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1.	Identifikační	údaje	
	
Zřizovatel:	Naše	základní	škola,	z.	ú.	

					Stradonická	191,	267	05	Nižbor	
					info@naseskola.eu	

	
	
Ředitel	školy:	Mgr.	Jan	Jícha	
Kontakt:	jicha.jan@seznam.cz	
Internetové	stránky:	www.naseskola.eu	
bankovni	spojeni:	Fio	Banka:	2600950375/2010		
IČO:	048	26	043		
IZO	školy:	181	076	454	
Koordinátor	ŠVP:	Jan	Jícha	
	
Tento	upravený	ŠVP	nabývá	platnosti	k	1.	9.	2017.	
	
	
	
Jan	Jícha	 	 	 	 	 	 Naše	základní	škola,	z.ú.	
	
	
	



2.	Charakteristika	školy	
	
2.1	Velikost	a	úplnost	školy	

Naše	základní	škola	vznikla	jako	projekt	rodičů	usilujících	o	co	nejkvalitnější	vzdělání	nejen	
pro	své	děti,	ale	pro	děti	z	celého	širokého	okolí.	Jedná	se	o	úplnou	školu	poskytující	vzdělání	všem	
ročníkům	prvního	a	druhého	stupně	ZŠ.	Lokalizace	školy	v	Litni	umožňuje	dojíždět	do	Naší	školy	
dětem	z	široké	oblasti	Poberouní.	Pro	školní	rok	2017/2018	má	škola	kapacitu	100	žáků,	v	dalších	
letech	se	počítá	s	rozšířením	kapacity	až	na	153	žáků.	Výuka	probíhá	ve	skupinách	věkově	příbuzných	
dětí,	konkrétně	jsou	skupiny	rozděleny	takto:	1.-3.	třída	(2	paralelní	třídy),	4.-5.	třída,	6.	třída,	7.	třída,	
8.	třída,	9.	třída.	Pro	potřeby	projektového	vyučování	či	předmětů,	v	nichž	výrazně	záleží	na	různé	
míře	pokročilosti,	se	žáci	přerozdělují	do	studijních	skupin	napříč	ročníky	a	třídami.	V	jedné	třídě	je	
maximálně	18	žáků.		
	
2.2	Vybavení	školy	

V	budově	je	6	tříd,	knihovna	a	školní	jídelna	s	výdejnou,	ředitelna,	sborovna	a	oddělená	
konzultační	místnost	speciální	pedagožky.	Škola	se	nachází	v	areálu	bývalého	učiliště	a	ke	svému	
provozu	využívá	také	dvůr	areálu	s	hřištěm.	K	potřebám	tělesné	výchovy	využívá	sokolovnu	
poskytnutou	městysem	Liteň.		

Škola	má	čisté	a	upravené	prostory,	na	jejichž	úpravách	a	výzdobě	se	podílely	nejen	děti	
samotné,	ale	též	jejich	rodiče	a	část	pedagogického	sboru.		

Škola	poskytuje	vzdělání	též	dětem	se	SPUCH,	jejichž	výuka	probíhá	v	maximální	možné	míře	
integrovaně	společně	s	kolektivem	s	ohledem	na	potřeby	všech	vzdělávaných.		
	
2.3	Charakteristika	pedagogického	sboru	
	 Pedagogický	sbor	tvoří	6	třídních	učitelů	a	další	specializovaní	učitelé,	mezi	nimiž	jsou	jak	
zkušení,	tak	mladí	kantoři.	Ve	škole	pracuje	školní	metodik	prevence,	speciální	pedagog	a	vedoucí	
školní	družiny.	Pro	učitele	používáme	označení	„průvodce“,	které	vyjadřuje	náš	ideál:	pedagog	je	
průvodcem	žáka	na	jeho	vlastní	cestě	k	poznání,	nikoli	jednosměrným	předavatelem	vědomostí.			
	
Role	učitele	

• Učitel	není	nadřízeným	žáka.	Je	jeho	partnerem,	průvodcem,	inspirátorem,	koordinátorem	
jeho	aktivit.	Povzbuzuje	ho	k	řešení	úkolů,	a	to	i	takových,	na	které	by	si	žák	sám	netroufal.		

• Učitel	ukazuje	žákům	cestu,	„nese	pochodeň“,	je	jim	příkladem.	Do	učitelského	sboru	
vybíráme	jen	takové	lidi,	u	nichž	jsme	si	jistí,	že	s	ohledem	na	svůj	věk,	rodinný	stav	a	životní	
zkušenosti	jsou	vyspělými	osobnostmi	s	kladným	vztahem	k	učení	a	dětem,	dostatečně	
erudované,	ale	zároveň	i	otevřené	novým	trendům,	přizpůsobivé	ve	vztazích,	současně	i	mají	
jasnou	vizi	„svého“	učení.		

• Učitel	není	nádeník,	který	by	jen	interpretoval	osnovy.	Je	jejich	spolutvůrcem,	aktivně	vytváří	
program	každé	hodiny,	nelpí	na	dogmatech,	rád	se	nechává	překvapovat.	

• Učitel	nevnucuje	žákům	své	znalosti	a	způsoby	řešení	problémů,	nechává	je	nahlédnout	i	do	
slepých	uliček,	dbá	však	na	to,	aby	proces	poznávání	vedl	přes	všechny	okliky	k	cíli	a	aby	žáci	
v	důsledku	hledání	neztráceli	motivaci.		

• Učitel	se	obecně	řídí	ŠVP	a	dbá	na	to,	aby	ke	konci	každého	ročníku,	ale	zejména	ke	konci	
prvního	a	druhého	stupně	ZŠ	žáci	uměli	a	znali	učivo	nejméně	v	takovém	rozsahu,	jaký	
stanoví	RVP.		



	
Složení	ped.	sboru	ve	šk.	roce	2017/18:	
Jan	Jícha,	ředitel,	8.,9.	třída,	Čj	
Veronika	Perglerová,	zástupkyně	ředitele,	1.-3.	třída	
Libuše	Václavíková,	1.-3.	třída	
Zuzana	Tunová,	4.,5.	třída	
Klára	Jíchová,	4.,5.	třída	
Anna	Rychtaříková,	metodik	prevence,	6.	třída,	Pr	(přírodopis),	Tv	
Michal	Kadeřábek,	7.	třída,	M,	Pr	(zeměpis),	Tv	
Kateřina	Kupková,	Aj,	Nj	
Kateřina	Eva	Lanči,	Aj	
Jana	Šindlerová,	Čj	
Barbora	Veretová,	Vv	
Martin	Kublák,	Vv,	Aj	
Barbora	Staňková,	Pr	(Pv),	Hv	
Martin	Španěl,	Pr	(fyzika)	
Miroslav	a	Hana	Peškovi,	Pr	(dějepis)	
Kamila	Zvědělíková,	Pr	(chemie)	
	
2.4	Charakteristika	žáků	
	 Školu	navštěvují	žáci	z	okolí,	především	z	regionu	Berounska	a	okolí	Řevnic.	Mezi	dětmi	se	
nacházejí	i	děti	s	SPUCH.	
	
Role	žáka	

- Žák	v	NŠ	plní	svou	povinnou	školní	docházku.	Proto	je	jeho	povinností	se	účastnit	vyučování	
každý	den	(vyjma	dohodnutých	režimů	kombinujících	školní	a	domácí	vyučování),	docházet	
do	něj	včas	a	omlouvat	absenci.		

