Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Ročník:

Anglický jazyk

3.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
Tematické okruhy
o Základní barvy
o Školní potřeby a třída
o Domácí zvířata
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
 žák je seznámen se zvukovou Jazykové prostředky
podobou cizího jazyka
o Sloveso být
o Množné číslo u podstatných
jmen
o Osobní zájmena

Oblast:

Předmět::

Ročník:

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk

4.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená úroveň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
- rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci
tematických
okruhů
opakovaně
setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
MLUVENÍ
- pozdraví a poděkuje
- sdělí své jméno a věk
- vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na
jednoduché otázky (zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu)
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- rozumí slovům, se kterými se v rámci
tematických
okruhů
opakovaně
setkal
(zejména má-li k
dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
- je seznámen s grafickou podobou cizího
jazyka

Tematické okruhy
o domov
o rodina
o škola
o lidské tělo
o zvířata
Jazykové prostředky
o Kladná a záporná odpověď
o Pozdravy a rozloučení,
představování se, vyjádřit
souhlas a nesouhlas, sdělení
záliby, reakce na pokyny
základní výslovnostní
návyky
o Vybraná přídavná jména
o Přivlastňovací zájmena
o Slovesa „to be, to have“
v oznamovací větě, v otázce
a záporu
o Předložky místní
o vztah mezi zvukovou a
grafickou podobou slov
o práce se slovníkem

Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Ročník:

Anglický jazyk

5.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená úroveň

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým pokynům učitele,
které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
- rozumí slovům a frázím, se kterými se v
rámci tematických okruhů opakovaně
setkal (zejména má-li k dispozici
vizuální oporu)
- rozumí výrazům pro pozdrav a
poděkování

Tematické okruhy
o Číslovky 1-100
o Domov a rodina
o Město a venkov
o Počasí
o Jídlo a pití
o Volný čas, povolání
o Škola a vyučovací předměty
o Oblečení
o kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny
o v týdnu, hodiny)
o zvířata, příroda, počasí

MLUVENÍ
- pozdraví a poděkuje
- sdělí své jméno a věk
- vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na
jednoduché otázky (zejména pokud má Jazykové prostředky
k dispozici vizuální oporu)
o Předložky časové in, on
o Rozkazovací způsob
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
o Přivlastňovací zájmena
- rozumí slovům, se kterými se v rámci o Přivlastňovací přídavná
tematických okruhů opakovaně setkal
jména
(zejména má-li k
o Množné číslo u podstatných
dispozici vizuální oporu)
jmen
o Slovesa „to be, to have, can,
PSANÍ
to like“ v oznamovací větě,
- je seznámen s grafickou podobou cizího
otázce a záporu
jazyka
o Slovesa pro každodenní
činnosti

Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Ročník:

Anglický jazyk

6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená úroveň

gramatické oblasti
shrnutí látky I. stupně
čas přítomný prostý a průběhový
vazba there is; there are
I would like
předložky časové a místní
minulý čas prostý
POSLECH S POROZUMĚNÍM
nepravidelná slovesa (prvních 10)
- rozumí základním informacím v krátkých
Použití gerundia pro vyjádření
poslechových textech, které se týkají budoucnosti
osvojených tematických okruhů
Vazba „be going to“ pro vyjádření
- rozumí jednoduchým otázkám, které se budoucnosti
týkají jeho osoby
číslovky řadové, datum
MLUVENÍ
- odpoví na jednoduché otázky, které se tematické okruhy
Domov, rodina
týkají jeho osoby
Škola, volný čas
Nakupování, obchody
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Narozeniny
- rozumí slovům a jednoduchým větám, Časové údaje
které se týkají osvojených tematických Ptáme se na cestu, směr
okruhů (zejména má-li k dispozici Zvířata, příroda
vizuální oporu)
Oblečení
Koníčky
PSANÍ
Co jsi dělal?
- reaguje na jednoduchá písemná sdělení, Dovolená
která se týkají jeho osoby
Co budeš dělat?
Evropa, Velká Británie, USA,
Kanada, Austrálie
Sousedství, město, země
Kam pojedu na prázdniny?

Oblast:

Předmět::

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

gramatické oblasti
- shrnutí problematiky 6. ročníku
- Rozkazovací způsob
- příslovce četnosti
POSLECH S POROZUMĚNÍM
- ukazovací zájmena,
- rozumí základním informacím v
doplňovací otázky
krátkých poslechových textech,
- minulý čas prostý
které se týkají osvojených
- nepravidelná slovesa
tematických okruhů
- otázky na podmět a předmět
- rozumí jednoduchým otázkám,
které se týkají jeho osoby
tematické okruhy
MLUVENÍ
- odpoví na jednoduché otázky,
které se týkají jeho osoby
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména
má-li k dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
- reaguje na jednoduchá písemná
sdělení, která se týkají jeho
osoby

-

Představování
Škola
Rodina
Bydlení
Datum a čas
Jídlo a pití
Narozeniny, oslavy
Cestování
Česká republika, Praha, moje město
Britská škola, naše škola
Mimoškolní aktivity
Oblečení
Nakupování a móda
Návštěva ZOO, zvířata
Víkend, prázdniny, počasí
Prohlídka města
Orientace ve městě

Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Ročník:

Anglický jazyk

8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená úroveň

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí základním informacím v
krátkých poslechových textech, které
se týkají osvojených tematických
okruhů
- rozumí jednoduchým otázkám, které
se týkají jeho osoby

gramatické oblasti
- shrnutí problematiky 7. ročníku
- počitatelnost podst. jm.
- vyjádření množství, some/any,
many/much
- stupňování přídavných jmen
- budoucí čas vyjádřený pomocí
GOING TO
- budoucí čas vyjádřený pomocí WILL
- předpřítomný čas
- tvoření příslovcí
- minulý čas průběhový

MLUVENÍ
- odpoví na jednoduché otázky, které se
týkají jeho osoby
tematické okruhy
- jídlo, pití, nakupování, restaurace
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- cestování, doprava, pravidla
- rozumí slovům a jednoduchým větám,
silničního provozu
které
se
týkají
osvojených
- zdraví, nemoci, lékař, ordinace,
tematických okruhů (zejména má-li k
nemocnice
dispozici vizuální oporu)
- koníčky, záliby, sporty, soutěže
- zvířata, příroda, ekologie
PSANÍ
- žádost o radu, dotaz na směr a
- reaguje na jednoduchá písemná
cestu
sdělení, která se týkají jeho osoby
- žádost o informaci, pomoc, službu,
svolení atd.
- orientace v jízdních řádech

Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět::

Ročník:

Anglický jazyk

9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená úroveň

gramatické oblasti
- shrnutí problematiky 8. ročníku
- srovnání a použití minulého času
prostého
a předpřítomného času
- zástupné one/ones, podmínkové
věty,
may/might
POSLECH S POROZUMĚNÍM
- vztažné věty, minulý čas
- rozumí základním informacím v krátkých
průběhový
poslechových textech, které se týkají
- zvratná zájmena, each other,
osvojených tematických okruhů
- tázací dovětky
- rozumí jednoduchým otázkám, které se
- slovesa se dvěma předměty
týkají jeho osoby
tematické okruhy
- bydlení a stěhování; domy a byty
- popis a charakteristika; lidské
vlastnosti a nálady
- věda a technika
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- cestování, popis cesty
- rozumí slovům a jednoduchým větám,
- kultury a etnika
které se týkají osvojených tematických
- práce s přiměřeným autentickým
okruhů (zejména má-li k dispozici
textem, jeho převyprávění a
vizuální oporu)
jednoduchá interpretace (ústní i
písemná)
PSANÍ
- reálie zemí příslušných
- reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
jazykových oblastí
která se týkají jeho osoby
- moderní technologie a média
- žádost o radu, dotaz na směr a
cestu
- žádost o informaci, pomoc,
službu, svolení atd.
- orientace v jízdních řádech
- volba povolání
MLUVENÍ
- odpoví na jednoduché otázky, které se
týkají jeho osoby

EGS – objevujeme
Evropu a svět
OSV – Řešení problémů
a rozhod. dovednosti,
mezilidské vztahy

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

-

slovní druhy – ohebné a
neohebné
podstatná jména
mluvnické kategorie
ml./sl. význam
druhy (konkr., abstr.,
pomn., lát., hrom.)
jména obecná a vlastní
přídavná jména
druhy a mluvnické
kategorie
tvoření přídavných jmen
stupňování přídavných
jmen
zájmena
druhy
mluvnické kategorie

-

číslovky
druhy
mluvnické kategorie

-

slovesa
tvar určitý / neurčitý;
jednoduchý a složený
mluvnické kategorie
(osoba, číslo, čas,
způsob)

-

pozná a určí slovní druhy

-

skloňuje podstatná jména a
přídavná jména

-

pozná osobní zájmena
časuje slovesa

-

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

-

orientuje se v Pravidlech
českého pravopisu

-

-

zvládá pravopis podle shody
přísudku s podmětem

-

rozezná větu jednoduchou
od souvětí

-

-

-

Pravidla českého
pravopisu – struktura a
užití
SSČ – rozsah, heslo,
věcný a mluvnický
význam slova
další slovníky –
jazykové, překladové,
výkladové
encyklopedické atp.
SMČ – struktura a užití
větné členy
základní skladební
dvojice
shoda přísudku
s podmětem
věta jednoduchá a
souvětí
věta holá a rozvitá
grafické znázornění
větného rozboru
souvětí / věta
jednoduchá
věta hlavní a vedlejší
spojovací výrazy
v souvětí
interpunkce v souvětí

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk

-

obecná jazykověda
národní jazyk
slovanské jazyky
český národní jazyk a
jeho rozvrstvení

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (literární
výchova)

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

-

rozezná základní literární
druhy a žánry

-

-

ústně formuluje dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení

dokáže vyhledat potřebné
informace v oblasti
literatury

poezie, próza, drama
(základní seznámení)
lyrika, epika, drama
vybrané žánry lyriky
(báseň, epigram, píseň)
vybrané žánry epiky
(pověst, pohádka, bajka,
mýtus antický a
biblický)
drama – základní
charakteristika

-

četba a interpretace
vybraných děl (knižních,
divadelních,
filmových…)

-

místní knihovna (funkce,
možnosti, fondy,
vyhledávání)

-

internet – literárně
zaměřené stránky

Ročník:

Obor:

Oblast:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
(komunikační a slohová
výchova)

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

komunikuje v běžných
situacích, v komunikaci ve
škole užívá spisovný jazyk

píše běžné písemnosti

s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka
písemně zpracuje zadané
téma

-

základní tiskopisy
poukázka
podací lístek
telegram

-

jednoduché
komunikační žánry
vzkaz
inzerát
objednávka
inzerát
zpráva a oznámení

-

dopis
osobní
úřední

-

výtah a výpisek
hlavní myšlenky textu
kritické čtení
předloženého textu

Obor:

Oblast:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
(komunikační a slohová
výchova)

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

popíše děje, jevy, osoby,
pracovní postup
čte plynule s porozuměním;
reprodukuje text

-

popis
druhy a prostředky
(seznámení)
popis postavy
popis pracovního
postupu
vypravování
osnova v.
jazykové prostředky v.
časová posloupnost

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

ovládá pravopis
vyjmenovaných slov

-

pozná a určí slovní druhy

správně píše slova
s předponami a
předložkami

-

lexikologie
význam slova
slova jednoznačná a
mnohoznačná
slovo a sousloví
slovotvorba
slovní zásoba
obohacování slovní
zásoby
zp. tvoření nových slov
(odvozování, skládání a
zkracování)

slovní druhy
opakování 6. ročníku
(viz. 6. ročník)
zájmena
slovesa
příslovce
tvoření, význam, zákl.
druhy, užití
předložky
význam, užití, funkce ve
větě
spojky
základní seznámení
částice
základní seznámení
citoslovce
základní seznámení

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

rozezná větu jednoduchou a
souvětí
zvládá pravopis podle shody
přísudku s podmětem

-

-

rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk

-

druhy vět podle postoje
mluvčího
v. oznamovací, tázací a
žádací
věty dvojčlenné,
jednočlenné a větné
ekvivalenty
větné členy
opakování a
prohlubování znalostí o
základních a
rozvíjejících větných
členech (viz. 6. roč.)
věta jednoduchá a
souvětí
opakování a
prohlubování znalostí
(viz. 6. roč.)
hlásky
výslovnost
výslovnost hl. skupin
ztráta znělosti
spodoba znělosti
splývání souhl. skupin
zvuková stránka slova
věty
slovní přízvuk
větná melodie
důraz
tempo a pauzy

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

orientuje se v Pravidlech
českého pravopisu

-

jazykové příručky
praktické využití
Pravidel českého
pravopisu; SMČ, SSČ,
SSJČ a jiných slovníků
v hodinách

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (literární
výchova)

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

-

-

rozezná základní literární
druhy a žánry

-

orientuje se v literárním
textu, nachází jeho hlavní
myšlenku

-

základná literární druhy
(opakování)
lyrika
základní aspekty jazyka
básně ( obrazné
pojmenování, přenášení
významu, přirovnání…)
žánry lyriky (píseň,
elegie, sonet, pásmo,
epigram)
epika
- versovana, psana
prozou, dej a jeho cas,
prostredí, vypravec,
vypravovaní v 1. a 3.
osobe
- zanry epiky (hrdinsky
epos, povest, legenda,
povídka, novela )
drama
- monolog, dialog,
dramaticke postavy;
kompozice dramatu
(tragedie, komedie)
významné literární
památky českého
středověku (kroniky,
legendy, pověsti, písně,
dramata…)
významné literární
památky evropského
středověku (dvorská a
hrdinská epika)

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (literární
výchova)

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

ústně formuluje dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení

-

četba a interpretace
vybraných děl (knižních,
divadelních,
filmových…)

má pozitivní vztah
k literatuře

-

poezie, próza, drama,
film a jejich způsoby a
možnosti zpracování
námětu

-

oblastní knihovny
(funkce, možnosti,
fondy, vyhledávání)

dokáže vyhledat potřebné
informace v oblasti
literatury

Ročník:

Obor:

Oblast:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
(komunikační a slohová
výchova)

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

-

žádost
varianta úředního
dopisu

-

životopis
standardní a
strukturovaný

s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka
písemně zpracuje zadané
téma

-

výtah, výpisek
prohlubování a
rozšiřování učiva 6.
ročníku

komunikuje v běžných
situacích, v komunikaci ve
škole užívá spisovný jazyk

-

referát a řízená diskuse
zásady
odborná příprava
realizace referátů
s řízenou diskusí

píše běžné písemnosti; podle
předlohy sestaví vlastní
životopis a napíše žádost

Obor:

Oblast:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
(komunikační a slohová
výchova)

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
-

popíše děje, jevy, osoby
vypráví podle předem
připravené osnovy

-

-

popis
prohlubování a
rozšiřování učiva 6.
ročníku
popis uměleckého díla
charakteristika
vypravování
prohlubování a
rozšiřování učiva 6.
ročníku
líčení
- subjektivně zabarvený
popis

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

správně píše slova
s předponami a
předložkami
ovládá pravopis
vyjmenovaných slov

-

-

pozná a určí slovní druhy

-

skloňuje podstatná a
přídavná jména

-

pozná osobní zájmena
časuje slovesa

-

slovotvorba a
lexikologie
opakování a
prohlubování znalostí o
slovní zásobě a tvoření
slov (viz. 7. roč.)
slova přejatá ( vlastní a
obecná)
výslovnost slov
přejatých
obecná a vlastní jména
přejatá
skloňování a užití ve
větách
slovní druhy
opakování a
prohlubování látky 6. a
7. ročníku (viz. 6. a 7.
ročník)
slovesa
spojky
podřadicí a souřadicí

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

rozezná větu jednoduchou
od souvětí

zvládá pravopis podle shody
přísudku s podmětem

-

-

-

-

jazykové příručky
praktické využití
Pravidel českého
pravopisu; SMČ, SSČ,
SSJČ a jiných slovníků
v hodinách

-

obecná jazykověda
národní jazyk
slovanské jazyky
český národní jazyk a
jeho rozvrstvení
(opakování a
prohlubování učiva)

orientuje se v Pravidlech
českého pravopisu

rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk

větné členy
opakování a
prohlubování znalostí o
základních a
rozvíjejících větných
členech (viz. 6.a 7. roč.)
věta jednoduchá a
souvětí
opakování a
prohlubování znalostí
(viz. 6. – 7. roč.)
interpunkce v souvětí

-

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (literární
výchova)

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

-

rozezná základní literární
druhy a žánry

-

základná literární druhy
(opakování)
lyrika
rozšiřující poznatky o
jazyce a kompozici
básně
další žánry lyriky
(elegie, sonet, pásmo,
epigram)
epika
- opakovaní a
rozsirovaní uciva
(viz. 7. rocník)
- dalsí zanry epiky
(povídka, novela,
romaneto, roman)
- zanry lyricko-epicke
drama
- opakovaní a
upevnovaní uciva (viz.
7. rocník)

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (literární
výchova)

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

dokáže vyhledat potřebné
informace v oblasti
literatury

ústně formuluje dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení

-

-

četba a interpretace
vybraných děl (knižních,
divadelních,
filmových…)

-

práce s vybraným
literárním textem
(prozaickým /
básnickým /
dramatickým) a jeho
interpretace (zejména
z hlediska struktury,
jazyka, ideovětematického etc.)

