblivosti, koordinace 
   

organizace při TV, pravidla organizace při TV, pravidla 
Sportovní hry (herní činnosti Sportovní hry (herní činnosti 

 

zjednodušených osvojovaných zjednodušených osvojovaných pohybu 
 

pohybových činností, her . pohybových činností-her a  jednotlivce, herní jednotlivce, herní 
 

- rozvoj různých forem rychlosti, soutěží, zásady chování a Hygiena při TV – hygiena kombinace,systémy,pravidla kombinace,systémy,pravidla 
 

vytrvalosti, síly a pohyblivosti a jednání pohybových činností, cvičebního utkání) utkání 
 

koordinace pohybu  prostředí, vhodné oblečení a   
 

- vztah ke sportu  obutí Bezpečnost při Gymnastika 
Gymnastika  

- prožitek z pohybové činnosti- 
- Základy atletiky pohybových činnostech – (akrobacie,přeskoky,cvičení  

psychomotorika (akrobacie,přeskoky,cvičení  

-rychlý běh, skok do dálky, hod 
bezpečnost cvičebního prostoru, s nářadím a na nářadí,šplh) 

 

- Základní plavecká výuka- míčkem, rozvoj různých forem s nářadím a na nářadí,šplh) 
 

základní plavecké dovednosti, 
rychlosti, vytrvalosti, síly a 

bezpečnost v šatnách, bezpečná   
 

jeden plavecký způsob, hygiena příprava a ukládání nářadí, náčiní  Estetické a kondiční formy 
 

plavání a adaptace na vodní pohyblivosti a koordinace pohybu a pomůcek, první pomoc  cvičení s hudbou a rytmickým 
 

prostředí, prvky sebezáchrany a  v podmínkách TVZáklady  doprovodem 
 

dopomoci tonoucímu  gymnastiky a atletiky/   
 

    

informovanost o historii a 
 

   akrobacie, nářadí/ rychlý a  
 

   vytrvalý běh, skok do dálky a do  současnosti sportu 
 

      

   výšky, hod míčkem/   
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