- Hlavním	cílem	každého	dne	prožitého	v	NŠ	je	radost	z	poznávání	a	možnost	se	odpoledne	
ohlédnout	za	proběhlým	dnem	a	vyjmenovat	několik	pozitivních	zážitků	i	konkrétních	
poznatků	či	dovedností,	jimiž	byl	žák	obohacen.		

- Žák	nechodí	do	školy	sloužit	učitelům,	plnit	jejich	příkazy,	normy	a	plány.	Školy	ani	učitelů	se	
nebojí,	nestresují	ho	termíny	a	testy.	Do	školy	se	těší,	na	učitele	se	obrací	o	podporu,	buduje	
si	s	ním	vztah	vzájemné	úcty.		

- K	žákům	se	učitelé	a	vedení	školy	chovají	s	respektem,	který	je	ale	vzájemný	a	zahrnuje	také	
respekt	k	ostatním	dětem.	Nejde	tudíž	o	naprostou	volnost,	která	by	v	důsledku	mohla	být	
rušivá	a	rozkladná.	Žák	je	veden	k	pochopení,	že	respekt	znamená	možnost	kdykoli	se	vyslovit	
se	svým	přáním,	komentovat	průběh	vyučování	a	navrhovat	změny,	ale	nikoli	právo	chodit	do	
školy	podle	vlastního	uvážení,	kdykoli	se	vzdálit	z	učebny,	narušovat	výuku,	chovat	se	
sebestředně	či	hrubě.	Svoboda	jednotlivce	končí	tam,	kde	začíná	svoboda	druhého.	

	
2.5	Spolupráce	s	rodiči	
	 Škola	je	založena	jako	svobodná	a	otevřená,	přičemž	se	snaží	vycházet	vstříc	potřebám	rodičů	
a	zajišťovat	kvalitní	zpětnou	vazbu	na	průběh	vzdělávání	jejich	ratolestí.	Probíhá	nadstandardní	
komunikace	mezi	průvodcem,	rodičem	a	dítětem	ku	prospěchu	všech	zainteresovaných.	Rodič	je	
pravidelně	informován	o	výsledcích	svého	dítěte	ve	škole	formou	písemného	hodnocení	a	osobního	
pohovoru.	Rodiče	se	též	mohou	zapojit	do	fungování	školy	přispěním	k	materiálnímu	zabezpečení	
školy	nebo	přiložením	ruky	k	dílu	v	průběhu	letních	prázdnin,	kdy	probíhají	stavební	úpravy	v	areálu	a	
budově	školy.	Informace	o	chodu	školu	v	průběhu	roku	jsou	rodičům	sdělovány	pomocí	informačních	
emailů	a	internetových	stránek.	Pětkrát	do	roka	se	koná	Školní	slavnost,	kde	se	setkají	rodiče,	děti	a	



pedagogický	sbor,	dochází	k	prezentaci	vytvořených	projektů	a	zpětné	vazbě	od	rodičů	směrem	ke	
škole.		
	 Ve	vhodném		výročním	termínu	pořádáme	větší	setkání	s	rodiči	stávajících	i	budoucích	
školáků	v	některém	veřejném	prostoru	v	Berouně	či	okolí.		
	
Informovanost	rodičů	

• Hlavním	způsobem	interakce	rodičů	a	školy	jsou	velké	Školní	slavnosti.	Jejich	součástí	je	i	
formálnější	setkání	v	učebnách	na	způsob	třídních	schůzek.		

• Aktuality,	zprávy,	fotografie	z	akcí,	výzvy,	oznámení	a	inzeráty	jsou	zveřejňované	na	FB	profilu	
https://www.facebook.com/naseskolaberoun/?fref=ts	a	na	webové	stránce	NŠ	
www.naseskola.eu.	Každý	třídní	učitel	posílá	rodičům	svých	žáků	informační	e-mail	se	
shrnutím	proběhlého	období	a	s	plány	pro	nejbližší	budoucnost.	Ředitel	školy	rozesílá	podle	
potřeby	informační	e-maily	rodičům	všech	žáků.		

• Děti	jsou	průběžně	slovně	hodnoceny.	Tato	hodnocení	se	zaznamenávají	do	notýsků	nebo	do	
elektronického	administrativního	systému	Edookit,	kam	má	každý	rodič	individuální	přístup	a	
může	vidět	záznamy	týkající	se	jen	jeho	dítěte.	Touto	cestou	probíhá	také	omlouvání	absencí.		

• Na	konci	pololetí	dostávají	děti	vysvědčení	se	slovním	hodnocením.	Budou-li	si	to	přát,	
mohou	dostat	od	šesté	třídy	výš	vysvědčení	se	známkami.		

• Každý	rodič	má	právo	si	domluvit	individuální	konzultaci	s	kterýmkoli	vyučujícím	podle	
potřeby	i	mimo	Slavnost.	

 
 
 
3.	Charakteristika	ŠVP	 
	
3.1	Zaměření	školy	 
Naše	škola	se	zaměřuje	na	vychovávání	všestranně	vzdělaných	dětí,	připravených	na	dynamický	a	
neustále	se	měnící	svět.	Věříme,	že	vzdělávání	musí	být	pro	děti	procesem	zábavným	a	musí	v	něm	
samy	spatřovat	smysl.	Proto	je	škola	profilována	jako	v	maximální	možné	míře	svobodná,	aby	žáci	
mohli	participovat	na	školním	dění	a	sami	školu	formovali.	Přirozený	akcent	je	v	Naší	škole	kladen	na	
estetickou	výchovu	ve	všech	směrech	a	estetika	je	zapojována	všude	tam,	kde	je	to	možné.	 
	
3.2	Výchovné	a	vzdělávací	strategie:	(společné	postupy	na	úrovni	školy	uplatňované	ve	
výuce	i	mimo	výuku,	jimiž	škola	cíleně	utváří	a	rozvíjí	klíčové	kompetence	žáků) 
	

• Učíme	skutečné	věci,	„učivo“	není	abstraktum,	není	to	penzum	„látky“	k	probrání	–	je	to	
odraz	reality,	tak	jak	ji	žáci	znají.		

• Nezačínáme	systémem,	ale	poznáním	jednotlivin.	Tedy	např.:	
Klasická	škola	 Naše	škola	
Čeština	má	sedm	pádů.	Kdo	co,	koho	čeho	atd.	
Do	příště	se	je	nauč,	abys	je	mohl	určovat.		

Vzpomeň	si	na	co	nejvíc	podob	svého	jména.	
Kolik	jich	je?	Zamýšlel	ses	někdy,	proč	jsi	Jakub,	
ale	jiné	rodiny	jsou	bez	Jakuba	a	teď	mluvím	
s	Jakubem?	Je	to	tak	s	každým	jménem?	A	co	jiná	
slova?	Nezačne	nám	to	časem	dávat	nějaký	
systém?		

• Žádné	„učivo“	neexistuje	samo	o	sobě,	všechno	je	součástí	provázané	skutečnosti.	Proto	je	
výuka	zásadně	interdisciplinární,	žák	není	tlačen	do	škatule	konkrétního	předmětu	a	tím	



zbavován	důvěry	ve	vztah	školy	a	světa,	naopak	je	veden	k	chápání	věcí	v	souvislostech	a	
školy	jako	mikrokosmu	zrcadlícímu	reálný	svět.		