-

funkce a význam
literárního díla

orientuje se v literárním
textu, nachází jeho hlavní
myšlenku

má pozitivní vztah k
literatuře

významné literární
památky a autoři
českého humanismu,
baroka, osvícenství a
národního obrození
významné literární
památky a osobnosti
evropské renesance,
baroka a osvícenství

Ročník:

Obor:

Oblast:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
(komunikační a slohová
výchova)

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

čte plynule s porozuměním;
reprodukuje text

píše běžné písemnosti

vypráví podle předem
připravené osnovy

-

-

-

popisuje děje, jevy, osoby
-

výtah, výpisek
prohlubování a
rozšiřování učiva 6. a 7.
roč.
úvaha
téma, cíl, prostředky…

referát a řízená diskuse
prohlubování a
rozšiřování učiva 6. a 7.
roč.
výklad
popis a charakteristika
prohlubování a
rozšiřování učiva 6. a 7.
ročníku
charakteristika literární
postavy

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

správně píše slova
s předponami a
předložkami
ovládá pravopis
vyjmenovaných slov

-

-

slovotvorba a
lexikologie
opakování a
prohlubování znalostí o
slovní zásobě a tvoření
slov (viz. 7. a 8. roč.)
rozvrstvení slovní
zásoby
morfémy – prohloubení

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

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

-

-

rozezná větu jednoduchou
od souvětí

-

zvládá pravopis podle shody
přísudku s podmětem

orientuje se v Pravidlech
českého pravopisu

-

-

slovní druhy
opakování a
prohlubování
problematiky tvarů slov
(viz. 6., 7. a 8. ročník )
slovesa
příslovce
stupňování příslovcí
předložky

věta jednoduchá a
souvětí
opakování a
prohlubování znalostí
(viz. 6. 7. a 8. roč.)
věty dvoučlenné a
jednočlenné, větné
ekvivalenty
mluvnický a slovní zápor
řeč přímá a nepřímá

jazykové příručky
praktické využití
Pravidel českého
pravopisu; SMČ, SSČ,
SSJČ a jiných slovníků
v hodinách

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (jazyková
výchova)

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk

-

obecná jazykověda
národní jazyk
slovanské jazyky
český národní jazyk a
jeho rozvrstvení
(opakování a
prohlubování učiva)

Ročník:

Oblast:

Obor:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk (literární
výchova)

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučené
úroveň

dokáže vyhledat potřebné
informace v oblasti
literatury

-

-

významné literární
památky a autoři 2. pol.
19. stol a 20. století
významné směry a
osobnosti evropské
literatury 19. a 20.
století

ústně formuluje dojmy
z četby, divadelního nebo
filmového představení

-

četba a interpretace
vybraných děl (knižních,
divadelních,
filmových…)

orientuje se v literárním
textu, nachází jeho hlavní
myšlenku

-

specifika autorské
poetiky:odraz doby,
autorův život jako
inspirace…

-

tvorba vlastního
literárního textu dle
výběru (básně,
dramatického textu,
prozaického textu)

-

poezie, próza, drama,
film a jejich způsoby a
možnosti zpracování
námětu

má pozitivní vztah k
literatuře

rozezná základní literární
druhy a žánry

Ročník:

Obor:

Oblast:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
(komunikační a slohová
výchova)

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

píše běžné písemnosti; podle
předlohy sestaví vlastní
životopis a napíše žádost

komunikuje v běžných
situacích, v komunikaci ve
škole užívá spisovný jazyk

-

základní tiskopisy
opakování a
prohlubování učiva

-

úvaha
téma, cíl, prostředky…
(prohlubování učiva

-

žádost a životopis
opakování a
prohlubování učiva

-

proslov
znaky; prostředky;
členění…

Obor:

Oblast:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
(komunikační a slohová
výchova)

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

vypráví podle předem
připravené osnovy
s vhodnou podporou
pedagogického pracovníka
písemně zpracuje zadané
téma

čte plynule s porozuměním;
reprodukuje text

-

vypravování

-

některé útvary stylu
publicistického
opakování a
prohlubování učiva

-

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Česká jazyk

ZV 1

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
-naslouchání: praktické a
věcné
-poslech
rozumí pokynům přiměřené -věcné čtení
složitosti
-reprodukce textu
-komunikační žánry a
komunikační pravidla
-hygiena čtení
dbá na správnou výslovnost,
-základní hygienické návyky,
tempo řeči a pravidelné
technika psaní
dýchání

rozlišuje věty, slova, slabiky, -obrázková osnova
hlásky

pamatuje si a reprodukuje
jednoduché říkanky a
dětské básně

-čtení, naslouchání
-literární žánry (rozpočítadlo,
hádanka, říkanka, pohádka) a
další pojmy (kniha, čtenář,
divadelní
představení,
loutkové divadlo, herec)
-tvořivé činnosti s literárním
textem: přednes, dramatizace

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

ZV 2

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

-obrázková osnova
-naslouchání: praktické
věcné
rozumí pokynům přiměřené
-poslech
složitosti
-věcné čtení
-reprodukce textu
-komunikační
žánry
komunikační pravidla
naslouchání: praktické a
věcné
-poslech
dbá na správnou výslovnost,
-věcné čtení
tempo řeči a pravidelné
-reprodukce textu
dýchání
-komunikační žánry a
komunikační pravidla

zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

píše písmena a číslice –
dodržuje správný poměr
výšky písmen ve slově,
velikost, sklon a správné
tvary písmen
rozeznává samohlásky
(odlišuje jejich délku) a
souhlásky

a

a

-hygiena psaní, čtení

-písmena: malá, velká, tiskací
a psací
-délka samohlásek
-opis a přepis slov a vět
-hláska, slabika, věta
-interpunkce
-délka samohlásek
-hláska, slabika,
-interpunkce

-slabika – slabikotvorné r a l
-abeceda
-spisovná výslovnost
rozlišuje věty, slova, slabiky,
-spodoba znělosti
hlásky
-slovní přízvuk
-poznávání předložek v textu

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

ZV 2

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

při poslechu pohádek a
krátkých příběhů udržuje
pozornost

Oblast:

-čtení, naslouchání
-literární žánry (rozpočítadlo,
hádanka, říkanka, pohádka) a
další pojmy (kniha, čtenář,
divadelní představení,
loutkové divadlo, herec)
-tvořivé činnosti s literárním
textem: přednes, dramatizace

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

ZV 3

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

čte s porozuměním
jednoduché texty

-hodnocení reálných osob
pohádkových postav

-význam slov
-slova nadřazená a
podřazená, synonyma,
rozumí pokynům přiměřené
antonyma, slova příbuzná,
složitosti
slova citově zabarvená a
zdrobněliny
dbá na správnou výslovnost, -kultura mluveného projevu
tempo řeči a pravidelné
-čtení
dýchání

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

ZV 3

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

spojuje písmena a slabiky

převádí slova z mluvené do
psané podoby

dodržuje správné pořadí
písmen ve slově a jejich
úplnost

opisuje a přepisuje krátké
věty

-písmena: malá, velká, tiskací
a psací
-délka samohlásek
-opis a přepis slov a vět
-hláska, slabika, věta
-interpunkce
-souvislý mluvený projev
-technika mluveného projevu:
dýchání, výslovnost a
nonverbální prostředky
-základy techniky mluveného
projevu
-pravopis lexikální
-vlastní jména
-velká písmena na začátku
věty
-tvrdé a měkké souhlásky
-psaní ú, ů
-skupina slabik dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě
technika psaní
-psaní podle diktátu
-kontrola vlastního
písemného projevu

-vyjmenovaná slova
-velká písmena

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

ZV 3

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

rozlišuje všechna písmena
malé a velké abecedy

rozeznává samohlásky
(odlišuje jejich délku) a
souhlásky

tvoří slabiky

-obrázková osnova

-písmena: malá, velká, tiskací
a psací
-délka samohlásek
-opis a přepis slov a vět
-hláska, slabika, věta
-interpunkce
slabika – slabikotvorné r a l
-abeceda
-spisovná výslovnost
-spodoba znělosti
-slovní přízvuk
-poznávání předložek v textu

-čtení s porozuměním
rozlišuje věty, slova, slabiky,
-reprodukce textu
hlásky

píše velká písmena na
začátku věty a ve vlastních
jménech

reprodukuje krátký text
podle otázek a ilustrací

-pravopis lexikální
-vlastní jména
-velká písmena na začátku
věty
-tvrdé a měkké souhlásky
-psaní ú, ů
-skupina slabik dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě
-naslouchání: praktické a
věcné
-poslech
-věcné čtení
-reprodukce textu
-komunikační žánry a
komunikační pravidla

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

ZV 3

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

při poslechu pohádek a
krátkých příběhů udržuje
pozornost

Oblast:

-hygiena čtení
-čtení, naslouchání
-literární žánry (rozpočítadlo,
hádanka, říkanka, pohádka) a
další pojmy (kniha, čtenář,
divadelní představení,
loutkové divadlo, herec)
-tvořivé činnosti s literárním
textem: přednes, dramatizace

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh
Rozšiřující učivo a náměty

určuje samohlásky a
souhlásky

dodržuje pořádek slov ve
větě, pozná a určí druhy vět
podle postoje mluvčího

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

dělení hlásek

druhy vět, řazení slov

pravopis lexikální

Jazyková výchova

dtto

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh
Rozšiřující učivo a náměty

správně vyslovuje a píše slova
se skupinami hlásek dě-tě-ně-pravopis lexikální
bě-pě-vě-mě
vypráví vlastní zážitky,
jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo
ilustrací a domluví se v
běžných situacích

opisuje a přepisuje
jednoduché texty

ovládá hůlkové písmo

píše čitelně a úpravně,
dodržuje mezery mezi slovy

ovládá tiché čtení a orientuje
se ve čteném textu

čte krátké texty s
porozuměním a reprodukuje
je podle jednoduché osnovy

čtení s porozuměním,
reprodukce, komunikace,
vyprávění, rozhovor, čtení s
porozuměním

celistvost a soudržnost textu

dtto

Komunikační a slohová
výchova

dtto

psaní hůlkovým písmem

dtto

Úprava, vzdálenost mezi
písmeny a slovy

dtto

-zážitkové čtení
-interpretace literárního díla

-tvořivé činnosti s literárním
textem

Literární výchova

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh
Rozšiřující učivo a náměty

určí v přečteném textu hlavní

Oblast:

-orientace v textu

Obor:

dtto

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh
Rozšiřující učivo a náměty

pozná podstatná jména a
slovesa

seřadí slova podle abecedy

správně vyslovuje a píše znělé
a neznělé souhlásky

podstatná jména, slovesa

orientace v abecedě

dtto

znělé a neznělé souhlásky

dtto

práce se slovy a větami,
tvoří otázky a odpovídá na ně rozhovor

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

Jazyková výchova

oslovení,zahájení a
ukončení dialogu

Komunikační a slohová
výchova

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh
Rozšiřující učivo a náměty

má odpovídající slovní zásobu rozvoj slovní zásoby, význam
k souvislému vyjadřování
slov, adresa

dtto

popíše jednoduché předměty,
činnosti a děje

dtto

popis

píše správně a přehledně
jednoduchá sdělení

záznam slov, vět,
myšlenek, vzkaz, přání,
pozdrav

dramatizuje jednoduchý
příběh

tvořivé činnosti s literárním
textem

vypráví děj zhlédnutého
filmového nebo divadelního
představení podle daných
otázek

rozvoj slovní zásoby

rozlišuje pohádkové prostředí slohové útvary: pohádka,
od reálného
povídka,
bajka

rozlišuje prózu a verše

pojmy báseň, říkanka, básník,
spisovatel, autor, kniha,
čtenář, pohádka, příběh

dtto

Literární výchova

dtto

dtto

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Dějepis

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

chápe význam dějin jako
možnost poučit se z
minulosti

úvod do studia dějepisu –
nastínění smyslu historického
poznání

rozliší základní rozdíly ve
způsobu života pravěkých a
současných lidí

společnost a kultura doby
kamenné, bronzové a železné

podle obrázků popíše
život v paleolitu
pravěká zvířata, způsob jejich
lovu, zbraně, předměty denní základní vývojové typy
potřeby a kultovní předměty člověka
neolitická revoluce

uvědomuje si souvislosti
mezi přírodními
podmínkami a vývojem
starověkých států

popíše život v době
nejstarších civilizací

staroorientální státy –
Mezopotámie a Egypt

starověké středomoří –
základy politiky a kultury

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Dějepis

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
uvede první státní útvary na nejstarší státní útvary na
našem území (Sámova říše,
našem území
Velkomoravská říše)

uvede základní informace z
období počátků českého
státu

popíše úlohu a postavení
církve ve středověké
společnosti

charakterizuje příčiny,
průběh a důsledky
husitského hnutí

rozeznává období rozkvětu
českého státu v době
přemyslovské a
lucemburské

vznik a vývoj českého státu

křesťanství – šíření, význam
víry, organizace,

husitství – příčiny, průběh,
důsledky

vrcholné období českého
středověku – Přemyslovci a
Lucemburkové

významní panovníci rodu
uvede nejvýraznější
osobnosti přemyslovského a Přemyslovců a Lucemburků
lucemburského státu

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Dějepis

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

popíše důsledky objevných
cest a poznávání nových
civilizací pro Evropu

zámořské objevy a jejich
důsledky

uvede zásadní historické
události v naší zemi v
daném období

český stát od konce husitství
do roku 1618
český stát od počátku
třicetileté války do roku 1848

pojmenuje nejvýraznější
osobnosti českých dějin v
novověku

významné osobnosti českého
novověku

uvede základní historické
události v naší zemi v 19.
století I.

počátky národního obrození
v našich zemích v kontextu
rakouské politiky

vyjmenuje nejvýznamnější
osobnosti českých dějin 19.
století I.

významné osobnosti českého
národního obrození (kultury
a politiky)

rozlišuje rozdíly ve způsobu
života společnosti
jednotlivých historických
etap

společenský a kulturní život
v novověku a jeho
diferenciace

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Dějepis

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
uvede základní historické
události v naší zemi v 19.
století II.