Klasická	škola	 Naše	škola	
V	češtině	se	učíme	o	původu	místních	jmen;	
jindy	v	matematice	geometrické	tvary;	o	rok	
později	v	zeměpise	základy	kartografie	a	
průběžně	nebo	nikdy	tvoříme	v	tělocviku	
choreografie	či	hrajeme	skupinové	hry.		

V	rámci	jednoho	bloku	si	zakreslíme	do	mapy	svá	
bydliště,	řekneme	si,	proč	se	tak	jmenují,	
vysvětlíme	si	princip	měřítka	a	světových	stran,	
na	vzniklé	mapě	našeho	regionu	vyhledáme	
geometrické	tvary	a	pro	lepší	pochopení	si	je	
přeneseme	i	do	prostoru	a	ztvárníme	tak,	že	se	
sami	rozmístíme	po	třídě.	

• Nabyté	poznatky	se	dále	využívají,	jejich	aplikace	pro	řešení	složitějších	problémů	z	větší	části	
nahrazuje	zkoušení	a	testy.	Nezkoumáme	a	nehodnotíme,	co	žáci	od	minula	zapomněli,	ale	
stálým	rozšiřováním	obzorů	přirozeně	podporujeme	zapamatování	starší	látky.		

	
Výuka	na	prvním	stupni	

• V	první	třídě	ponecháváme	tempo	poznávání	na	dítěti.	Samo	dospěje	k	tomu,	že	chce	psát,	
číst,	počítat…	Smíšená	třída	vede	k	tomu,	že	starší	děti	motivují	mladší	a	vedou	je	k	přirozené	
potřebě	učení.		

• Výuka	probíhá	hravou,	intuitivní	formou,	s	hojným	využitím	připravených	pomůcek	
• Na	začátku	1.	stupně	je	prvořadým	cílem	vytvořit	nástroje	ke	vzdělávání	–	tedy	ČTENÍ	A	

PSANÍ.	Ve	výuce	jsou	zařazovány	uvolňovací	cviky,	grafomotorická	cvičení	a	cvičení	na	
zrakové	a	sluchové	rozlišování.	Při	výuce	čtení	jsou	preferovány	metoda	splývavého	čtení	
sfumato	a	metoda	analyticko-syntetická.	

• Nejpozději	ve	druhé	třídě	by	si	dítě	mělo	osvojit	psaní	všech	písmen.	Začínáme	hůlkovým	
písmem,	postupně	přidáváme	vázané	psací.	Usoudí-li	dítě	nebo	rodiče,	že	je	pro	něj	
z	jakéhokoli	důvodu	vhodnější	některé	psací	písmo	nevázané,	bude	mu	jeho	využívání	
umožněno.	To	však	neznamená	rezignaci	na	pozdější	osvojení	vázaného	písma,	tak	jak	jej	
vyžaduje	vyhláška	MŠMT.		

• Výuka	matematiky	probíhá	na	základě	metody	prof.	Hejného,	s	využitím	jeho	učebnic,	
pracovních	sešitů	a	pomůcek.		

• Každá	třída	má	jednoho	stálého	průvodce.	Anglický	jazyk	mohou	vyučovat	průvodci	tříd	nebo	
průvodce	specialista.		
	

Výuka	na	druhém	stupni		
• Na	rozhodnutí	průvodce	je,	jestli	bude	využívat	učebnice	nebo	vlastní	materiály.		
• Výuka	probíhá	v	celých	spojitých	třídách	nebo	studijních	skupinách.	
• Projektové	vyučování	je	společné	pro	celý	II.	stupeň,	přičemž	starší	děti	jsou	vedeny	k	tomu,	

aby	v	rámci	řešení	zadaných	úkolů	zapojovaly	mladší	děti,	předávaly	jim	poznatky	a	současně	
se	učily	týmové	práci,	vedení,	komunikaci	a	toleranci.	

• Více	než	na	prvním	stupni	jsou	do	výuky	zapojeni	externí	odborníci,	a	to	buď	formou	
jednorázových	přednášek,	besed	či	vycházek,	nebo	delším	angažmá	při	výuce	konkrétního	
předmětu	(fyzika,	chemie,	dějepis	v	jednodenních	blocích	průběžně	po	celý	rok).	

• Cizí	jazyk	(angličtina)	se	učí	zčásti	samostatně,	zčásti	jako	součást	Projektu.	Druhý	cizí	jazyk	
(němčina)	se	učí	samostatně	od	7.	třídy.		

	
	
CO	BY	MĚL	ZVLÁDAT	NÁŠ	DEVÁŤÁK?	
	
UČENÍ 



Plánuje,	organizuje	a	řídí	vlastní	učení.	Umí	pracovat	samostatně	na	zadané	práci,	proaktivně	
si	najít	oblast	dalšího	zájmu.	Pozoruje,	experimentuje	a	vyvozuje	závěry.	Má	radost	z	
poznávání	/objevování	světa	kolem	sebe	a	projevuje	ochotu	věnovat	se	dalšímu	studiu	a	
učení.	Má	jasnou	představu	o	smyslu	své	práce	a	chce	ji	dokončit.	Uvádí	věci	do	souvislostí,	
propojuje	do	širších	celků	poznatky	z	různých	vzdělávacích	oblastí.	Posoudí	vlastní	pokrok	a	
dokáže	pojmenovat	své	silné	i	slabé	stránky	či	překážky	v	učení. 
	
	
ŘEŠENÍ	PROBLÉMŮ 
Vnímá	nesrovnalosti	či	problémy,	nebojí	se	na	ně	poukázat,	dokáže	je	popsat.	Řeší	problémy	
samostatně	i	ve	skupině.	Volí	vhodné	způsoby	řešení.	Čerpá	ze	svých	zkušeností	při	řešení	
podobných	situací.	Využívá	získané	vědomosti	a	dovednosti	k	objevování	různých	variant	
řešení.	Nenechá	se	odradit	případným	nezdarem.	Objevuje	i	netradiční,	neobvyklá	a	
kreativní	řešení,	think	out	of	the	box,	v	závislosti	na	okolnostech	a	situaci.	Je	schopný	
nahlédnout	problém/úkol	z	více	úhlů.	Ověřuje	prakticky	správnost	řešení	problémů.	Umí	se	
rozhodnout	a	nést	za	to	zodpovědnost. 
	
KOMUNIKACE 
Dokáže	vyjádřit	své	myšlenky	a	názory	v	ústním,	písemném	i	uměleckém	projevu.	Vyjadřuje	
se	souvisle	a	kultivovaně.	Je	schopen	vést	dialog.	Dokáže	obhájit	vlastní	názor	i	
argumentovat.	Komunikuje	podle	respektujících	principů	(ve	skupině	spolužáků	i	s	učiteli).	
Naslouchá	druhým	lidem.	Rozumí	různým	typům	textu,	vnímá	nonverbální	komunikaci	i	
umělecké	projevy. 
	
KOMPETENCE	SOCIÁLNÍ	A	PERSONÁLNÍ 
Spolupracuje	ve	skupině.	Podílí	se	na	utváření	příjemné	atmosféry	v	týmu,	na	vytváření	a	
dodržování	pravidel.	Zapojuje	se	do	diskusí.	Umí	dávat	i	přijímat	zpětnou	vazbu.	Chápe	
potřebu	spolupracovat	s	druhými.	Respektuje	různá	hlediska	a	zkušenosti.	V	případě	potřeby	
požádá	o	pomoc	a	dokáže	ji	také	poskytnout.	Učí	se	zdvořilému	jednání	a	společenskému	
chování.	Buduje	si	sebeúctu	a	přirozenou	sebedůvěru.	Zná	svá	práva	a	povinnosti.	Je	
tolerantní	k	osobám	s	psychickými	či	fyzickými	zvláštnostmi	a	se	speciálními	potřebami,	umí	
s	nimi	jednat	s	úctou	i	v	případě,	že	to	vyžaduje	osobní	sebezapření.	 
	
KOMPETENCE	OBČANSKÉ 
Respektuje	hodnoty	a	přesvědčení	druhých	lidí.	Chápe	základní	principy	společenských	
norem	i	zákonů.	Váží	si	veřejného	pořádku	a	aktivně	ho	udržuje.	Odmítá	útlak	a	hrubé	
zacházení.	Uvědomuje	si	povinnost	postavit	se	proti	násilí.	Ctí	hlavní	tradice,	historické	a	
kulturní	dědictví.	Je	si	vědom	základních	ekologických	souvislostí.	Snaží	se	jednat	podle	
principů	trvale	udržitelného	rozvoje. 
	
KOMPETENCE	PRACOVNÍ 
Zná	a	dodržuje	pravidla	bezpečnosti	práce.	Orientuje	se	v	náplni	různých	profesí.	Váží	si	
práce	a	nasazení	lidí	v	profesích,	s	nimiž	se	běžně	setkává.	Má	představu	o	svém	rozvoji	a	
přemýšlí	o	profesním	zaměření.	Chápe	podstatu	a	souvislost	zaměstnání	a	mzdy	resp.	
výdělku.	Rozumí	roli	podnikatele	a	zaměstnance. 
	
	



3.3	Zabezpečení	výuky	žáků	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami 
	
(pravidla	a	průběh	tvorby,	realizace	a	vyhodnocování	PLPP	žáka	se	speciálními	vzdělávacími	
potřebami;	pravidla	a	průběh	tvorby,	realizace	a	vyhodnocování	IVP	žáka	se	speciálními	
vzdělávacími	potřebami) 
	

• Počítáme	s	integrací	jak	dětí	s	poruchami	učení,	tak	i	nadaných	a	mimořádně	
nadaných.	Na	vysoký	počet	žáků	s	dysfunkcemi	nejsme	vybaveni,	ale	náš	styl	výuky	
(věkově	smíšené	třídy,	společné	projekty,	mimoškolní	akce)	nabízejí	nadstandardní	
možnosti	zapojení	i	pro	tyto	žáky,	využití	jejich	potenciálu	a	postupné	stírání	rozdílů	
kognitivního	rázu.		

• V	učitelském	sboru	máme	speciální	pedagožku	i	asistenty	pedagoga,	podle	potřeby	
upravujeme	počet	asistentů	na	základě	dotačního	programu	MŠMT.		

	
Pravidla	a	průběh	tvorby,	realizace	a	vyhodnocení	plánu	pedagogické	podpory	(PLPP)	a	
individuálního	vzdělávacího	plánu	(IVP)	žáka	se	SVP:	
PLPP	sestavuje	třídní	učitel	nebo	učitel	konkrétního	vyučovacího	předmětu	za	pomoci	
výchovného	poradce.	PLPP	má	písemnou	podobu.	Před	jeho	zpracováním	budou	probíhat	
rozhovory	s	jednotlivými	vyučujícími,	s	cílem	stanovení	např.	metod	práce	s	žákem,	způsobů	
kontroly	osvojení	znalostí	a	dovedností.	Výchovný	poradce	stanoví	termín	přípravy	PLPP	a	
organizuje	společné	schůzky	s	rodiči,	pedagogy,	vedením	školy	i	žákem	samotným.	
V	případě	podpůrného	opatření	(spočívajícího	v	úpravě	očekávaných	výstupů)	pro	žáky	
s	LMP	od	třetího	stupně	podpory,	bude	pro	tvorbu	IVP	využívána	minimální	doporučená	
úroveň	pro	úpravy	očekávaných	výstupů.	Minimální	doporučená	úroveň,	která	je	stanovena	
v	RVP	ZV	pro	3.,	5.	a	9.	ročník,	bude	na	základě	Doporučení	školského	poradenského	zařízení	
rozpracována	pro	konkrétní	ročník	v	IVP	žáka	s	přiznaným	podpůrným	opatřením.	Postup	
tvorby,	realizace	a	vyhodnocování	IVP	je	stejný	jako	v	případě	IVP	ostatních	žáků.	IVP	může	
být	během	roku		upravován	podle	potřeb	žáka.	Při	tvorbě	IVP	bude	využíváno	metodické	
podpory	školního	poradenského	pracoviště	a	metodická	podpora	na	Metodickém	portále	
RVP.CZ.	
	
Pravidla	pro	zapojení	dalších	subjektů	do	systému	vzdělávání	žáků	se	speciálními	
vzdělávacími	potřebami		
Při	vzdělávání	žáků	se	specifickými	poruchami	učení	a	chování	spolupracuje	naše	škola	
zejména	s	PPP	Králův	Dvůr-Počaply	a	SVP	Dobřichovice.	Pracovníci	obou	institucí	poskytují	
konzultace	podle	potřeby.	
	
Zodpovědné	osoby	a	jejich	role	v	systému	péče	o	žáky	se	speciálními	vzdělávacími	
potřebami	
Školní	poradenské	pracoviště	naší	školy	je	tvořeno	výchovným	poradcem,	který	zároveň	
koordinuje	jeho	činnost,	a	školním	speciálním	pedagogem	v	jedné	osobě,	který	na	naší	škole	
pracuje	tři	dny	v	týdnu.	Výchovný	poradce	a	speciální	pedagog	je	pedagogickým	
pracovníkem,	který	je	pověřen	spoluprací	se	školským	poradenským	zařízením.	



Jeden	den	v	týdnu	nebo	podle	potřeby	využívá	škola	služeb	další	zkušené	speciální	
pedagožky,	která	poskytuje	konzultace,	monitoring	a	mentoring	tříd	i	individuální	práci	s	žáky	
se	SVP.		
	
Specifikace	provádění	podpůrných	opatření	a	úprav	vzdělávacího	procesu	žáků	se	
speciálními	vzdělávacími	potřebami	
Jako	podpůrná	opatření	pro	žáky	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami	jsou	v	naší	škole	
využívána	podle	doporučení	školského	poradenského	zařízení	a	přiznaného	stupně	podpory	
zejména:	
a)	v	oblasti	metod	výuky:	
-	respektování	odlišných	stylů	učení	jednotlivých	žáků	
-	metody	a	formy	práce,	které	umožní	častější	kontrolu	a	poskytování	zpětné	vazby	žákovi	
-	důraz	na	logickou	provázanost	a	smysluplnost	vzdělávacího	obsahu	
-	respektování	pracovního	tempa	žáků	a	poskytování	dostatečného	času	k	zvládnutí	úkolů	
b)	v	oblasti	organizace	výuky:	
-	střídání	forem	a	činností	během	výuky	
-	u	mladších	žáků	využívání	skupinové	výuky	
-	postupný	přechod	k	systému	kooperativní	výuky	
-	v	případě	doporučení	může	být	pro	žáka	vložena	do	vyučovací	hodiny	krátká	přestávka	
	
Průběh	a	hodnocení	IVP	
Na	konci	školního	roku	se	ke	každému	IVP	přikládá	list	s	hodnocení	žáka.	Srovnává	cíle	
uvedené	v	IVP	s	reálným	plněním	a	navrhuje	další	případné	úpravy	pro	nové	IVP.	
	