česká politika a kultura 2.
poloviny 19 století

vyjmenuje nejvýznamnější
osobnosti českých dějin 19.
století II.

významné osobnosti české
politiky a kultury 2. pol. 19.
stol.

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

první světová válka (příčiny,
průběh, důsledky)

uvede základní informace o
vzniku samostatné
Československé republiky

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

chápe význam událostí v
roce 1989 a vítězství
demokracie v naší vlasti

vznik ČSR a jeho vývoj do
roku1948

druhá světová válka (příčiny,
průběh, důsledky)
poválečné uspořádání Evropy

revoluce 1989

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

rozpozná naše nejznámější
jedlé a jedovaté houby podle
charakteristických znaků

houby bez plodnic – základní
charakteristika, pozitivní a negativní
vliv na člověka a živé organismy

houby s plodnicemi – stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a
první pomoc při otravě houbami
lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a
význam

pozná lišejníky

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

rozliší základní
systematické skupiny rostlin
a zná jejich zástupce

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

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

ystém rostlin – poznávání a zařazování
daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů (plavuně,
přesličky, kapradiny), nahosemenných
a krytosemenných rostlin
(jednoděložných a dvouděložných);
jejich vývoj a využití hospodářsky
významných zástupců
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých
částí těla – živočišná buňka, tkáně,
orgány, orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné,
rozmnožování
vývoj, vývin a systém živočichů –
významní zástupci jednotlivých skupin
živočichů – prvoci, bezobratlí (žahavci,
ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
členovci), strunatci (paryby, ryby,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
význam a zásady třídění organismů

rozliší základní
systematické skupiny rostlin
a zná jejich zástupce

systém rostlin – poznávání a zařazování
daných zástupců běžných druhů řas,
mechorostů, kapraďorostů (plavuně,
přesličky, kapradiny), nahosemenných
a krytosemenných rostlin
(jednoděložných a dvouděložných);
jejich vývoj a využití hospodářsky
významných zástupců
význam a zásady třídění organismů

rozliší jednotlivé skupiny
živočichů a zná jejich hlavní
zástupce

využívá metody poznávání
přírody osvojované v
přírodopisu

dodržuje základní pravidla
bezpečného chování při
poznávání přírody

vývoj, vývin a systém živočichů –
významní zástupci jednotlivých skupin
živočichů – prvoci, bezobratlí (žahavci,
ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci,
členovci), strunatci (paryby, ryby,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou a mikroskopem
(případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy,
založení herbáře a sbírek, ukázky
odchytu některých živočichů,
jednoduché rozčleňování rostlin a
živočichů
praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou a mikroskopem
(případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy,
založení herbáře a sbírek, ukázky
odchytu některých živočichů,
jednoduché rozčleňování rostlin a
živočichů

uvede příklady výskytu
organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
vysvětlí podstatu
jednoduchých potravních
řetězců v různých
ekosystémech

organismy a jejuch prostředí

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
má základní vědomosti o
přírodě a přírodních dějích
pozná význam rostlin a
živočichů v přírodě i pro
člověka

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy
podmínky života a jeho význam

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
zná základní funkce
hlavních orgánů a
orgánových soustav rostlin i
živočichů

základní struktury života – buňka,
pletiva, tkáně, orgánové soustavy,
orgány, jednobuněčné a mnohobuněčné
organismy

rozpozná rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými
organismy

základní struktura života – buňky,
pletiva, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné

uvede na příkladech vliv
virů a bakterií v přírodě a
na člověka

viry a bakterie – výskyt, význam a
praktické využití

fyziologie rostlin – základní principy
fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování

rozlišuje základní rostlinné
fyziologické procesy a jejich
využití

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

fyziologie rostlin – základní principy
fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnožování

uvede význam hospodářsky
důležitých rostlin a způsob
jejich pěstování

význam rostlin a jejich ochrana

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

popíše přizpůsobení
některých rostlin
podmínkám prostředí

odvodí na základě vlastního
pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě,
objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému
prostředí
využívá zkušenosti s chovem
vybraných domácích
živočichů k zajišťování jejich
životních potřeb

organismy a prostředí – vzájemné
vztahy mezi organismy, mezi organismy
a prostředím; populace, společenstva,
přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému

rozšíření, význam a ochrana živočichů –
hospodářsky a epidemiologicky
významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov
domestikovaných živočichů, živočišná
společenstva

ví o významu živočichů v
přírodě i pro člověka a
uplatňuje zásady
bezpečného chování ve
styku se živočichy
rozliší populace,
společenstva, ekosystémy a
objasní základní princip
některého ekosystému
popíše změny v přírodě
vyvolané člověkem a objasní
jejich důsledky
pozná kladný a záporný vliv
člověka na životní prostředí

organismy a prostředí – vzájemné
vztahy mezi organismy, mezi organismy
a prostředím; populace, společenstva,
přirozené a umělé ekosystémy, potravní
řetězce, rovnováha v ekosystému

ochrana přírody a životního prostředí –
globální problémy a jejich řešení

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
využívá metody poznávání
přírody osvojované v
přírodopisu
dodržuje základní pravidla
bezpečného chování při
poznávání přírody

praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou a mikroskopem
(případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy,
založení herbáře a sbírek, ukázky
odchytu některých živočichů,
jednoduché rozčleňování rostlin a
živočichů

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
využívá metody poznávání
přírody osvojované v
přírodopisu
dodržuje základní pravidla
bezpečného chování při
poznávání přírod
zná základní funkce
hlavních orgánů a
orgánových soustav rostlin i
živočichů
popíše stavbu orgánů a
orgánových soustav
lidského těla a jejich funkce
porovná vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů
a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozliší jednotlivé skupiny
živočichů a zná jejich hlavní
zástupce
odvodí na základě vlastního
pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě,
objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému
prostředí

praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou a mikroskopem
(případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy,
založení herbáře a sbírek, ukázky
odchytu některých živočichů,
jednoduché rozčleňování rostlin a
živočichů

anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány,
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti

anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány,
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti

projevy chování obratlovců

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
fylogeneze a ontogeneze člověka –
rozmnožování člověka

ví o významu živočichů v
přírodě i pro člověka a
uplatňuje zásady
bezpečného chování ve
styku se živočichy
charakterizuje hlavní etapy
vývoje člověka
popíše vznik a vývin jedince

orientuje se v přehledu
vývoje organismů a rozliší
základní projevy a
podmínky života
zná základní funkce
hlavních orgánů a
orgánových soustavi
živočichů

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

pozitivní a negativní dopad prostředí a
životního stylu na zdraví člověka
rozliší příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady
jejich prevence a léčby

obratlovci včetně člověka

anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány,
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová
činnost, hygiena duševní činnosti
zná zásady poskytování první pomoci
při poranění

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Ekologický přírodopis

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
popíše jednotlivé vrstvy
Země

Země – vznik a stavba Země
vývoj zemské kůry a organismů na Zemi
– geologické změny, vznik života, výskyt
typických organismů a jejich
přizpůsobování prostředí
geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty

pozná podle
charakteristických
vlastností vybrané nerosty
a horniny

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti,
kvalitativní třídění, praktický význam a
využití zástupců, určování jejich vzorků;
principy krystalografie

rozliší důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů

vnější a vnitřní geologické procesy –
příčiny a důsledky

rozezná některé druhy půd
a objasní jejich vznik

půdy – složení, vlastnosti a význam
půdy pro výživu rostlin, její
hospodářský význam pro společnost,
nebezpečí a příklady její devastace,
možnosti a příklady rekultivace

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

podnebí a počasí ve vztahu k životu –
význam vody a teploty prostředí pro
život, ochrana a využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých vrstev
ovzduší pro život, vlivy znečištěného
ovzduší a klimatických změn na živé
organismy a na člověka
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy – příčiny vzniku
mimořádných událostí, přírodní světové
katastrofy, nejčastější mimořádné
přírodní události v ČR (povodně, větrné
bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí)
a ochrana před nimi

orientuje se v přehledu
vývoje organismů a rozliší
základní projevy a
podmínky života

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života
a jeho význam – výživa, dýchání, růst,
rozmnožování, vývin, reakce na
podněty; názory na vznik života

využívá metody poznávání
přírody osvojované v
přírodopisu

praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou a mikroskopem
(případně dalekohledem),
zjednodušené určovací klíče a atlasy,
založení herbáře a sbírek, ukázky
odchytu některých živočichů,
jednoduché rozčleňování rostlin a
živočichů

dodržuje základní pravidla
bezpečného chování při
poznávání přírody

Oblast:

Obor:

Ročník:

Výchova k občanství

Finanční gramotnost

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

stručně popíše sociální,
právní a ekonomické otázky ekonomické aspekty
rodinného života a rozlišuje rodinného života – dělba
postavení a role rodinných
práce v rodině
příslušníků

sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých
výdajů v hospodaření
domácnosti, vyhýbá se
rizikům při hospodaření s
penězi
ukáže na příkladech vhodné
využití různých nástrojů
hotovostního a
bezhotovostního placení,
vysvětlí, k čemu slouží
bankovní účet

uvede příklady služeb, které
banky nabízejí občanům

uvědomuje si význam
sociální péče o potřebné
občany

hospodaření – rozpočet
domácnosti, úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej,
leasing

peníze – funkce a podoby
peněz, formy placení
bezhotovostní finanční
operace
osobní účet

banky a jejich služby –
aktivní a pasivní operace,
úročení, pojištění,
sociální služby státu a jejich
fungování z finančního
hlediska
rozpočet státu
sociální a zdravotní pojištění

Oblast:

Očekávané výstupy

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

zná druhy magnetů a jejich
praktické využití

sestaví podle schématu
jednoduchý elektrický obvod



Obor:

Ročník:

Fyzika

ZV 6.

Učivo

Průřezová témata

měřené veličiny –
délka, hmotnost,
objem, hustota,
teplota a její
změna, čas





magnet
magnetické pole
indukční čáry
magnetického pole



sestavení
elektrického obvodu

Nemusíte psát.

Oblast:

Očekávané výstupy

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

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

předvídá změnu pohybu těles
při působení síly

rozezná, zda na těleso v
konkrétní situaci působí síla

aplikuje poznatky o
jednoduchých strojích při
řešení jednoduchých
praktických problémů

Obor:

Ročník:

Fyzika

ZV 7.

Učivo

Průřezová témata



klid a pohyb tělesa



pohyby těles – pohyb
rovnoměrný a
nerovnoměrný;
pohyb přímočarý a
křivočarý



výslednice dvou sil
stejných a opačných
směrů



gravitační pole a
gravitační síla –
přímá úměrnost mezi
gravitační silou a
hmotností tělesa



tlaková síla a tlak –
vztah mezi tlakovou
silou, tlakem a
obsahem plochy, na niž
síla působí



Newtonovy zákony –
první, druhý
(kvalitativně), třetí



rovnováha na páce a
pevné kladce

Oblast:

Očekávané výstupy



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



Oblast:

Očekávané výstupy

uvede vzájemný vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a
časem (bez vzorců)

rozpozná vzájemné přeměny
různých forem energie, jejich
přenosu a využití

Obor:

Ročník:

Fyzika

ZV 7.

Učivo

Průřezová témata

Pascalův zákon –
hydraulická zařízení
hydrostatický a
atmosférický tlak –
souvislost mezi
hydrostatickým
tlakem, hloubkou
a hustotou kapaliny;
souvislost
atmosférického tlaku
s některými procesy
v atmosféře
Archimédův zákon –
vztlaková síla;
potápění, vznášení se
a plování těles
v klidných tekutinách

Obor:

Ročník:

Fyzika

ZV 8.

Učivo

Průřezová témata




práce
výkon



formy energie –
pohybová a polohová
energie; vnitřní
energie; elektrická
energie

Oblast:

Očekávané výstupy

rozliší vodiče od izolantů na
základě jejich vlastností

vyjmenuje zdroje
elektrického proudu

Fyzika

ZV 8.

Učivo

Průřezová témata

přeměny skupenství –
tání a tuhnutí,
skupenské teplo tání;
vypařování a kapalnění;
hlavní faktory
ovlivňující vypařování a
teplotu varu kapaliny



obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie



vlastnosti zvuku –
látkové prostředí jako
podmínka vzniku
šíření zvuku, rychlost
šíření zvuku
v různých
prostředích; odraz
zvuku na překážce,
ozvěna; pohlcování
zvuku; výška
zvukového tónu



ochrana před
nadměrným hlukem



vodič a izolant
v elektrickém poli



výsledný odpor
rezistorů spojených
v elektrickém obvodu
za sebou a vedle sebe

rozpozná zdroje zvuku, jeho
šíření a odraz

posoudí vliv nadměrného
hluku na životní prostředí a
zdraví člověka

Ročník:


rozezná v jednoduchých
příkladech teplo přijaté či
odevzdané tělesem

pojmenuje výhody a
nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z
hlediska vlivu na životní
prostředí

Obor:

Oblast:

Očekávané výstupy

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

objasní pohyb planety Země
kolem Slunce a pohyb Měsíce
kolem Země

Ročník:

Fyzika

ZV 9.

Učivo

Průřezová témata



elektrické a
magnetické pole –
elektrická a
magnetická síla;
elektrický náboj;
tepelné účinky
elektrického proudu;
elektrický odpor;
stejnosměrný
elektromotor;
transformátor;
bezpečné chování při
práci s elektrickými
přístroji a zařízeními



vedení elektrického
proudu v polovodičích



vlastnosti světla –
zdroje světla; rychlost
světla ve vakuu a v
různých prostředích



zobrazení odrazem na
rovinném, dutém a
vypuklém zrcadle
(kvalitativně);
zobrazení lomem
tenkou spojkou a
rozptylkou
(kvalitativně); rozklad
bílého světla hranolem



stín, zatmění Slunce a
Měsíce

zná zásady bezpečnosti při
práci s elektrickými přístroji
a zařízeními

rozpozná, zda těleso je, či není
zdrojem světla

Obor:

zná planety sluneční soustavy
a jejich postavení vzhledem ke
Slunci



sluneční soustava –
její hlavní složky;
měsíční fáze

odliší hvězdu od planety na
základě jejich vlastností



hvězdy – jejich
složení

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Hudební výchova

ZV 1.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

zpívá jednoduché písně v rozsahu
kvinty

-pěvecké dovednosti (správné dýchání
a správná výslovnost, nasazení a
tvorba tónu, hlasová hygiena)
-rozšíření hlasového rozsahu

správně a hospodárně dýchá a
zřetelně vyslovuje při rytmizaci
říkadel i při zpěvu

-hudební hry (deklamace říkadel, hra
na ozvěnu)
-realizace písní ve 2/4 a ¾ taktu

Vokální a rytmické

reaguje pohybem na tempové a
rytmické změny

hra na tělo (tleskání, luskání a
pleskání)

Rytmické

rozliší sílu zvuku

zvuk: tón , melodie vzestupná a
sestupná

Poslechové

pozorně vnímá jednoduché skladby

-poslech lidského hlasu a hudebního
nástroje

Poslechové

Vokální

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Hudební výchova

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

-pěvecké dovednosti (správné dýchání
a správná výslovnost, nasazení a
tvorba tónu, hlasová hygiena,
dynamika v hlase)
-rozšíření hlasového rozsahu

Vokální

propojí vlastní pohyb s hudbou

orientace v prostoru, reprodukce
pohybů

Hudebně pohybové

doprovodí spolužáky na rytmické
hudební nástroje

-hra nejjednodušších doprovodů na
Orffovy nástroje

Instrumentální

odliší tóny podle výšky, síly a barvy

výrazové prostředky v hudbě – výška,
délka, síla, barva tónu

Hudebně pohybové

pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb

poslech lidského hlasu a hudebního
nástroje

Poslechové

správně hospodaří s dechem při
interpretaci písní
frázování

Pěvecké dovednosti, práce s hlasem,
s dechem, hlasová hygiena

Vokální

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Hudební výchova

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

propojí vlastní pohyb s hudbou

doprovodí spolužáky na rytmické
hudební nástroje

odliší tóny podle výšky, síly a barvy

-pěvecké dovednosti (nasazení a tvorba
tónu, dynamika v hlase)
-rozšíření hlasového rozsahu

Vokální

-vlastní pohyb za doprovodu hudby
-jednoduché lidové tance

Hudebně pohybové

-hra nejjednodušších doprovodů na
Orffovy nástroje

Instrumentální

-poslech skladeb – kvalita tónu (délka,
síla, barva výška tónu), dynamika,
změna tempa

pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb

- poslech lidského hlasu a hudebního
nástroje
-role posluchače

správně hospodaří s dechem při
interpretaci písní
frázování

- poslech lidského hlasu a hudebního
nástroje
-role posluchače

Poslechové

Poslechové

Poslechové

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Hudební výchova

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

propojí vlastní pohyb s hudbou

doprovodí spolužáky na rytmické
hudební nástroje

odliší tóny podle výšky, síly a barvy

pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb

správně hospodaří s dechem při
interpretaci písní
frázování

-dvojhlas a vícehlas- prodleva, kánon,
intonace, hudební hry (ozvěna,
otázka, odpověď)

-hudba taneční, pochodová, populární,
ukolébavka apod

-hra na hudební nástroje- reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten
apod.