ŠVP,	resp.	osnovy	speciální	pedagogické	péče	jsou	spoluutvářeny	IVP	jednotlivých	žáků.		
	
3.4	Zabezpečení	výuky	žáků	nadaných	a	mimořádně	nadaných 
	

Mimořádně	 nadané	 děti	 mohou	 v	 NŠ	 pracovat	 svým	 vlastním	 tempem	 a	 získat	 více	
informací	k	danému	tématu	či	pracovat	rychleji	při	samotné	práci	s	výukovým	materiálem.	
Učitel	zároveň	dbá,	aby	nedošlo	u	žáka	pouze	k	jednostrannému	zaměření	a	žák	se	seznamoval	
s	celým	vzdělávacím	obsahem	základní	školy.	

Učitel	 pak	 může	 žákovi	 zadávat	 rozšiřující	 učivo,	 vhodně	 ho	motivuje	 k	 práci	 „navíc“.	
Nadaný	žák	může	také	po	dohodě	a	podle	svého	individuálního	plánu	navštěvovat	výuku	ve	
vyšších	 ročnících	 a	 být	 v	 probíraném	učivu	 v	 předstihu,	 žák	 vyšších	 tříd	 I.	 stupně	 se	může	
účastnit	projektů	na	II.	stupni.	V	rámci	třídy	ho	může	učitel	vést	k	vytvoření	práce	pro	ostatní	
či	 k	 vedení	 skupiny	 a	 dává	 mu	 prostor	 pro	 hlubší	 a	 rozšiřující	 práci	 v	 předmětu,	 který	
prezentuje	nadání	žáka.	Učitel	 se	 také	snaží	o	přirozené	začlenění	 talentovaného	dítěte	do	
třídního	kolektivu,	aby	nedošlo	k	jeho	segregaci.	Mimořádný	talent	s	sebou	také	často	nese	
výkyvy	 v	 chování	 dítěte,	 které	 pedagogové	 na	 naší	 škole	 řeší	 citlivým,	 ale	 i	 důsledným	
přístupem.	



U	mimořádně	nadaných	žáků	 je	žádoucí	maximální	spolupráce	rodičů,	zejména	by	měli	
včas	oznámit	škole,	že	chtějí,	aby	žák	přestoupil	na	víceleté	nebo	čtyřleté	gymnázium.	Tomuto	
směřování	je	následně	přizpůsobena	výuka	v	celém	posledním	ročníku.		
	
Pravidla	a	průběh	tvorby,	realizace	a	vyhodnocení	plánu	pedagogické	podpory	(PLPP)	a	
individuálního	vzdělávacího	plánu	(IVP)	žáka	nadaného	a	mimořádně	nadaného:	
PLPP	sestavuje	třídní	učitel	nebo	učitel	konkrétního	vyučovacího	předmětu	za	pomoci	
výchovného	poradce.	PLPP	má	písemnou	podobu.	Před	jeho	zpracováním	budou	probíhat	
rozhovory	s	jednotlivými	vyučujícími,	s	cílem	stanovení	např.	metod	práce	s	žákem,	způsobů	
kontroly	osvojení	znalostí	a	dovedností.		
Dříve	než	škola	přikročí	k	tvorbě	závazného	IVP,	vyzkouší	po	dohodě	s	žákem	a	rodiči	
dostupné	metody	úpravy	vzdělávání	v	rámci	standardního	vyučování	–	zvýšení	úrovně	
požadovaných	výstupů	ve	smyslu	jejich	rozsahu	a	odbornosti,	účast	žáka	na	výuce	vyššího	
ročníku	apod.	Ukáže-li	se	to	jako	účelné,	dostane	žák/rodiče	doporučení	k	návštěvě	PPP	a	
k	sestavení	IVP.	Při	tvorbě	IVP	bude	využíváno	metodické	podpory	školního	poradenského	
pracoviště	a	metodická	podpora	na	Metodickém	portále	RVP.CZ.	
	
3.5	Začlenění	průřezových	témat		
 
Průřezová	 témata	 reprezentují	 okruhy	 aktuálních	 problémů	 současného	 světa	 a	 stávají	 se	
významnou	 součástí	 základního	 vzdělávání.	 Jsou	 důležitým	 prvkem	 základního	 vzdělávání,	
vytvářejí	prostor	pro	individuální	uplatnění	žáků	i	pro	jejich	vzájemnou	spolupráci	a	pomáhají	
rozvíjet	osobnost	žáka.	Jsou	realizována	integrací	do	vzdělávacích	předmětů,	a	to	především	
do	vzdělávacího	předmětu	Projektové	vyučování.	Odráží	se	však	i	v	dalších	předmětech,	které	
téma	 projektu	 a	 tudíž	 i	 průřezová	 témata	 reflektují.	 V	 etapě	 základního	 vzdělávání	 jsou	
vymezena	tato	průřezová	témata:	
	
1. Osobnostní	a	sociální	výchova	
2. Výchova	demokratického	občana	
3. Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech	
4. Multikulturní	výchova		
5. Environmentální	výchova	
6. Mediální	výchova		
	

3.5.1.		Začlenění	průřezových	témat	do	vyučovacích	předmětů	1.stupně	
	
Č	-	český	jazyk		
A	–	anglický	jazyk	
M	–	matematika	
P	–	projekt	
UaK	–	umění	a	kultura	
TV	–	tělesná	výchova	
	



Osobnostní	a	sociální	výchova	(OSV)	
TO	 1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
Rozvoj	schopností	
poznávání	

Č,	M,	P	 Č,	M,	P	 Č,	A,	M,	P	 Č,	A,	M,	P	 Č,	A,	M,	P	

Sebepoznání	a	
sebepojetí	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Seberegulace	a	
sebeorganizace	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV,	

Psychohygiena	 UaK,	TV	 UaK,	TV	 UaK,	TV	 UaK,	TV	 UaK,	TV	
Kreativita	 Č,	M,	P,	

UaK,	TV	
Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Poznávání	lidí	 Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Mezilidské	vztahy	 Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Komunikace	 Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Kooperace	a	
kompetence	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Řešení	problémů	a	
rozhodovací	
dovednosti	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Hodnoty,	postoje,	
praktická	etika	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

Č,	A,	M,	P,	
UaK,	TV	

	
	
Výchova	demokratického	občana	(VDO)	
TO	 1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
Občanská	společnost	
a	škola	

P	 P	 P	 P	 P	

Občan,	občanská	
společnost	a	stát	

P	 P	 P	 	 	

Formy	participace	
občanů	v	politickém	
životě	

	 	 P	 P	 P	

Principy	demokracie	
jako	formy	vlády	a	
způsobu	
rozhodování	

	 	 P	 P	 P	

	
Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech	(VMEGS)	



TO	 1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
Evropa	a	svět	nás	
zajímá	