Vokální

Hudebně pohybové

Instrumentální

vztahy mezi tóny - souzvuk, akord.
-hudební výrazové prostředky a
hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem
Poslechové
- rytmus, melodie, harmonie, barva,
kontrast a gradace, zvukomalba,
metrické,
rytmické,
dynamické,
harmonické změny
-rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace
- hudební doprovod s využitím
Instrumentální a poslechové
tónového materiálu písně, akcentace
těžké doby v rytmickém doprovodu,
ostinato, prodleva
-hudební hry (ozvěna, otázka, odpověď)
- taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance.
-pantomima a pohybová improvizace
s využitím tanečních kroků

Vokální a poslechové

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Hudební výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Hudební výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

-realizace písní ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu.
-dvojhlas a vícehlas- lidový dvojhlas
-vokální improvizace, hudební hry
(ozvěna, otázka, odpověď)

Propojí vlastní pohyb s hudbou

-taktování, pohybový doprovod znějící
hudby - dvoudobý, třídobý a
čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
-pantomima a pohybová improvizace
s využitím tanečních kroků

doprovodí spolužáky na rytmické
hudební nástroje

-hra na hudební nástroje- reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten,
keyboardů apod.

odliší tóny podle výšky, síly a barvy

vztahy mezi tóny - souzvuk, akord.
-hudební výrazové prostředky a
hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem- rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a
gradace, zvukomalba, metrické,
rytmické, dynamické, harmonické
změny

pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb

-poslech vybraných hudebních ukázek

správně hospodaří s dechem při
interpretaci písní
frázování

taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
-pantomima a pohybová improvizace
s využitím tanečních kroků

Vokální

Pohybové

Instrumentální

Poslechové

Poslechové

Vokální

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Hudební výchova

ZV 6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

doprovází písně pomocí
ostinata

rytmické a melodické
zákonitosti řeč a hudba tvorba jednoduchých
doprovodů pomocí Orff.
instrumentáře
převádění melodie z
nezpěvné do zpěvné polohy

interpretuje vybrané lidové
a umělé písně

hlasová hygiena -reflexe
vokálního projevu – náprava
rozšiřování hlasového
rozsahu -technika jednohlasu
a vícehlasu

rozeznává různé hudební
žánry

hudební dílo a případně její
autor, doba vzniku, život
autora -hudební styly

pozorně vnímá znějící
hudbu skladeb většího
rozsahu

rozpozná vybrané hudební
nástroje symfonického
orchestru

uvede některá jména
hudebních skladatelů a
název některého z jejich děl

analýza významných prvků
skladby
taneční kroky, pantomima orientace v prostoru
(pohybová paměť)
módnost a modernost -kýč,
provázanost, inspirace,
epigonství -slovní
charakterizování hudebního
díla, slohové a stylové
zařazení (vlastní soudy a
preference)
hudební dílo a případně její
autor, doba vzniku, život
autora

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Chemie MDÚ

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
rozliší společné a rozdílné
vlastnosti látek

vlastnosti látek - hustota,
rozpustnost, tepelná a elektrická
vodivost, vliv atmosféry na
vlastnosti a stav látek
zásady bezpečné práce - ve školní
pracovně (laboratoři) i v běžném

pracuje bezpečně s
vybranými běžně
používanými nebezpečnými
látkami

přípravky R-věty, Světy, varovné
značky a jejich význam
hořlaviny - význam tříd
nebezpečnosti

reaguje na případy úniku
nebezpečných látek

mimořádné události - havárie
chemických provozů, úniky
nebezpečných látek

rozpozná přeměny
skupenství látek

oddělování složek směsí (usazování,
filtrace, destilace, krystalizace,
sublimace

pozná směsi a chemické
látky

směsi - různorodé, stejnorodé
roztoky; hmotnostní zlomek a
koncentrace
roztoku; koncentrovanější,
zředěnější

rozezná druhy roztoků a
jejich využití v běžném
životě

nasycený a nenasycený roztok; vliv
teploty, plošného obsahu a míchání
pevné složky na rychlost jejího
rozpouštění do roztoku

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Chemie MDÚ

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

voda - destilovaná, pitná, odpadní;
rozliší různé druhy vody a
uvede příklady jejich použití výroba pitné vody; čistota vody

uvede zdroje znečišťování
vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí

uvede nejobvyklejší
chemické prvky a
jednoduché chemické
sloučeniny a jejich značky

rozpozná vybrané kovy a
nekovy a jejich možné
vlastnosti

pojmenuje výchozí látky a
produkty nejjednodušších
chemických reakcí

vzduch – složení, čistota ovzduší,
ozonová vrstva

prvky - vlastnosti a použití
vybraných prvků, chemická vazba,
názvosloví jednoduchých
anorganických
prvky - názvy, značky, vlastnosti a
použití vybraných prvků, skupiny a
periody v periodické soustavě
chemických prvků; protonové číslo

prvky - vlastnosti a použití
vybraných prvků,

chemické reakce - zákon zachování
hmotnosti, chemické rovnice,
látkové množství, molární hmotnost

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Chemie MDÚ

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
uvede zdroje znečišťování
vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí

uvede nejobvyklejší
chemické prvky a
jednoduché chemické
sloučeniny a jejich značky

rozpozná vybrané kovy a
nekovy a jejich možné
vlastnosti

pojmenuje výchozí látky a
produkty nejjednodušších
chemických reakcí

vzduch – složení, čistota ovzduší,
ozonová vrstva

prvky - vlastnosti a použití
vybraných prvků, chemická vazba,
názvosloví jednoduchých
anorganických
prvky - názvy, značky, vlastnosti a
použití vybraných prvků, skupiny a
periody v periodické soustavě
chemických prvků; protonové číslo

prvky - vlastnosti a použití
vybraných prvků,

chemické reakce - zákon zachování
hmotnosti, chemické rovnice,
látkové množství, molární hmotnost

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Chemie MDÚ

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

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

oxidy - názvosloví, vlastnosti a
použití vybraných prakticky
významných oxidů
hydroxidy - kyselost a zásaditost
roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a
použití vybraných prakticky
vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných halogenidů a
sulfidů
soli kyslíkaté a nekyslíkaté vlastnosti, použití vybraných solí,
oxidační číslo, názvosloví

orientuje se na stupnici pH,
názvy a použití vybraných prakticky
změří pH roztoku
univerzálním indikátorovým významných kyselin
papírkem
poskytne první pomoc při
zasažení pokožky kyselinou
nebo hydroxidem

zásady bezpečné práce - ve školní
pracovně (laboratoři) i v běžném
život

Obor:

Ročník:

Člověk a příroda

Chemie MDÚ

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

zhodnotí užívání paliv jako
zdrojů energie

paliva - ropa, uhlí, zemní plyn,

vyjmenuje některé produkty
průmyslově vyráběná paliva
průmyslového zpracování
ropy
uvede příklady bílkovin,
tuků, sacharidů a vitaminů v přírodní látky - zdroje, vlastnosti a
potravě z hlediska obecně
příklady funkcí bílkovin, tuků,
uznávaných zásad správné sacharidů a vitaminů v lidském těle
výživy

uvede příklady využívání
prvotních a druhotných
surovin

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

plodiny a jiné zdroje

chemický průmysl v ČR - výrobky,
rizika v souvislosti s životním
prostředím, recyklace surovin,
koroze
plasty a syntetická vlákna –

hořlaviny – význam tříd

materiály – cement, vápno, sádra,
keramika

Oblast:

Informační a
komunikační
technologie

Obor:

Ročník:

Informatika

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

ovládá základní obsluhu
počítače

dodržuje pravidla bezpečné
a zdravotně nezávadné
práce s výpočetní technikou

komunikuje pomocí
internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení

pracuje s výukovými a
zábavními programy podle
pokynu

základní úkony obsluhy PC

zásady bezpečnosti práce s PC
zásady bezpečnosti na webu

základní způsoby
komunikace (e-mail, chat,
telefonování)

základní výukové a zábavní
programy a jejich užití

Oblast:

Obor:

Ročník:

Informační a komunikační
technologie

Informatika

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

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

formulace požadavku při
vyhledávání na internetu,
vyhledávací atributy
zásady bezpečnosti na webu
(2)
základy elektronické
komunikace (2)

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

základní funkce textového a
grafického editoru
práce s výukovými programy

vyhledává potřebné
informace na internetu
- dodržuje pravidla
bezpečného zacházení s
výpočetní technikou

práce s informacemi na webu
k zadanému tématu
zásady bezpečnosti práce s PC
(2)

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 1.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň

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

-přirozená čísla 1 – 20

čte, píše a používá číslice v
oboru do 20
zná matematické operátory
+ , − , = , < , > a umí je zapsat

-číslice 0 – 9, čísla 0 – 20
-znaky < , >, =

-číselná osa

sčítá a odčítá s užitím
názoru v oboru do 20

-číselný obor 0 – 10, 10 – 20

řeší jednoduché slovní úlohy
na sčítání a odčítání v oboru
do 20 umí rozklad čísel v
oboru do 20

-práce s textem slovní úlohy

-struktura času: hodina, den, týden,
měsíc, rok

-tabulky a schémata

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 1.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň

doplňuje jednoduché
tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru
do 20

-tabulky a schémata

zvládá orientaci v prostoru
a používá výrazy vpravo,
vlevo, pod, nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu

-rovinné útvary:
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
-tělesa:
krychle, kvádr, koule, válec
-orientace v prostoru:
před, za, vpravo, vlevo, nahoře, dole
-porovnávání:
větší, menší, stejný, nižší, vyšší
-délka úsečky
-poměřování úseček

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň
žák - čte, píše a porovnává
čísla v oboru do 100 i na
číselné ose
uplatňuje matematické
znalosti při manipulaci s
drobnými mincemi

-přirozená čísla 1 – 100
-počítání s penězi
-peníze: způsoby placení

-číselný obor 0 – 100
-lichá a sudá čísla

-řád jednotek a desítek

-násobilka 2, 3, 4, 5, 10
-součet a rozdíl

-strategie řešení úloh z běžného života

určí čas s přesností na
čtvrthodiny, převádí
jednotky času v běžných
situacích

-časové údaje:
čtvrt hodiny, půl hodiny, tři čtvrtě
hodiny, celá hodina

-měření délky, hmotnosti, objemu
-jednotky: centimetr, litr, kilogram

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň

-tabulková evidence zadaných údajů

žák - pozná a pojmenuje
základní geometrické tvary
a umí je graficky znázornit
pozná základní tělesa

-rovinné útvary:
lomená čára, křivá čára, bod, úsečka,
přímka, polopřímka
-tělesa:
kužel, jehlan

používá pravítko

-práce s pravítkem
-jednotky délky:
milimetr, centimetr, metr, kilometr

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň

numerace do 1000 - sčítá a
odčítá zpaměti i písemně
dvouciferná čísla
žák - modeluje jednoduché
situace podle pokynů a
s využitím pomůcek

-číselný obor 0 – 1 000
-rozklad čísla v desítkové soustavě

-číselná osa – nástroj modelování

- zvládne s názorem řady
násobků čísel 2 až 10 do 100
- tvoří a zapisuje příklady na
násobení a dělení v oboru do
100

-zápis čísla v desítkové soustavě
-násobilka 6, 7, 8, 9
-nejbližší, nižší a vyšší násobek čísla

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ
ÚLOHY A PROBLÉMY

-řešitelské strategie: pokus-omyl,
řetězení od konce, vyčerpání všech
možností, zjednodušování

-jízdní řády

-teplota, teploměr, stupeň celsia
-evidence sportovních výkonů

-tabulka jako nástroj pro řešení úloh

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň

rozezná přímku a úsečku,
narýsuje je a ví, jak se
označují

-klasifikace trojúhelníků (obecný,
rovnostranný, rovnoramenný)
-rovinné útvary: mnohoúhelník
(čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník)
-vrchol, strana, úhlopříčka
mnohoúhelníku

-osově souměrné rovinné útvary

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její aplikace

Matematika

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

-principy asociativnosti a
komutativnosti

-číselný obor 0 – 1 000 000
-písemné algoritmy sčítání, odčítání,
násobení a dělení
-římské číslice
-hospodaření domácnosti: rozpočet,
příjmy a výdaje domácnosti

zaokrouhluje čísla na desítky i na
stovky s využitím ve slovních
úlohách

-zaokrouhlování čísel
-odhad a kontrola výsledku
-práce s kalkulátorem

rozeznává sudá a lichá čísla

-matematizace reálné situace

-zlomky

-početní operace se zlomky
číselná osa (znázornění-teploměr,
model)

žák - vyhledá a roztřídí
jednoduchá data (údaje, pojmy
apod.) podle návodu

-zásady sběru a třídění dat

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její aplikace

Matematika

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

orientuje se a čte v jednoduché
tabulce

-strukturovaná tabulka
-sloupkové diagramy

žák - znázorní, narýsuje a označí
základní rovinné útvary

-zásady rýsování
-rýsování jednoduchých rovinných
útvarů
-čtvercová síť

provádí jednoduché převody
jednotek délky, hmotnosti a času

-jednotky délky a jejich převody
(milimetr, centimetr, metr, kilometr)
-grafické sčítání a odčítání úseček
-obvod mnohoúhelníku

měří a porovnává délku úsečky
sestrojí rovnoběžky a kolmice

-vzájemná poloha přímek v rovině:
rovnoběžky, různoběžky, kolmice

-jednotky obsahu: m ², cm², mm²

určí osu souměrnosti překládáním
papíru

-osová souměrnost rovinného útvaru

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

-řešení úloh úsudkem
-číselné a obrázkové řady

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň

-číselný obor 0 – miliarda
-písemné algoritmy sčítání, odčítání,
násobení a dělení

používá kalkulátor
ZÁVISLOSTI

-zaokrouhlování čísel
-odhad a kontrola výsledku
-práce s kalkulátorem

zapíše a řeší jednoduché
slovní úlohy

-fáze řešení problému: zápis, grafické
znázornění, stanovení řešení, odhad a
kontrola výsledku, posouzení reálnosti
výsledku, formulace odpovědi

desetinná čísla, číselná osa

-celá čísla, číselná osa(teploměr)

VZTAHY A PRÁCE S DATY

-statistické údaje a jejich reprezentace

uplatňuje matematické
znalosti při manipulaci s
penězi

-kruhový diagram
-finanční produkty: úspory

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená
úroveň

-konstrukce čtverce a obdélníku
-konstrukce pravoúhlého,
rovnostranného a rovnoramenného
trojúhelníku

-konstrukce rovnoběžky a kolmice
daným bodem

-složené obrazce ve čtvercové síti

-magické čtverce, pyramidy, sudoku

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

píše, čte, porovnává a
zaokrouhluje čísla v oboru
do 1 000 000



celá čísla − obor přirozených
čísel do 1 000 000

zvládá orientaci na číselné ose



číselná osa

zvládá početní úkony s penězi




početní úkony
příklady z praktického života



jednotky délky, hmotnosti, času
a objemu
převody jednotkek délky,
hmotnosti, času a objemu

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

umí zacházet s rýsovacími
pomůckami a potřebami






bezpečnost práce při rýsování
rýsovací pomůcky a potřeby



dělitelnost přirozených čísel
– prvočíslo, číslo složené,
násobek, dělitel, nejmenší
společný násobek, největší
společný dělitel, kritéria
dělitelnosti

písemně sčítá, odčítá, násobí a
dělí víceciferná čísla, dělí se
zbytkem


rozeznává a rýsuje základní
rovinné útvary

rovinné útvary – přímka,
polopřímka, úsečka, kružnice,
kruh, úhel, trojúhelník,
čtyřúhelník

Nemusíte psát.

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

vyznačuje, rýsuje a měří úhly,
provádí jednoduché
konstrukce



metrické vlastnosti v rovině
– druhy úhlů, trojúhelníková
nerovnost



konstrukční úlohy – množiny
všech bodů dané vlastnosti
(osa úsečky, osa úhlu), osová
souměrnost,
středová
souměrnost



rovinná geometrie

vyhledává a třídí data



číselné a logické řady

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



desetinná čísla – rozvinutý
zápis čísla v desítkové
soustavě

sestrojí sítě základních těles



tělesa

zobrazuje jednoduchá tělesa



tělesa

sestrojí základní rovinné
útvary ve středové a osové
souměrnosti

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

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata



celá čísla – čísla navzájem
opačná, číselná osa



desetinná čísla, zlomky –
rozvinutý zápis čísla
v desítkové soustavě;
převrácené číslo, smíšené číslo,
složený zlomek

provádí odhad výsledku,
zaokrouhluje čísla



racionální čísla

aplikuje poznatky a
dovednosti z jiných
vzdělávacích oblastí



poměr-měřítko plánu a mapy



poměr – měřítko, úměra,
trojčlenka

zvládá orientaci na číselné
ose

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

používá měřítko mapy a
plánu

řeší jednoduché úlohy na
procenta

vypracuje jednoduchou
tabulku



procenta – procento,
promile; základ, procentová
část, počet procent;
jednoduché úrokování



funkce – pravoúhlá soustava
souřadnic, přímá úměrnost,
nepřímá úměrnost

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

vypočítá obvod a obsah
trojúhelníka, čtverce,
obdélníka, kruhu

sestrojí sítě základních těles

načrtne základní tělesa

vypočítá povrch a objem
kvádru, krychle a válce



rovinné útvary trojúhelník,
čtyřúhelník (lichoběžník,
rovnoběžník), pravidelné
mnohoúhelníky



hranoly a jejich sítě



hranoly



prostorové útvary – kvádr,
krychle, kolmý hranol

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

porovnává data



mocniny a odmocniny –
druhá mocnina a odmocnina

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

hledá různá řešení
předložených situací



výrazy

samostatně řeší praktické
úlohy




rovnice – lineární rovnice
slovní úlohy řešené rovnicí



metrické vlastnosti v rovině –
vzdálenost bodu od přímky,
Pythagorova věta



konstrukční úlohy – množiny
všech bodů dané vlastnosti



kruh, kružnice
vzájemná poloha přímky a
kružnice (kruhu) a dvou
kružnic (kruhů)
(Thaletova kružnice )
osová souměrnost,
středová souměrnost



válec

rozeznává a rýsuje základní
rovinné útvary

provádí jednoduché
konstrukce

sestrojí základní rovinné
útvary ve středové a osové
souměrnosti

vypočítá povrch a objem
kvádru, krychle a válce

Oblast:

Obor:

Ročník:

Matematika a její
aplikace

Matematika

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

hledá různá řešení
předložených situací

samostatně řeší praktické
úlohy

zobrazuje jednoduchá tělesa

využívá prostředky výpočetní
techniky při řešení úloh



výrazy – číselný výraz a jeho
hodnota; proměnná, výrazy
s proměnnými, mnohočleny



rovnice – lineární rovnice,
soustava dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými



prostorové útvary – kvádr,
krychle, rotační válec, jehlan,
rotační kužel, koule, kolmý
hranol

 číselné a obrázkové analogie



pravoúhlé promítání



povrchy a objemy těles



závislosti a data – příklady
závislostí z praktického
života a jejich vlastnosti,
nákresy, schémata,
diagramy, grafy, tabulky;
četnost znaku, aritmetický
průmě

sestrojí sítě základních těles

vypočítá povrch a objem
kvádru, krychle a válce

vyhledává a třídí data

používá technické písmo

čte a rozumí jednoduchým
technickým výkresům



technické zobrazování
jednoduchých těles

 pravoúhlé promítání

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Německý jazyk

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

- poslech autentických
nahrávek
je seznámen se zvukovou
podobou cizího jazyka

- konverzace s vyučujícím a
spolužáky v oblasti
tématických okruhů
- výslovnost
- spodoba znělosti

rozumí výrazům pro
pozdrav a poděkování

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

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

- autentický poslech na téma
škola, rodina a roviny běžné
komunikace
-pozdrav, představování se,
bydliště
-časování pravidelných sloves
wohnen, haben,
spielen,kaufen, malen…

-člen určitý der, die, das
-člen neurčitý ein, eine
- popis osoby
-číselné údaje

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Německý jazyk

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

rozumí jednoduchým
pokynům učitele

Oblast:

- konverzace s vyučujícím a
spolužáky v oblasti
tématických okruhů
- výslovnost
- spodoba znělosti

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Německý jazyk

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
rozumí jednoduchým
slovům, se kterými se v
rámci tematických okruhů
opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici
vizuální oporu)
reaguje na jednoduchá
písemná sdělení, která se
týkají jeho osoby

-pozdrav, představování se,
bydliště, časování
nepravidelných sloves se
změnou kmenové samohlásky

-věta oznamovací, věta tázací
– pořádek slov ve větě
Rozkazovací způsob
Slovní a větný přízvuk

pozdraví a poděkuje, vyjádří -zápor před podstatným
souhlas a nesouhlas
jménem „kein, keine“
Záporka „nicht“

Oblast:

Obor:

Ročník:

Jazyk a jazyková
komunikace

Německý jazyk

ZV 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
sdělí své jméno a věk

-slovní zásoba dle
tematických okruhů

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
získá základní vědomosti o
materiálech, nástrojích a
pracovních postupech; provádí
jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje
technologickou kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
organizuje svoji pracovní činnost
pracuje s jednoduchou technickou
dokumentací, orientuje se v
pracovních postupech a návodech
dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu
rozlišuje různé druhy materiálů a
zná jejich vlastnosti
zvolí vhodný pracovní postup v
souladu s druhem
zpracovávaného materiálu
právně vybere a používá vhodné
pracovní nástroje a pomůcky dovede pracovní postupy k
finálnímu výrobku - dodržuje
technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytuje první pomoc při
drobném úrazu

vlastnosti materiálu, užití v praxi
(dřevo, kov, plasty, kompozity)
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje
pro ruční opracování jednoduché
pracovní operace a postupy organizace
práce, důležité technologické postupy
technické náčrty a výkresy, technické
informace, návody úloha techniky v
životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a
volný čas, tradice a řemesla

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
sestaví podle návodu,
náčrtu, plánu daný model
ovládá montáž a demontáž
jednoduchého zařízení,
provádí údržbu
jednoduchých předmětů a
zařízení

stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické),
sestavování modelů, tvorba
konstrukčních prvků, montáž a
demontáž návod, předloha, náčrt, plán,
schéma, jednoduchý program

dodržuje zásady bezpečnosti
a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy;
poskytne první pomoc při
úrazu
volí vhodné pracovní
postupy při pěstování
vybraných rostlin
pěstuje a ošetřuje květiny v
interiéru a využívá je k
výzdobě
používá vhodné pracovní
pomůcky a provádí jejich
údržbu
prokáže základní znalost
chovu drobných zvířat a
zásad bezpečného kontaktu
se zvířaty
dodržuje technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu
způsobeném zvířaty a při
styku s jedovatými
rostlinami

základní podmínky pro pěstování –
půda a její zpracování, výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy zelenina – osivo,
sadba, výpěstky, podmínky a zásady
pěstování; pěstování vybraných druhů
zeleniny okrasné rostliny – základy
ošetřování
pokojových
květin,
pěstování vybraných okrasných dřevin
a květin; květina v exteriéru a interiéru
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá
vazba, úprava květin ovocné rostliny –
druhy ovocných rostlin, způsob
pěstování, uskladnění a zpracování
léčivé rostliny, koření – pěstování
vybrané rostliny; rostliny a zdraví
člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny
jedovaté; rostliny jako drogy a jejich
zneužívání; alergie

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
provádí jednoduché operace
platebního styku
ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních
činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k
obsluze běžných domácích
spotřebičů
správně zachází s
pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením,
provádí drobnou domácí
údržbu, používá vhodné
prostředky při práci v
domácnosti
dodržuje základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při
úrazu elektrickým proudem
nebo chemikálií

finance, provoz a údržba domácnosti –
rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory;
hotovostní a bezhotovostní platební
styk, ekonomika domácnosti; údržba
oděvů a textilií, úklid domácnosti,
postupy, prostředky a jejich dopad na
životní prostředí, odpad a jeho
ekologická likvidace; spotřebiče v
domácnosti elektrotechnika v
domácnosti – elektrická instalace,
elektrické spotřebiče, elektronika,
sdělovací technika, funkce, ovládání a
užití, ochrana, údržba, bezpečnost a
ekonomika provozu, nebezpečí úrazu
elektrickým proudem

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
používá základní kuchyňský
inventář a bezpečně
obsluhuje základní
spotřebiče
připraví jednoduché pokrmy
podle daných postupů v
souladu se zásadami zdravé
výživy
dodržuje základní principy
stolování a obsluhy u stolu
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazech v
kuchyni
vybere a prakticky využívá
pracovní postup konkrétní
laboratorní činnosti a
dodrží kázeň při práci s
přístroji, zařízením a
pomůckami nutnými pro
konání pozorování, měření,
experimentu
dodržuje hygienu práce a
zásady bezpečné práce s
laboratorní technikou,
příslušnými nástroji,
přístroji a pomůckami při
laboratorních činnostech
poskytne první pomoc při
úrazu v laboratoři

kuchyně – základní vybavení, udržování
pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena
provozu potraviny – výběr, nákup,
skladování, skupiny potravin,
sestavování jídelníčku příprava pokrmů
– úprava pokrmů za studena, základní
způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
úprava stolu a stolování – jednoduché
prostírání, obsluha a chování u stolu,
slavnostní stolování v rodině, zdobné
prvky a květiny na stole

základní laboratorní postupy a metody
základní laboratorní přístroje, zařízení a
pomůcky

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
ovládá základní funkce
vybraných digitálních
zařízení, postupuje podle
návodu k použití, při
problémech vyhledá pomoc
či expertní službu
propojuje vzájemně
jednotlivá vybraná digitální
zařízení
pracuje uživatelským
způsobem s mobilními
technologiemi v situacích,
které odpovídají okruhu
jeho zájmů a potřeb
ošetřuje digitální techniku a
chrání ji před poškozením
dodržuje základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při
práci s digitální technikou a
poskytne první pomoc při
úrazu

digitální technika – počítač a periferní
zařízení, digitální fotoaparát,
videokamera, PDA, CD a DVD
přehrávače, e-Kniha, mobilní telefony
digitální technologie – bezdrátové
technologie (USB, Bluetooth, WIFI,
GPRS, GMS, norma IEEE 802.11b),
navigační technologie, konvergence
technologií, multiplexování počítačové
programy pro zpracovávání hlasových a
grafických informací – úpravy,
archivace, střih; operační systémy,
vzájemná komunikace zařízení
(synchronizace PDA s PC) mobilní
služby – operátoři, tarify

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 6. – 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
orientuje se v pracovních
činnostech vybraných
profesí, v učebních oborech
a středních školách
posoudí své možnosti v
oblasti profesní, případně
pracovní orientace
přihlédnutím k potřebám
běžného života
využije profesní informace a
poradenské služby pro
výběr vhodného dalšího
vzdělávání
prokáže v modelových
situacích prezentaci své
osoby při ucházení se o
zaměstnání
byl seznámen s právy a
povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů
byl seznámen s možnostmi
využití poradenské pomoci v
případě neúspěšného
hledání zaměstnání

trh práce – povolání lidí, druhy
pracovišť, pracovních prostředků,
pracovních objektů, charakter a druhy
pracovních činností; požadavky
kvalifikační, zdravotní a osobnostní;
rovnost příležitostí na trhu práce volba
profesní orientace –
sebepoznávání: osobní zájmy a cíle,
tělesný a zdravotní stav, osobní
vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení,
informační základna pro volbu
povolání, práce s profesními
informacemi a využívání poradenských
služeb možnosti vzdělávání – náplň
učebních a studijních oborů, přijímací
řízení, informace a poradenské služby
zaměstnání – pracovní příležitosti v
obci (regionu), způsoby hledání
zaměstnání, psaní životopisu, pohovoru
zaměstnavatele, problémy
povinnosti

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 1.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
zvládá základní
manuální dovednosti při
práci s jednoduchými
materiály a pomůckami;
vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů

- vlastnosti materiálu
(přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.

pracuje podle slovního
návodu a předlohy

- jednoduché pracovní operace
a postupy, organizace práce

zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

- stavebnice (plošné,
prostorové, konstrukční),
sestavování modelů

provádí pozorování přírody
v jednotlivých ročních
- základní podmínky pro
obdobích a popíše jeho
pěstování rostlin, půda a její
výsledky
zpracování

Práce s drobným materiálem

dtto

Konstrukční činnosti

Pěstitelské práce

upraví stůl pro jednoduché
stolování

-základní vybavení kuchyně

Příprava pokrmů

chová se vhodně při
stolování

-jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
zvládá základní
manuální dovednosti při
práci s jednoduchými
materiály a pomůckami;
vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů

-vlastnosti materiálu
(přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)

pracuje podle slovního
návodu a předlohy

-jednoduché pracovní operace
a postupy, organizace práce

zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

-stavebnice (plošné,
prostorové, konstrukční),
sestavování modelů

provádí pozorování přírody
-základní
podmínky
pro
v jednotlivých ročních
pěstování rostlin, půda a její
obdobích a popíše jeho
zpracování
výsledky

pečuje o nenáročné rostliny

-výživa rostlin, osivo

upraví stůl pro jednoduché
stolování

-základní vybavení kuchyně

Práce s drobným materiálem

dtto

Konstrukční činnosti

Pěstitelské práce

dtto

Příprava pokrmů

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň

chová se vhodně při
stolování

-jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
zvládá základní
manuální dovednosti při
práci s jednoduchými
materiály a pomůckami;
vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů

-vlastnosti materiálu
(přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil,
drát, fólie aj.)