P	 P	 P	 P	 P	

Objevujeme	Evropu	
a	svět	

P	 P	 P	 P	 P	

Jsme	Evropané	 P	 P	 P	 P	 P	
Multikulturní	výchova	(MkV)	
TO	 1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
Kulturní	diference	 P	 P	 A,	P	 A,	P	 A,	P	
Lidské	vztahy	 P	 P	 P	 P	 P	
Etnický	původ	 P	 P	 P	 P	 P	
Multikulturalita	 P	 P	 A,	P	 	 	
Princip	sociálního	
smíru	a	solidarity	

	 	 A,	P	 A,	P	 A,	P	

	
Environmentální	výchova	(EV)	
TO	 1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
Ekosystémy	 P	 P	 P	 P	 P	
Základní	podmínky	
života	

P	 P	 P	 P	 P	

Lidské	aktivity	a	
problémy	životního	
prostředí	

TV,	P	 TV,	P	 TV,	P	 TV,	P	 TV,	P	

Vztah	člověka	
k	prostředí	

UaK,	P	 UaK,	P	 UaK,	P	 UaK,	P	 UaK,	P	

	
Mediální	výchova	(MV)	
TO	 1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
Kritické	čtení	a	
vnímání	mediálních	
sdělení	

P	 P	 Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	

Interpretace	vztahů	
mediálních	sdělení	a	
reality	

	 	 Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	

Stavba	mediálních	
sdělení	

	 	 Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	

Vnímání	autora	
mediálních	sdělení	

	 	 Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	

Fungování	a	vliv	
médií	ve	společnosti	

	 	 Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	



Tvorba	mediálního	
sdělení	

Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	 Č,	P	

Práce	v	realizačním	
týmu	

Č,	P,	UaK	 Č,	P,	UaK		 Č,	P,	UaK	 Č,	P,	UaK	 Č,	P,	UaK	

	

3.5.2.		Začlenění	průřezových	témat	do	vyučovacích	předmětů	2.stupně	
	
Čj	–	český	jazyk	
J	–	jazyky	
Pr	–	projekt	
Hv	–	hudební	výchova	
Vv	–	výtvarná	výchova	
Tv	–	tělesná	výchova	
	
Osobnostní	a	sociální	výchova	(OSV)	
TO	 6.	ročník	 7.	ročník	 8.	ročník	 9.	ročník	
Rozvoj	schopností	
poznávání	

Čj,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	Pr,	Vv,	Hv	

Sebepoznání	a	
sebepojetí	

J,	Pr,	Vv,	Hv,	Tv	 J,	Pr,	Vv,	Hv,	Tv	 J,	Pr,	Vv,	Hv,	Tv	 J,	Pr,	Vv,	Hv,	
Tv	

Seberegulace	a	
sebeorganizace	

Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	

Psychohygiena	 Vv,	Hv,	Tv	 Vv,	Hv,	Tv	 Vv,	Hv,	Tv	 Vv,	Hv,	Tv	
Kreativita	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	
Poznávání	lidí	 J,	Vv,	Hv	 J,	Vv,	Hv	 J,	Vv,	Hv	 J,	Vv,	Hv	
Mezilidské	vztahy	 Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	
Komunikace	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Pr,	Vv,	Hv	
Kooperace	a	
kompetice	

Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	 Čj,	J,	Pr,	Tv	

Řešení	problémů	a	
rozhodovací	
dovednosti	

Čj,	J,	Pr	 Čj,	J,	Pr	 Čj,	J,	Pr	 Čj,	J,	Pr	

Hodnoty,	postoje,	
praktická	etika	

Čj,	J,	Vv,	Hv		 Čj,	J,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Vv,	Hv	 Čj,	J,	Vv,	Hv	

	
Výchova	demokratického	občana	(VDO)	
TO	 6.	ročník	 7.	ročník	 8.	ročník	 9.	ročník	
Občanská	společnost	
a	škola	

Pr	 Pr	 Pr	 Pr	

Občan,	občanská	
společnost	a	stát	

Pr	 Pr	 Pr	 Pr	

Formy	participace	
občanů	v	politickém	
životě	

Pr	 Pr	 Pr	 Pr	



Principy	demokracie	
jako	formy	vlády	a	
způsobu	
rozhodování	

Pr	 Pr	 Pr	 Pr	

	
Výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech	(VMEGS)	
TO	 6.	ročník	 7.	ročník	 8.	ročník	 9.	ročník	
Evropa	a	svět	nás	
zajímá	

Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	

Objevujeme	Evropu	
a	svět	

Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	

Jsme	Evropané	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	
	
Multikulturní	výchova	(MkV)	
TO	 	 6.	ročník	 7.	ročník	 8.	ročník	 9.	ročník	
Kulturní	diference	 Pr,	Vv,	Hv,	J	 Pr,	Vv,	Hv,	J	 Pr,	Vv,	Hv,	J	 	 Pr,	Vv,	Hv,	J	
Lidské	vztahy	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	
Etnický	původ	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	
Multikulturalita	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	
Princip	sociálního	
smíru	a	solidarity	

Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	 Pr,	J	

	
Environmentální	výchova	(EV)	
TO	 6.	ročník	 7.	ročník	 8.	ročník	 9.	ročník	
Ekosystémy	 Pr	 Pr	 Pr	 Pr	
Základní	podmínky	
života	

Pr	 Pr	 Pr	 Pr	

Lidské	aktivity	a	
problémy	životního	
prostředí	

Pr	 Pr	 Pr	 Pr	

Vztah	člověka	k	
prostředí	

Pr	 Pr	 Pr	 Pr	

	
Mediální	výchova	(MV)	
TO	 6.	ročník	 7.	ročník	 8.	ročník	 9.	ročník	
Kritické	čtení	a	
vnímání	mediálních	
sdělení	

Čj	 Čj	 Čj	 Čj	

Interpretace	vztahů	
mediálních	sdělení	a	
reality	

Čj	 Čj	 Čj	 Čj	

Stavba	mediálních	
sdělení	

Čj	 Čj	 Čj	 Čj	

Vnímání	autora	
mediálních	sdělení	

Čj	 Čj	 Čj	 Čj	



Fungování	a	vliv	
médií	ve	společnosti	

Čj	 Čj	 Čj,	Pr	 Čj,	Pr	

Tvorba	mediálního	
sdělení	

Čj	 Čj	 Čj	 Čj	

Práce	v	realizačním	
týmu	

Čj,	Pr,	Vv	 Čj,	Pr,	Vv	 Čj,	Pr,	Vv	 Čj,	Pr,	Vv	

	
	

4.	Učební	plán	

	
4.1.	Tabulace	učebního	plánu	pro	1.st.					
	

Vzdělávací	oblasti	 Vzdělávací	předměty	 		 1.ročník	 2.	ročník	
3.	
ročník	 4.	ročník	 5	ročník	 DČD	

Jazyk	a	jazyková	
komunikace	

Český	jazyk	 7	 7	 7	 7	 7	 2	
Anglický	jazyk	 0	 0	 3	 3	 3	 0	

Matematika	a	její	
aplikace	 Matematika	 4	 4	 4	 5	 5	

	
2	

Umění	a	kultura	 Umění	a	kultura	 2	 2	 2	 3	 3	 0	
Člověk	a	zdraví	 Tělesná	výchova	 2	 2	 2	 2	 2	 0	
Informační	a	
komunikační	
technologie	

Projekt	(Svět	v	
souvislostech)	

	

5	 5	 4	 4	 4	 10	Člověk	a	jeho	svět	
Člověk	a	svět	práce	 (Pracovní	činnosti)	 2	 2	 2	 1	 1	 3	

CELKEM	 22	 22	 24	 25	 25	 16	
	
Poznámky	k	učebnímu	plánu:	
Vyučovací	 předmět	 ČESKÝ	 JAZYK	 odpovídá	 vzdělávacímu	 obsahu	 oboru	 Český	 jazyk	 a	
literatura.	
Vyučovací	předmět	ANGLICKÝ	 JAZYK	 	odpovídá	vzdělávacímu	obsahu	oboru	Anglický	 jazyk.	
Vyučovací	předmět	MATEMATIKA	 	odpovídá	vzdělávacímu	obsahu	oboru	Matematika	a	 její	
aplikace.	
Vyučovací	předmět	PROJEKT	(v	tabulce	sloučená	modrá	pole)	je	tvořen	vzdělávacím	obsahem	
oborů	Člověk	a	jeho	svět,	Informační	a	komunikační	technologie,	Anglický	jazyk	a	Člověk	a	svět	
práce.	 Ve	 3.	 třídě	 se	Anglický	 jazyk	 realizuje	 ze	 2/3	 v	 samostatném	předmětu	 (Aj)	 a	 z	 1/3	
v	rámci	Projektu	(P).	
Vyučovací	 předmět	 UMĚNÍ	 A	 KULTURA	 odpovídá	 vzdělávacímu	 obsahu	 oborů	 Hudební	
výchova	a	Výtvarná	výchova	a	oblasti	Umění	a	kultura.	
Vyučovací	předmět	TĚLESNÁ	VÝCHOVA	je	tvořen	vzdělávacím	obsahem	oboru	Tělesná	
výchova	z	oblasti	Člověk	a	zdraví.	
Celkový	součet	hodin	na	I.	stupni	je	118.	Jde	o	součet	počtu	vyučovacích	hodin	za	týden	ve	
všech	pěti	ročnících	dohromady.	Využito	je	i	16	disponibilních	hodin.	V	souladu	se	
zaměřením	školy	jsou	tyto	hodiny	věnovány	zejména	předmětu	Projekt	(10	hodin	navíc	



oproti	RVP),	v	rámci	nějž	probíhá	největší	část	výuky,	včetně	rozvoje	manuální	zručnosti	(3	
hodiny	navíc	v	Pracovních	činnostech,	které	jsou	součástí	předmětu	Projekt).		
	
	
4.2.	Tabulace	učebního	plánu	pro	2.st.	
	
Vzdělávací	oblasti	 Vzdělávací	

předměty	
6.	ročník	 7.	ročník	 8.	ročník	 9.	ročník	 DČD	

Jazyk	a	jazyková	
komunikace	

Český	jazyk	a	
literatura	

4	 4	 4	 4	 1	

Cizí	jazyk	(Aj)	 4	 4	 4	 4	 4	
Další	c.	jazyk	(Nj)	 0	 2	 2	 2	 0	

Matematika	a	její	aplikace	 4	 4	 4	 4	 1	
Člověk	a	
společnost	

	
	
				P	
				R	
				O	
				J	
				E	
				K	
				T	

Dějepis	 1	 1	 1	 1	 -3	
Výchova	k	
občanství	

2	 2	 0	 0	

Fyzika	 0	 0	 1	 1	 3	
Člověk	a	
příroda	

Chemie	 0	 0	 1	 1	
Přírodopis	 4	 4	 2	 2	
Zeměpis	 2	 2	 2	 2	

Člověk	a	
svět	práce	

Pracovní	
výchova	

1	 1	 1	 1	 1	

Informační	a	
komunikační	
technologie	

Informatika	 0	 0	 1	 1	 1	

Umění	a	kultura	 Hudební	
výchova	

1	 1	 1	 1	 2	

Výtvarná	
výchova	

2	 2	 2	 2	

Člověk	a	zdraví	 Výchova	ke	
zdraví	

0	 0	 0	 0	 6	

Tělesná	
výchova		

3	 3	 4	 4	

Celkem	 	 28	 30	 30	 30	 16	
	
Poznámky	k	učebnímu	plánu:	
Vyučovací	 předmět	 ČESKÝ	 JAZYK	 odpovídá	 vzdělávacímu	 obsahu	 oboru	 Český	 jazyk	 a	
literatura.	
Vyučovací	předmět	ANGLICKÝ	JAZYK		odpovídá	vzdělávacímu	obsahu	oboru	Anglický	jazyk.	
Vyučovací	předmět	NĚMECKÝ	 JAZYK	odpovídá	vzdělávacímu	obsahu	oboru	Německý	 jazyk.			
Vyučovací	předmět	MATEMATIKA	 	odpovídá	vzdělávacímu	obsahu	oboru	Matematika	a	 její	
aplikace.	



Vyučovací	 předmět	 PROJEKT	 je	 tvořen	 vzdělávacím	 obsahem	 oborů	 Člověk	 a	 společnost	
(Dějepis,	Výchova	k	občanství),	Člověk	a	příroda	(Fyzika,	Chemie,	Přírodopis,	Zeměpis),	Umění	
a	kultura	(Výtvarná	výchova)	a	Informační	a	komunikační	technologie.	
Vyučovací	 předmět	 VÝTVARNÁ	 VÝCHOVA	 odpovídá	 vzdělávacímu	 obsahu	 oborů	 Výtvarná	
výchova	v	oblasti	Umění	a	kultura	a	dalších	v	oblasti	Člověk	a	příroda,	Člověk	a	společnost.	
Vyučovací	předmět	HUDEBNÍ	VÝCHOVA	je	tvořen	vzdělávacím	obsahem	oboru	Hudební	
výchova	v	oblasti	Umění	a	kultura.	
Vyučovací	předmět	TĚLESNÁ	VÝCHOVA	je	tvořen	vzdělávacím	obsahem	oboru	Tělesná	
výchova	z	oblasti	Člověk	a	zdraví.	
	
Obsah	předmětu	Dějepis	se	realizuje	formou	celodenních	dějepisných	projektů	ve	škole	
nebo	mimo	ni.	Časová	dotace	je	8	hodin	na	1	projekt.	
Obsah	předmětu	Tělesná	výchova	se	realizuje	zčásti	v	rámci	mimoškolních	akcí,	škol	
v	přírodě,	výletů	a	sportovních	kurzů.	Časová	dotace	těchto	kurzů	nahrazuje	i	rozvrhové	
hodiny	Tv	překryté	jinými	celodenními	projekty	(zejm.	dějepisnými)	a	současně	nabízí	
nadstandardní	časové	plnění	vzdělávacího	obsahu	předmětu	Tělesná	výchova.		
	
Celkový	součet	hodin	na	II.	stupni	je	118.	Jde	o	součet	počtu	vyučovacích	hodin	za	týden	ve	
všech	pěti	ročnících	dohromady.	Využito	je	16	disponibilních	hodin.	Chybějící	hodinová	
dotace	vzdělávací	oblasti	Člověk	a	společnost	(1	hodina)	se	realizuje	formou	celodenních	
dějepisných	projektů	nebo	vícedenních	mimoškolních	akcí.	Tyto	akce	jsou	povinné	a	jejich	
obsah	je	součástí	ŠVP.			
	