pracuje podle slovního
návodu a předlohy

-jednoduché pracovní operace
a postupy, organizace práce

zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

-stavebnice (plošné,
prostorové, konstrukční),
sestavování modelů

Práce s drobným materiálem

dtto

Konstrukční činnosti

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
provádí pozorování přírody
v jednotlivých ročních
obdobích a popíše jeho
výsledky

-základní
podmínky
pro
pěstování rostlin, půda a její
zpracování

pečuje o nenáročné rostliny

-výživa rostlin, osivo

upraví stůl pro jednoduché
stolování

-základní vybavení kuchyně

chová se vhodně při
stolování

-jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

Pěstitelské práce

dtto

Příprava pokrmů

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
vytváří přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z daného materiálu,
vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a
postupy na základě své
představivosti různé
výrobky z daného materiálu
volí vhodné
pracovní pomůcky, nástroje
a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu
udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při drobném
poranění

-pracovní pomůcky a nástroje
– funkce a využití

Práce s drobným materiálem

-pracovní pomůcky a nástroje
– funkce a využití

dtto

-jednoduché pracovní operace
a postupy, organizace práce

dtto

provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž

-stavebnice (plošné,
prostorové, konstrukční),
sestavování modelů

pracuje podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

-práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

Konstrukční činnosti

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
udržuje pořádek na svém
pracovním místě, dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc
při drobném úrazu

-pracovní hygiena, první
pomoc při zranění

dodržuje základní podmínky -základní podmínky pro
a užívá postupy pro
pěstování rostlin, půda a její
pěstování vybraných rostlin zpracování, výživa rostlin,
osivo

dtto

Pěstitelské práce

ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i jiné
rostliny a provádí
pěstitelská pozorování

-pěstování rostlin ze semen v
místnosti, na zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)

dtto

volí podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje
a náčiní

-pěstování pokojových rostlin

dtto

dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
-rostliny jedovaté, rostliny jako
první pomoc při úrazu na
drogy, alergie
zahradě

uvede základní vybavení
kuchyně

připraví samostatně
jednoduchý pokrm

-výběr, nákup a skladování
potravin

-příprava jednoduchých
pokrmů dle možností

dtto

Příprava pokrmů

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
dodržuje pravidla
správného stolování a
společenského chování při
stolování
udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a
bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při
úrazu v kuchyni

-jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

dtto

-technika v kuchyni – historie
a význam

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
vytváří přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z daného materiálu,
vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a
postupy na základě své
představivosti různé
výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých
činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii

volí vhodné
pracovní pomůcky, nástroje
a náčiní vzhledem k
použitému materiálu

-pracovní pomůcky a nástroje
– funkce a využití

využívá při tvořivých
činnostech vlastní fantazii

-pracovní pomůcky a nástroje
– funkce a využití

udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a
-jednoduché pracovní operace
bezpečnosti práce; poskytne
a postupy, organizace práce
první pomoc při drobném
poranění
užívá jednoduché pracovní
nástroje a pomůcky ,
provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž

-stavebnice (plošné,
prostorové, konstrukční),
sestavování modelů

pracuje podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

-práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

Práce s drobným materiálem

dtto

dtto

dtto

Konstrukční činnosti

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
udržuje pořádek na svém
pracovním místě, dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při
drobném úrazu

-pracovní hygiena, první
pomoc při zranění

dodržuje základní podmínky -základní podmínky pro
a užívá postupy pro
pěstování rostlin, půda a její
pěstování vybraných rostlin zpracování, výživa rostlin,
osivo

dtto

Pěstitelské práce

ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i jiné
rostliny a provádí
pěstitelská pozorování

-pěstování rostlin ze semen v
místnosti, na zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)

dtto

volí podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje
a náčiní

-pěstování pokojových rostlin

dtto

-rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie

dtto

dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při
úrazu na zahradě

uvede základní vybavení
kuchyně

uplatňuje zásady správné
výživy, připraví
samostatně jednoduchý
pokrm

technika v kuchyni – historie a
význam

-výběr, nákup a skladování
potravin

Příprava pokrmů

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Činnosti

Minimální doporučená
úroveň
dodržuje pravidla
správného stolování a
společenského chování při
stolování
udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a
bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při
úrazu v kuchyni

-jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování

dtto

-příprava jednoduchých
pokrmů dle možností -

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Přírodověda

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

na jednotlivých příkladech poznává
propojenost živé a neživé přírody

-živá a neživá příroda vztahy (životní
podmínky, rovnováha v přírodě)

popíše střídání ročních období

- roční období, délka dne

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

-rostliny, houby a živočichové na
podzim a v zimě
- přírodní společenstva na jaře

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

-péče o pokojové rostliny, domácí
zvířata a jejich potřeby a vlastnosti

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

-základní práce v zemědělství, vodním
hospodářství a lesnictví

reaguje vhodným způsobem na
pokyny dospělých při mimořádných
událostech

-poučení o bezpečnosti při mimořádných
událostech

chová se podle zásad ochrany přírody -popsat zásady ochrany přírody a
a životního prostředí
životního prostředí jako celku

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Přírodověda

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

provádí jednoduché pokusy se
známými látkami

-pokusy- postup práce, výstupy (měření
hmotnosti, objemu, času, teploty;
vlastnosti vzduchu, vody)

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

- zdravý životní styl, správná
výživa,vhodná skladba stravy, pitný
režim

rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života

-vývoj člověka-etapy vývoje

ošetří drobná poranění a v případě
nutnosti zajistí lékařskou pomoc

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

-krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru
-přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – služby
odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
-poskytnutí první pomoci, prevence
úrazů
-mimořádné události a rizika ohrožení s
nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém

-bezpečné chování v silničním provozu,
uplatňuje základní pravidla silničního
dopravní značky; předcházení
provozu pro cyklisty; správně
rizikovým situacím v dopravě a v
vyhodnotí jednoduchou dopravní
dopravních prostředcích (bezpečnostní
situaci na hřišti
prvky)

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Přírodověda

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

odmítá návykové látky

-drogy - prevence, návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost

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

-šikana, týrání, sexuální a jiné
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí
v médiích

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Přírodověda

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Na jednotlivých příkladech poznává
propojenost živé a neživé přírody,
popíše střídání ročních období

-Vesmír (Sluneční soustava, postavení
Země)
-Země (den a noc, střídání ročních
období)

zkoumá základní společenstva v
nejbližším okolí a pozoruje
přizpůsobení organismů prostředí

-fauna a flora v jednotlivých
podnebných pásech, přizpůsobivost
organismů

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Přírodověda

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Zvládá péči o pokojové rostliny a zná
způsob péče o drobná domácí zvířata

-péče o pokojové rostliny, domácí
zvířata a jejich potřeby a vlastnosti

Popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a
-člověk a příroda – ekologie
jmenuje některé činnosti, které
-krizové situace – vhodná a nevhodná
přírodnímu prostředí pomáhají a
místa pro hru
které ho poškozují

Chová se podle zásad a ochrany
přírody a životního prostředí

-popsat zásady ochrany přírody a
životního prostředí jako celku

Reaguje vhodným způsobem na
pokyny dospělých při mimořádných
událostech

-poučení o bezpečnosti při
mimořádných událostech

Uplatňuje základní znalosti,
dovednosti a návyky související s
prevevntivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu

-péče o zdraví, stavba těla, základní
funkce a projevy lidské tělo - orgány

Uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulující
mimořádné události

-mimořádné události a rizika ohrožení s
nimi spojená – postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém

Uplatňuje základní pravidla
silničního provozu pro cyklisty,
správně vyhodnotí jednoduchou
dopravní situaci na hřišti

-bezpečné chování v silničním provozu,
dopravní značky; předcházení
rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní
prvky)

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Přírodověda

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Ošetří drobná poranění a v případě
nutnosti zajistí lékařskou péči

-krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru
-přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví – služby
odborné pomoci, čísla tísňového volání,
správný způsob volání na tísňovou linku
-poskytnutí první pomoci, prevence
úrazů

rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života

-vývoj člověka- etapy vývoje

odmítá návykové látky

-drogy - prevence, návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost

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

-sexuální výchova, nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS), partnerství, manželství,
rodičovství, základy sexuální výchovy –
rodina, vztahy v rodině, partnerské
vztahy, osobní vztahy, etická stránka
vztahů, etická stránka sexuality
-šikana, týrání, sexuální a jiné
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí
v médiích

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Rukověť občana

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň


zásady lidského soužití –
morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná
závislost, pravidla
chování; dělba práce a
činností, výhody
spolupráce lidí



lidská setkání – přirozené a
sociální rozdíly mezi
lidmi, rovnost a nerovnost,
rovné postavení mužů a
žen; lidská solidarita,
pomoc lidem v nouzi,
potřební lidé ve
společnosti



vztahy mezi lidmi – osobní
a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace;
konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské
nesnášenlivosti



kulturní život –
rozmanitost kulturních
projevů, kulturní hodnoty,
kulturní tradice; kulturní
instituce; masová kultura,
prostředky masové
komunikace, masmédia

přistupuje kriticky k
projevům vandalismu

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

respektuje mravní principy
a pravidla společenského
soužití
rozpoznává hodnoty
přátelství a vztahů mezi
lidmi a je ohleduplný ke
starým, nemocným a
postiženým spoluobčanům
uplatňuje vhodné způsoby
chování a komunikace v
různých životních situacích
a rozlišuje projevy
nepřiměřeného chování a
porušování společenských
norem
je seznámen s nebezpečím
rasismu a xenofobie

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Rukověť občana

ZV 6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

respektuje kulturní
zvláštnosti, názory a zájmy
minoritních skupin ve
společnosti



vnitřní svět člověka –
vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování
skutečnosti, sebe i druhých
lidí, systém osobních
hodnot, sebehodnocení;
stereotypy v posuzování
druhých lidí



podobnost a odlišnost lidí
– projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a
jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti,
charakter; vrozené
předpoklady, osobní
potenciál

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Rukověť občana

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň


chápe význam vzdělávání v
kontextu s profesním
uplatněním





osobní rozvoj – životní cíle
a plány, životní
perspektiva, adaptace na
životní změny, sebezměna;
význam motivace, aktivity,
vůle a osobní kázně při
seberozvoji



majetek, vlastnictví –
formy vlastnictví; hmotné
a duševní vlastnictví, jejich
ochrana; hospodaření s
penězi, majetkem a
různými formami
vlastnictví



peníze – funkce a podoby
peněz, formy placení;
hospodaření – rozpočet
domácnosti, úspory,
investice, úvěry,
splátkový prodej,
leasing; rozpočet státu,
typy rozpočtu a jejich
odlišnosti; význam daní

formuluje své nejbližší plány

stručně popíše sociální,
právní a ekonomické otázky
rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných
příslušníků
sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých
výdajů v hospodaření
domácnosti, vyhýbá se
rizikům při hospodaření s
penězi

podobnost a odlišnost lidí
– projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a
jednání; osobní vlastnosti,
dovednosti a schopnosti,
charakter; vrozené
předpoklady, osobní
potenciál
vnitřní svět člověka –
vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování
skutečnosti, sebe i druhých
lidí, systém osobních
hodnot, sebehodnocení;
stereotypy v posuzování
druhých lidí



Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Rukověť občana

ZV 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň



ukáže na příkladech vhodné
využití různých nástrojů
hotovostního a
bezhotovostního placení,
vysvětlí, k čemu slouží
bankovní účet
uvede příklady služeb,
které banky nabízejí
občanům

uvědomuje si význam
sociální péče o potřebné
občany






peníze – funkce a podoby
peněz, formy placení;
hospodaření – rozpočet
domácnosti, úspory,
investice, úvěry,
splátkový prodej,
leasing; rozpočet státu,
typy rozpočtu a jejich
odlišnosti; význam daní
výroba, obchod, služby –
jejich funkce a návaznost
principy tržního
hospodářství – nabídka,
poptávka, trh; tvorba
ceny, inflace; podstata
fungování trhu; nejčastější
právní formy podnikání

význam daní

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Rukověť občana

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň


principy demokracie –
znaky demokratického
způsobu rozhodování a
řízení státu; politický
pluralismus, sociální
dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do
zastupitelstev



státní správa a samospráva
– orgány a instituce státní
správy a samosprávy,
jejich úkoly



právní základy státu –
znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR;
Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a
instituce, obrana státu



lidská práva – základní
lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana; úprava
lidských práv a práv dětí
v dokumentech;
poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace



protiprávní jednání –
druhy a postihy
protiprávního jednání
včetně korupce, trestní
postižitelnost; porušování
předpisů v silničním
provozu, porušování práv
k duševnímu vlastnictví

uvede základní prvky
fungování demokratické
společnosti

chápe státoprávní
uspořádání České republiky,
zákonodárných orgánů a
institucí státní správy

uvede symboly našeho státu
a zná způsoby jejich užívání

vyjmenuje základní práva a
povinnosti občanů

uvede příklady, jak se bránit
v případě porušení práv
spotřebitele

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Rukověť občana

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
uvědomuje si rizika
porušování právních
ustanovení a důsledky
protiprávního jednání



právo v každodenním
životě – význam právních
vztahů; důležité právní
vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní
práva spotřebitele; styk
s úřady



právní řád České republiky
– význam a funkce
právního řádu, orgány
právní ochrany občanů,
soustava soudů; právní
norma, předpis,
publikování právních
předpisů

rozeznává nebezpečí
ohrožení sociálně
patologickými jevy
uvede základní informace o
sociálních, právních a
ekonomických otázkách
rodinného života a rozlišuje
postavení a role rodinných
příslušníků
v krizových situacích využívá
služby pomáhajících
organizací

vyřizuje své osobní
záležitosti včetně běžné
komunikace s úřady; požádá
v případě potřeby vhodným
způsobem o radu
uvede příklady základních
práv občanů ČR v rámci EU a
způsoby jejich uplatňování

styk s úřady





evropská integrace –
podstata, význam,
výhody; Evropská unie a
ČR

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Rukověť občana

ZV 8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

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



globalizace – projevy,
klady a zápory; významné
globální problémy včetně
válek a terorismu,
možnosti jejich řešení

Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

Obor:

Tělesná výchova
Učivo

minimální doporučená
úroveň
usiluje o zlepšení a udržení
úrovně pohybových
schopností a o rozvoj
pohybových dovedností
základních sportovních
odvětví včetně
zdokonalování základních
lokomocí

správné držení těla,
zvyšování rozsahu kloubních
pohybů, preventivní
pohybová činnost, správné
provádění dýchání

cíleně se připraví na
pohybovou činnost a její
ukončení; využívá základní
kompenzační a relaxační
techniky k překonání únavy

celkové posilování svalového
aparátu (prevence a korekce
jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí) - rozvoj
vytrvalosti, zdravotně
orientovaná zdatnost

odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné
se zdravím a sportem

drogy a jiné škodliviny
(anabolika, látky zvyšující
fyzickou kondici a podporující
růst svalové hmoty)

vhodně reaguje na
informace o znečištění
ovzduší a tomu
přizpůsobuje pohybové
aktivity
uplatňuje základní zásady
poskytování první pomoci a
zvládá zajištění odsunu
raněného

- reakce těla při zhoršení
rozptyl. podmínek, vhodná
úprava pohyb. aktivit
osobnostní

1. pomoc

Ročník:

ZV 6. – 9.
Průřezová témata

Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

Obor:

Tělesná výchova
Učivo

minimální doporučená
úroveň

chápe zásady zatěžování;
jednoduchými zadanými
testy změří úroveň své
tělesné zdatnosti

průpravná, kondiční,
koordinační, kompenzační,
relaxační vyrovnávací, tvořivá
a jiná cvičení

uplatňuje bezpečné chování
v přírodě a v silničním
provozu

seznámení žáků s vhodným a
bezpeč. chováním na sport.
akcích konaných ve škole i
mimo školu

zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a aplikuje je ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

správné držení těla,
zvyšování rozsahu kloubních
pohybů, preventivní
pohybová činnost, správné
provádění dýchání

posoudí provedení
osvojované pohybové
činnosti, označí příčiny
nedostatků

,celkové posilování svalového
aparátu (prevence a korekce
jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí) - rozvoj
vytrvalosti, zdravotně
orientovaná zdatnost

komunikace v TV (tělocvičné
užívá osvojovanou
názvosloví osvojovaných
odbornou terminologii na
činností), správné názvy
úrovni cvičence, rozhodčího,
nářadí a náčiní, aktivit,
diváka
sportů, tělesných cvičení
naplňuje ve školních
podmínkách základní
olympijské myšlenky –
Historie olymp. Her
čestné soupeření, pomoc
MOV, ČOV, ODM (olympiáda
handicapovaným, respekt k dětí a mládeže)
opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu

Ročník:

ZV 6. – 9.
Průřezová témata

Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

Obor:

Tělesná výchova
Učivo

minimální doporučená
úroveň

dohodne se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a
dodržuje ji

týmová hra dle platných či
dohodnutých pravidel

rozlišuje a uplatňuje práva
a povinnosti vyplývající z
role hráče, rozhodčího,
diváka

pravidla osvojovaných
pohybových činností a jejich
aplikace při hře v poli

sleduje určené prvky
pohybové činnosti a výkony
a vyhodnotí je

statistická zjištění - měření
délky, rychlosti, výšky, práce
se stopkami, pásmem

spolurozhoduje osvojované
hry a soutěže

aktivní (samostatná)
organizace prostoru a pohyb.
činností

uplatňuje odpovídající
vytrvalost a cílevědomost
při korekci zdravotních
oslabení

sebehodnocení v dané
pohybové činnosti

zařazuje pravidelně a
samostatně do svého
pohybového režimu
speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním
oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

žák je schopen samostatného
individuálního
rozcvičení,strečink celého těla
před a po ukončení hodiny

Ročník:

ZV 6. – 9.
Průřezová témata

Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

Obor:

Tělesná výchova
Učivo

minimální doporučená
úroveň

vyhýbá se činnostem, které
jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

sebehodnocení v dané
pohybové činnosti - zná a
dodržuje pravidla dané
pohybové činnosti - sami
označí zjevné nedostatky a
jejich příčiny, pracuje na
jejich odstranění
osobnostní

Ročník:

ZV 6. – 9.
Průřezová témata

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 1.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
projevuje kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

znalost základních zdraví
prospěšných cvičení a vhodného
prostředí pro pohybovou činnost

zvládá základní způsoby
lokomoce a prostorovou
orientaci podle
individuálních předpokladů

-základy gymnastiky -základy
akrobacie (průpravná cvičení pro
kotoul vpřed; kotoul vpřed) cvičení se sportovním náčiním a na
nářadí - přeskok (nácvik odrazu z
můstku) - kladinka (chůze s
dopomocí i bez dopomoci, obměny
chůze) - cvičení na žebřinách
-základy atletiky: - motivovaný
vytrvalostní běh - rychlý běh - skok
daleký (spojení rozběhu a odrazu) hod míčkem
-rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti - cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem,
jednoduché tance
turistika a pobyt v přírodě -přesun
do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v
terénu

zvládá podle pokynů
přípravu na pohybovou
činnost

-pohybové hry různého zaměření s
pomůckami i bez pomůcek
-základy sportovních her
(manipulace s míčem či jiným
herním náčiním)

dodržuje základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky
při pohybových aktivitách

základní hygiena při TV a jiných
pohybových aktivitách

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 1.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti
uplatňuje správné způsoby
držení těla v různých
polohách a pracovních
činnostech; zaujímá
správné základní cvičební
polohy

znalost smluvených gest a signálů
při pohybových činnostech

zásady správného držení těla
dechová cvičení, prevence,
pohybový režim

zvládá jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním zdravotní TV kompenzační,
vyrovnávací a relaxační cvičení
oslabením

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
projevuje kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

znalost základních zdraví
prospěšných cvičení a vhodného
prostředí pro pohybovou činnost

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

zvládá základní způsoby
lokomoce a prostorovou
orientaci podle
individuálních předpokladů

-základy gymnastiky -základy
akrobacie (průpravná cvičení pro
kotoul vpřed; kotoul vpřed) cvičení se sportovním náčiním a na
nářadí - přeskok (nácvik odrazu z
můstku) - kladinka (chůze s
dopomocí i bez dopomoci, obměny
chůze) - cvičení na žebřinách
-základy atletiky: - motivovaný
vytrvalostní běh - rychlý běh - skok
daleký (spojení rozběhu a odrazu) hod míčkem
-rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti - cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem,
jednoduché tance
-turistika a pobyt v přírodě -přesun
do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v
terénu

zvládá podle pokynů
přípravu na pohybovou
činnost

-pohybové hry různého zaměření s
pomůckami i bez pomůcek
-základy sportovních her
(manipulace s míčem či jiným
herním náčiním)

dodržuje základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky
při pohybových aktivitách
reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti

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

základní hygiena při TV a jiných
pohybových aktivitách

znalost smluvených gest a signálů
při pohybových činnostech

zásady správného držení těla
dechová cvičení, prevence,
pohybový režim

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
zvládá jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
zdravotní TV kompenzační,
oslabením

vyrovnávací a relaxační cvičení

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

projevuje kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

zvládá základní způsoby
lokomoce a prostorovou
orientaci podle
individuálních předpokladů

znalost základních zdraví
prospěšných cvičení a vhodného
prostředí pro pohybovou činnost
-základy gymnastiky -základy
akrobacie (průpravná cvičení pro
kotoul vpřed; kotoul vpřed) cvičení se sportovním náčiním a na
nářadí - přeskok (nácvik odrazu z
můstku) - kladinka (chůze s
dopomocí i bez dopomoci, obměny
chůze) - cvičení na žebřinách
-základy atletiky: - motivovaný
vytrvalostní běh - rychlý běh - skok
daleký (spojení rozběhu a odrazu) hod míčkem
-rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti - cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem,
jednoduché tance
-turistika a pobyt v přírodě -přesun
do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v
terénu
-základní plavecká výuka – zajišťuje
plavecká škola

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

zvládá podle pokynů
přípravu na pohybovou
činnost

-pohybové hry různého zaměření s
pomůckami i bez pomůcek
-základy sportovních her
(manipulace s míčem či jiným
herním náčiním)

dodržuje základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky
při pohybových aktivitách

základní hygiena po TV a při jiných
pohybových aktivitách

reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti

znalost smluvených gest a signálů
při pohybových činnostech

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

zásady správného držení těla
dechová cvičení, prevence,
pohybový režim

zvládá jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním zdravotní TV kompenzační,
oslabením
vyrovnávací a relaxační cvičení

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

minimální doporučená
úroveň
chápe význam tělesné
zdatnosti pro zdraví a
začleňuje pohyb do denního
režimu

význam pohybu pro zdraví
(pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu)

zdokonaluje základní
pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností
a schopností

dtto

zvládá podle pokynu
základní přípravu
organismu před pohybovou
činností i uklidnění
organismu po ukončení
činnosti a umí využívat cviky
na odstranění únavy

zařazuje pravidelně do
svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací
cvičení související s
vlastním oslabením v
optimálním počtu
opakování

příprava organismu (příprava před
pohybovou činností, uklidnění po
zátěži, napínací a protahovací
cvičení)

dtto

Průřezová témata

zvládá základní techniku
speciálních cvičení; koriguje
techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle
pokynů učitele

-základy
gymnastiky
-základy
akrobacie (průpravná cvičení pro
kotoul vpřed; kotoul vpřed) cvičení se sportovním náčiním a na
nářadí - přeskok (nácvik odrazu z
můstku) - kladinka (chůze s
dopomocí i bez dopomoci, obměny
chůze) - cvičení na žebřinách
-základy atletiky: - motivovaný
vytrvalostní běh - rychlý běh - skok
daleký (spojení rozběhu a odrazu) hod míčkem
-základy
sportovních
her
(manipulace s míčem či jiným
herním náčiním)
-rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti - cvičení s hudbou nebo
rytmickým
doprovodem,
jednoduché tance
-turistika a pobyt v přírodě -přesun
do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v
terénu
-základní plavecká výuka – zajišťuje
plavecká škola

zlepšuje svou tělesnou
kondici, pohybový projev a
správné držení těla

dtto

zařazuje do pohybového
režimu korektivní cvičení
v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením

dtto

uplatňuje hygienické a
bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné
a bezpečné pohybové
činnosti

hygiena při Tv (hygiena
pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity); bezpečnost
při pohybových činnostech
(organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a
pomůcek, první pomoc v
podmínkách Tv)

upozorní samostatně na
činnosti (prostředí), které
jsou v rozporu s jeho
oslabením

dtto

dodržuje pravidla her a
jedná v duchu fair play

zásady jednání a chování (fair play,
olympijské ideály a symboly)

reaguje na pokyny
k provádění vlastní
pohybové činnosti

komunikace v Tv (základní
tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, signály)
zdroje informací o pohybových
činnostech
organizace při TV (základní
organizace prostoru a činností ve
známém prostředí) pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností (her, závodů,
soutěží)

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy
Minimální doporučená
úroveň

Učivo

Činnosti

chápe význam tělesné
zdatnosti pro zdraví a
začleňuje pohyb do denního
režimu

význam pohybu pro zdraví
(pohybový režim žáků, délka a
intenzita pohybu)

ovlivňující zdraví
zdravotní tělesná výchova

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy
Minimální doporučená
úroveň

Učivo

Činnosti

příprava organismu (příprava před
pohybovou činností, uklidnění po
zátěži, napínací a protahovací
cvičení)

dtto

dtto

dtto

příprava organismu (příprava před
pohybovou činností, uklidnění po
zátěži, napínací a protahovací
cvičení)

dtto

zdokonaluje základní
pohybové dovednosti podle
svých pohybových možností
a schopností

zvládá podle pokynu
základní přípravu
organismu před pohybovou
činností i uklidnění
organismu po ukončení
činnosti a umí využívat cviky
na odstranění únavy

zařazuje pravidelně do
svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním
oslabením v optimálním
počtu opakování

upozorní samostatně na
činnosti (prostředí), které
jsou v rozporu s jeho
oslabením

dtto

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy
Minimální doporučená
úroveň

Učivo

Činnosti

zvládá základní techniku
speciálních cvičení, koriguje
techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle
pokynů učitele

-základy gymnastiky -základy
akrobacie (průpravná cvičení pro
kotoul vpřed; kotoul vpřed) cvičení se sportovním náčiním a na
nářadí - přeskok (nácvik odrazu z
můstku) - kladinka (chůze s
dopomocí i bez dopomoci, obměny
chůze) - cvičení na žebřinách
-základy atletiky: - motivovaný
vytrvalostní běh - rychlý běh - skok
daleký (spojení rozběhu a odrazu) hod míčkem
ovlivňující úroveň pohybových
-základy sportovních her
dovedností
(manipulace s míčem či jiným
herním náčiním)
-rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti - cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem,
jednoduché tance
-turistika a pobyt v přírodě -přesun
do terénu a chování v dopravních
prostředcích při přesunu, chůze v
terénu
-základní plavecká výuka – zajišťuje
plavecká škola

zlepšuje svou tělesnou
kondici, pohybový projev a
správné držení těla

dtto

zařazuje do pohybového
režimu korektivní cvičení
v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením

dtto

uplatňuje hygienické a
bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné
a bezpečné pohybové
činnosti

hygiena při Tv (hygiena
pohybových činností a cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity); bezpečnost
při pohybových činnostech
(organizace a bezpečnost
cvičebního prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a
pomůcek, první pomoc v
podmínkách Tv)

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy
Minimální doporučená
úroveň

Učivo

Činnosti

dodržuje pravidla her a
jedná v duchu fair play

zásady jednání a chování (fair play,
olympijské ideály a symboly)

komunikace v Tv (základní
tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, signály)
zdroje informací o pohybových
činnostech

reaguje na pokyny
k provádění vlastní
pohybové činnosti

měření a posuzování pohybových
dovedností (měření výkonů,
základní pohybové testy)
-organizace při TV (základní
organizace prostoru a činností ve
známém prostředí)
-pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností
(her, závodů, soutěží)

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Výchova ke zdraví

ZV 9

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
vztahy ve dvojici –
kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství
a rodičovství

chápe význam dobrého
soužití mezi vrstevníky i
členy rodiny

uvědomuje si základní
životní potřeby a jejich
naplňování ve shodě se
zdravím

bezpečné chování a
komunikace – komunikace s
vrstevníky a neznámými
lidmi, bezpečný pohyb v
rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace
prostřednictvím
elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná
pomoc v rizikových situacích
a v situacích ohrožení
vztahy a pravidla soužití v
prostředí komunity – rodina,
škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Výchova ke zdraví

ZV 9

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

respektuje zdravotní stav
svůj i svých vrstevníků a v
rámci svých možností
usiluje o aktivní podporu
zdraví

ochrana před chronickými
nepřenosnými chorobami a
před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a
metabolických onemocnění;
preventivní a léčebná péče;
odpovědné chování v
situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v
domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě),
základy první pomoci
dětství, puberta, dospívání –
tělesné, duševní a
sexuální dospívání a
reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy,
sexualita jako součást
formování osobnosti,
zdrženlivost, předčasná
sexuální zkušenost ,
promiskuita, problémy
těhotenství a rodičovství
mladistvých; poruchy
pohlavní identity

ělesná a duševní hygiena,
denní režim – zásady osobní,
projevuje zdravé
intimní a duševní hygieny,
sebevědomí a preferuje ve
otužování, denní režim,
styku s vrstevníky pozitivní vyváženost pracovních a
životní cíle, hodnoty a zájmy odpočinkových aktivit,
význam pohybu pro zdraví,
pohybový režim

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Výchova ke zdraví

ZV 9

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

dodržuje správné stravovací
návyky a v rámci svých
možností uplatňuje zásady
správné výživy a zdravého
stravování

svěří se se zdravotním
problémem

dává do souvislosti
zdravotní a psychosociální
rizika spojená se
zneužíváním návykových
látek a provozováním
hazardních her

uplatňuje osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se
sociálně patologickými jevy

výživa a zdraví – zásady
zdravého stravování, pitný
režim, vliv životních
podmínek a způsobu
stravování na zdraví; poruchy
příjmu potravy
stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a
regenerační techniky k
překonávání únavy,
stresových reakcí a k
posilování duševní odolnosti
těžké auto-destruktivní
závislosti životní situace a
jejich zvládání, trestná
činnost, dopink ve sportu

psychická onemocnění, násilí
mířené proti sobě samému,
rizikové chování (alkohol,
aktivní a pasivní kouření,
zbraně, nebezpečné látky a
předměty, nebezpečný
internet), násilné chování,
těžké auto-destruktivní
závislosti životní situace a
jejich zvládání, trestná
činnost, dopink ve sportu

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a společnost

Výchova ke zdraví

ZV 9

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
skryté formy a stupně
individuálního násilí a
zneužívání, sexuální
kriminalita – šikana a jiné
zaujímá odmítavé postoje ke projevy násilí; formy
všem formám brutality a
sexuálního zneužívání dětí;
násilí
kriminalita mládeže;
komunikace se službami
odborné pomoci

uplatňuje způsoby
bezpečného chování v
sociálním kontaktu s
vrstevníky, při komunikaci s
neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových
situacích a v případě
potřeby vyhledá odbornou
pomoc; ví o centrech
odborné pomoci, vyhledá a
použije jejich telefonní čísla
chová se odpovědně při
mimořádných událostech a
prakticky využívá základní
znalosti první pomoci při
likvidaci následků
hromadného zasažení
obyvatel

dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví
– bezpečné prostředí ve škole,
ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v
dopravě, rizika silniční a
železniční dopravy, vztahy
mezi účastníky silničního
provozu vč. zvládání
agresivity, postup v případě
dopravní nehody (tísňové
volání, zajištění bezpečnosti)
ochrana člověka za
mimořádných událostí –
klasifikace mimořádných
událostí, varovný signál a jiné
způsoby varování, základní
úkoly ochrany obyvatelstva,
evakuace, činnost po
mimořádné události,
prevence vzniku
mimořádných událostí

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

popíše polohu svého bydliště na mapě,
začlení svou obec (město) do
-orientace v místě a prostoru
příslušného kraje

orientuje se na mapě České republiky,
určí světové strany

- práce s kompasem a mapou,
- určování světové strany v přírodě

řídí se zásadami bezpečného pohybu
a pobytu v přírodě

- určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich

uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí

- orientace podle náčrtů, plánů a map ve
svém regionu

sdělí poznatky a zážitky z vlastních
cest

-zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest
-porovná způsob života přírodu v naší
vlasti i jiných zemích

má základní znalosti o České
republice a její zeměpisné poloze v
Evropě

- ČR - zeměpisné, hospodářské, politické
a zemědělské údaje

pozná státní symboly České republiky

- ČR - státní symboly, významné
osobnosti naší politiky

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

-mezilidské vztahy, pravidla slušného
chování
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, - ohleduplnost, etické zásady, zvládání
v rodině, v obci (městě)
vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení
konfliktům

rozpozná nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých

uvede základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy

- pravidla dialogu, komunikace

lidská práva a práva a povinnosti dítěte

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

-základní formy vlastnictví
peníze a jejich používání
rozpočet

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

-hotovostní a bezhotovostní forma
peněz, způsoby placení; banka jako
správce peněz, úspory, půjčky

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

-příjmy a výdaje domácnosti

rozeznává rozdíl mezi životem dnes a
životem v dávných dobách

-čas, časová osa

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

Minimální doporučená úroveň

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

-obrázky našich dějin, český stát, Velká
Morava

uvede významné události, které se
vztahují k regionu a kraji

-historický přehled - znalost
významných dní v roce

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

- rozeznává minulé a současné
- srovnává a hodnotí způsob života a
práci předků na našem území v
minulosti a současnosti

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

popíše polohu svého bydliště na mapě,
orientace podle náčrtů, plánů a map
začlení svou obec (město) do
zeměpisné pojmy
příslušného kraje
orientuje se na mapě České republiky,
popis, orientace na mapě
určí světové strany
sdělí poznatky a zážitky z vlastních
cest

zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích

Oblast:

Obor:

Ročník:

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Tematický okruh

řídí se zásadami bezpečného pohybu a
- určí světové strany v přírodě i podle
pobytu v přírodě
mapy, orientuje se podle nich
má základní znalosti o České
republice a její zeměpisné poloze v
Evropy
uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí

-ČR - zeměpisné, hospodářské, politické
a zemědělské údaje
-Evropa – státy a města (popis a
orientace na mapě)

- orientace podle náčrtů, plánů a map ve
svém regionu

pozná státní symboly České republiky
-ČR- státní symboly, významné politické
osobnosti
dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
v rodině, v obci
rozpozná nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých
uvede základní práva dítěte, práva a
povinnnosti žáka školy
používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu
jednoduchého nákupu a vrácené
peníze

-pravidla dialogu, komunikace

-protiprávní jednání a korupce
-právo a spravedlnost – základní lidská
práva a práva dítěte, práva a povinnosti
žáků školy
-základní formy vlastnictví
peníze a jejich používání
rozpočet

porovná svá přání a potřeby se svými -právní ochrana občanů a majetku
finančními možnostmi, uvede příklady včetně nároku na reklamaci,
rizik půjčování peněz
soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
sestaví osobní/rodinný rozpočet,
uvede příklady základních příjmů a
-příjmy a výdaje domácnosti
výdajů
rozeznává rozdíl mezi životem dnes a
životem v dávných dobách

-Lucemburkové, Jagellonci,
Habsburkové

uvede významné události, které se
vztahují k regionu a kraji

-vznik ČSR, vznik ČR, území českého
státu v proměnách času, tradice

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

-historický
přehled-znalost
významných dní
v roce

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 1.

Očekávané výstupy

Učivo

minimální doporučená
úroveň

zvládá základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

různé výtvarné techniky a
postupy výtvarného
vyjadřování: kresba,
modelování a malba
hra s barvou
experimentování s různými
výrazovými prostředky a
materiály

rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy,
tvary, objekty ve výsledcích
tvorby vlastní, tvorby
ostatních i na příkladech z
běžného života (s dopomocí
učitele)
uplatňuje vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech, je
schopen výsledky své
činnosti sdělit svým
spolužákům

prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné
kvality, textury

prostředky pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních
zkušeností
vysvětlení výsledků své
tvorby

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 2.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
zvládá základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

různé výtvarné techniky a
postupy výtvarného
vyjadřování: kresba,
modelování a malba
hra s barvou
experimentování s různými
výrazovými prostředky a
materiály

rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy,
tvary, objekty ve výsledcích
tvorby vlastní, tvorby
ostatních i na příkladech z
běžného života (s dopomocí
učitele)

uplatňuje vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech, je
schopen výsledky své
činnosti sdělit svým
spolužákům

prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné
kvality, textury
vnímání, pozorování a
poznávání vlastností objektů
a různých tvarů
prostředky pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních
zkušeností
vysvětlení výsledků své
tvorby

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 3.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
zvládá základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

různé výtvarné techniky a
postupy výtvarného
vyjadřování: kresba,
modelování a malba
hra s barvou
experimentování s různými
výrazovými prostředky a
materiály

rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy,
tvary, objekty ve výsledcích
tvorby vlastní, tvorby
ostatních i na příkladech z
běžného života (s dopomocí
učitele)

uplatňuje vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech, je
schopen výsledky své
činnosti sdělit svým
spolužákům

prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné
kvality, textury
pozorování a poznávání
vlastností objektů a různých
tvarů
prostředky pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních
zkušeností
vysvětlení výsledků své
tvorby, vyjádření svého
názoru

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
uplatňuje základní
dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí
záměr

různé výtvarné techniky a
postupy výtvarného
vyjadřování: kresba,
modelování a malba
hra s barvou
experimentování s různými
výrazovými prostředky a
materiály

rozlišuje, porovnává, třídí a
pojmenovává linie, barvy,
tvary, objekty, rozpoznává
jejich základní vlastnosti a
vztahy (kontrasty – velikost,
barevný kontrast),
uplatňuje je podle svých
schopností při vlastní
tvorbě, při vnímání tvorby
ostatních i umělecké
produkce i na příkladech z
běžného života (s dopomocí
učitele)

prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné
kvality, textury – jejich
jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast,
rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a
prostoru
typy vizuálně obrazných
vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění hračky,
objekty, ilustrace textů, volná
malba, skulptura, plastika

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 4.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
při tvorbě vychází ze svých
zrakových, hmatových i
sluchových vjemů, vlastních
prožitků, zkušeností a
fantazie

reflexe a vztahy zrakového
vnímání k vnímání ostatními
smysly – vizuálně obrazná
vyjádření podnětů
hmatových, sluchových,
pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření
vizuálních podnětů
prostředky vnímatelnými
ostatními smysly

komunikační obsah vizuálně
vyjádří (slovně, mimoslovně, obrazných vyjádření – v
graficky) pocit z vnímání
komunikaci se spolužáky,
tvůrčí činnosti vlastní,
ostatních i uměleckého díla rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák
pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků
tvorby podle vlastních
schopností a zaměření

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
uplatňuje základní
dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí
záměr

různé výtvarné techniky a
postupy výtvarného
vyjadřování: kresba,
modelování a malba
hra s barvou
experimentování s různými
výrazovými prostředky a
materiály

rozlišuje, porovnává, třídí a
pojmenovává linie, barvy,
tvary, objekty, rozpoznává
jejich základní vlastnosti a
vztahy (kontrasty – velikost,
barevný kontrast),
uplatňuje je podle svých
schopností při vlastní
tvorbě, při vnímání tvorby
ostatních i umělecké
produkce i na příkladech z
běžného života (s dopomocí
učitele)

prvky vizuálně obrazného
vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné
kvality, textury – jejich
jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast,
rytmus), jejich kombinace a
proměny v ploše, objemu a
prostoru
typy vizuálně obrazných
vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění hračky,
objekty, ilustrace textů, volná
malba, skulptura, plastika,
animovaný film, comics,
fotografie, elektronický obraz,
reklama

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň
při tvorbě vychází ze svých
zrakových, hmatových i
sluchových vjemů, vlastních
prožitků, zkušeností a
fantazie

reflexe a vztahy zrakového
vnímání k vnímání ostatními
smysly – vizuálně obrazná
vyjádření podnětů
hmatových, sluchových,
pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření
vizuálních podnětů
prostředky vnímatelnými
ostatními smysly; smyslové
účinky vizuálně obrazných
vyjádření – umělecká
výtvarná tvorba, fotografie,
film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama

komunikační obsah vizuálně
vyjádří (slovně, mimoslovně, obrazných vyjádření – v
graficky) pocit z vnímání
komunikaci se spolužáky,
tvůrčí činnosti vlastní,
ostatních i uměleckého díla rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák
pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků
tvorby podle vlastních
schopností a zaměření

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 6. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

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

uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru a časovém průběhu
Vyjádření vztahů, pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty (lineární,
světlostní, barevné, plastické a
prostorové prostředky, prostředky
vyjadřující časový průběh) ve statickém
a dynamickém vyjádření Typy vizuálně
obrazných vyjádření hračky, objekty,
ilustrace textů, volná malba, skulptura,
plastika, animovaný film, komiks,
fotografie, elektronický obraz, reklama,
vizualizované dramatické akce,
komunikační grafika, rozlišení, výběr a
uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 6. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

uplatňuje linie, barvy, tvary
a objekty v ploše i prostoru
podle vlastního tvůrčího
záměru, využívá jejich
vlastnosti a vztahy;
pojmenovává je ve
výsledcích vlastní tvorby i
tvorby ostatních; vnímá a
porovnává jejich uplatnění v
běžné i umělecké produkci

prvky vizuálně obrazného vyjádření
linie, barvy, objemy, světlostní a
barevné kvality, textury vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu,
prostoru a časovém průběhu
(podobnost, kontrast, rytmus,
dynamické proměny, struktura), ve
statickém i dynamickém vizuálně
obrazném vyjádření

reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly
vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní
tvorbě, reflexe ostatních uměleckých
druhů (hudebních, dramatických
smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření umělecká tvorba, fotografie,
film, tiskoviny, televize, elektronická
média, reklama výběr, kombinace a
variace ve vlastní tvorbě

Oblast:

Obor:

Ročník:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

ZV 6. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

minimální doporučená
úroveň

při vlastní tvorbě vychází ze
svých vlastních zkušeností,
představ a myšlenek, hledá
a zvolí pro jejich vyjádření
nejvhodnější prostředky a
postupy; zhodnotí a
prezentuje výsledek své
tvorby, porovnává ho s
výsledky ostatních

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

přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením hledisko jejich vnímání
(vizuální, haptické, statické,
dynamické), hledisko jejich motivace
(fantazijní, symbolická, založená na
smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní) reflexe a
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích
činnostech

komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření utváření komunikačního
obsahu, vysvětlování a obhajoba
výsledků tvorby s respektováním
záměru autora, prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace Proměny
komunikačního obsahu Záměry tvorby
a proměny obsahu vizuálně obrazných
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného
umění, historické, sociální a kulturní
souvislosti

Oblast:

Předmět::

Ročník:

Člověk a příroda

Zeměpis

6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň

rozumí základní geografické,
topografické a kartografické
terminologii




získá osobní představu o

prostředí, které nás obklopuje,
umí ho popsat a určit

jednoduché vazby, vyjádřit, co
mu prospívá a škodí

Glóbus, pevnina (kontinent,
světadíl)
Výškopis, polohopis

Zeměpisná poloha
(zeměpisná šířka, délka)
Mapy, plány (měřítko, značky)

objasní důsledky pohybů Země 

Pohyby Země, časová pásma



Krajiny (tropický deštný les,
savany, pouště, subtrop.,
stepi, tundry, lesy mírného
pásu, polární pustiny)
Zemětřesení, sopečná činnost
eroze

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





Zemské sféry (litosféra,
atmosféra, pedosféra,
hydrosféra, biosféra,
krytosféra)

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




Krajina (sféry)
Typy krajin

uvede příklady přírodních a
kulturních krajinných složek



Ekosystémy

uvede příklady působení
přírodních vlivů na utváření
zemského povrchu

Oblast:

Předmět::

Ročník:

Člověk a příroda

Zeměpis

6.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň

uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika

přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí

Ekologické problémy
(chráněná území)

Oblast:

Předmět::

Ročník:

Člověk a příroda

Zeměpis

7.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň

vyhledá na mapách jednotlivé
světadíly a oceány



Světadíly a oceány

rozliší zásadní přírodní a
společenské znaky světových
regionů




Přírodní oblasti (podnebná
pásma)
Život na Zemi (podmínky)







Afrika (části)
Austrálie a Oceánie
Amerika (státy)
Asie – Rusko
Evropa

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

Oblast:

Předmět::

Ročník:

Člověk a příroda

Zeměpis

8.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň

určí zeměpisnou polohu a
rozlohu České republiky a její
sousední státy

rozlišuje přírodní podmínky
ČR, popíše povrch a jeho
členitost

uvede hlavní údaje o
rozmístění obyvatelstva
vyhledá na mapách jednotlivé
kraje České republiky a
charakterizovat hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti a
kulturní zajímavosti



Česká republika – zeměpisná
poloha, rozloha, členitost



Česká republika – přírodní
podmínky



Česká republika - obyvatelstvo



Oblasti (kraje), významné
osobnosti, historické
zajímavosti, hospodářství

Oblast:

Předmět::

Ročník:

Člověk a příroda

Zeměpis

9.

Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata

Minimální doporučená úroveň



uvede příklady, jak přírodní
podmínky souvisí s funkcí a
rozmístěním lidských sídel







vyhledá na mapách nejznámější
oblasti cestovního ruchu a
rekreace

ovládá základy praktické
topografie a orientace v terénu

vymezí a lokalizuje území místní
krajiny a oblasti (regionu) podle
bydliště nebo školy
charakterizuje přírodní,
hospodářské a kulturní poměry
místního regionu

uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě

Obyvatelstvo světa (rasy, národy,
jazyky)
Svět. Hospodářství (průmysl,
zemědělství, doprava, služby,
cestovní ruch, mezinár. Obchod)
Politické a hospodářské
seskupení
Znaky států (poloha, rozloha,
počet obyvatel)
Stát. zřízení, způsob vlády, forma
vlády
Ohniska neklidu současného
světa
Nové státy



Letoviska a centra cestovního
ruchu



Praktické pozorování v terénu
(určování světových stran,
azimutu)



Místní region - zeměpisná

poloha, kritéria pro vymezení
místního regionu, rozloha a
ohraničení vzhledem k okolním
regionům


Místní region – přírodní,
hospodářské a kulturní poměry



Bezpečnost v přírodě (živelné
pohromy)