	

5.	Učební	osnovy	
	
5.1.	Učební	osnovy	pro	1.st.	
	
	

Charakteristika	vyučovacích	předmětů	
	
Název	vyučovacího	předmětu:	Český	jazyk	a	literatura	
	
Obsahové	vymezení	
Vyučovací	 předmět	 je	 tvořen	 vzdělávacím	 obsahem	 oborů	 Český	 jazyk	 a	 literatura	 a	
příslušnými	tematickými	okruhy	průřezových	témat.	

	
Časové	vymezení	

	

1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
7	 7	 7	 7	 7	

		



Organizační	vymezení	
	

Výuka	probíhá	ve	třídě	s	využitím	pomůcek,	učebnic	a	počítačů	s	výukovými	programy,	i	v	
dalších	prostorách	školy.	Realizována	je	také	i	mimo	školní	prostory	–	různá	kulturní,	sportovní,	
vzdělávací	zařízení	(kino,	divadlo,	beseda,	muzea,	knihovna…),	nebo	venku	a	v	přírodě.	Výuka	
českého	jazyka	probíhá	ve	věkově	smíšené	skupině,	kdy	se	často	uplatňuje	učení	se	navzájem,	
ale	 také	 individuální	 práce	 jednotlivce,	 či	 práce	 ve	 dvojicích.	 Vzdělávací	 obsah	 je	 žákům	
nabízen	nenásilně	tak,	aby	 jej	vnímali	 jako	běžnou	součást	našeho	života	a	 jeho	použití	 jim	
přinášelo	 smysl.	 Ve	 třídách	 jsou	 připraveny	 pomůcky	 pro	 výuku	 čtení,	 psaní,	 mluvnice,	
literatury	a	slohu,	využívají	se	i	učebnice,	pracovní	sešity	či	písanky.	Primárním	cílem	je	naučit	
děti	číst	a	psát.	Klademe	důraz	na	čtení	s	porozuměním.	Kde	je	to	možné,	ponecháváme	volbu	
výběru	učiva	z	připraveného	plánu	na	dítěti.	Přehled	výstupů	tedy	není	v	plánu	okruhů	učiva	
seřazen	 chronologicky	 nebo	 doplněn	 údaji	 o	 příslušném	 ročníku.	 Důležitější	 než	 příslušný	
ročník	 školní	 docházky	 je	 připravenost	 dítěte;	 děti	 nemusí	 postupovat	 daným	 jednotným	
pořadím	 činností,	 ale	 mohou	 si	 vybírat	 z	 nabídky	 podle	 svého	 zájmu	 a	 pracovat	 svým	
individuálním	tempem.	Je	tedy	například	možné,	aby	se	dítě,	které	ještě	nezvládlo	techniku	
psaní,	 ale	 umí	 číst,	 s	 pomocí	 učitele	 zabývalo	 slovními	 druhy	 nebo	 větnou	 skladbou.	
V	případech,	 kdy	 si	 dítě	 vybere	oblast,	 ke	 které	nemá	potřebné	dílčí	 zkušenosti,	mu	učitel	
ukáže,	jaké	učivo	si	ještě	předem	potřebuje	osvojit.		

	
Materiály,	které	žáci	během	výuky	zpracovali,	si	zakládají	do	svého	portfolia.	To	slouží	jako	

doklad	postupu	každého	dítěte.	Při	vedení	portfolia	se	žáci	učí	třídit	a	zakládat	své	pracovní	
materiály.	Portfolio	je	součástí	podkladů	pro	slovní	hodnocení	školní	práce	žáků.		

	
	
	
	
	
	
	
	
Vzdělávací	obsah	vyučovacího	předmětu	na	1.	stupni	ZŠ	
	
Očekávané	výstupy	stanovené	RVP	
ke	konci	5.	ročníku	

Učivo	

Komunikační	a	slohová	výchova	
• Žák	čte	s	porozuměním	

přiměřeně	náročné	texty	potichu	
i	nahlas;	

• rozlišuje	podstatné	a	okrajové	
informace	v	textu	vhodné	pro	
daný	věk,	podstatné	informace	
zaznamenává;	

• posuzuje	úplnost	či	neúplnost	
jednoduchého	sděleni;	

• reprodukuje	obsah	přiměřeně	
složitého	sdělení	a	zapamatuje	si	
z	něj	podstatná	fakta;	

• Žák	si	uvědomuje,	že	sdělování	se	řídí	pravidly	a	
normami,	respektuje	je	při	vlastním	sdělování	a	
vyžaduje	jejich	dodržování	od	druhých;	

• tvoří	mluvené	i	psané	vypravování,	popis,	krátký	
referát	i	text	úvahového	charakteru	a	funkčně	k	
tomu	využívá	osnovu	

• při	mluvených	projevech	využívá	i	mimojazykové	
prostředky;	

• se	učí	brát	v	úvahu	funkce	textů,	hodnotit	je	
podle	jejich	funkčnosti	a	kvality,	nacházet	jejich	
vady	a	všímat	si	postojů,	které	se	v	nich	jasně	
projevuji;	



• vede	správně	dialog,	telefonicky	
rozhovor,	zanechá	vzkaz	na	
záznamníku;	

• rozpoznává	manipulativní	
komunikaci	v	reklamě;	

• volí	náležitou	intonaci,	přízvuk,	
pauzy	a	tempo	podle	svého	
komunikačního	záměru;	

• rozlišuje	spisovnou	a	
nespisovnou	výslovnost	a	vhodně	
ji	užívá	podle	komunikační	
situace;	

• píše	správně	po	stránce	
obsahové	i	formální	jednoduché	
komunikační	žánry;	

• sestaví	osnovu	vyprávění	a	na	
jejím	základě	vytváří	krátký	
mluvený	nebo	písemný	projev						
s	dodržením	časové	
posloupnosti.	

• funkci	konkrétního	textu	odhaluje	při	pozorném	
čteni	i	naslouchání,	staví	na	ni	porozumění,	
zvláště	ve	zprávě,	oznámení,	inzerátu,	reklamě	
(dokáže	vysledovat	manipulaci);	

• orientuje	se	v	textu	přiměřené	obtížnosti,	rozliší	
podstatné	a	okrajové	informace,	fakta	a	názory,	
vytipuje	klíčová	slova;	

• využívá	vhodně	spisovnou	a	nespisovnou	slovní	
zásobu	češtiny;		

• poznává	základní	žánry	krásné	literatury,	
hodnotí	je,	vytváří	si	vlastní	čtenářský	profil	a	
pokouší	se	o	vlastni	tvorbu.	

Jazyková	výchova	
• Žák	si	uvědomuje	účelnost	

pravidel	a	norem	užívání	jazyka	i	
jiných	kódů	(včetně	pravidel	
pravopisných	a	výslovnostních);	

• využívá	slovotvorný	rozbor	i	
rozbor	stavby	slova	mj.	pro	
pochopení	a	vysvětlení	významu	
slova;	

• využívá	vztahů	ve	slovní	zásobě	
při	produkci	i	recepci	textu;	

• si	uvědomuje	hodnoty,	které	
může	mít	vyjádření	v	různých	
situacích,	snaží	se	je	sledovat	ve	
vlastním	projevu	a	vyžadovat	od	
druhých;	

• rozlišuje	slova	spisovná	(a	jejich	
nespisovné	tvary)	a	nespisovná	a	
účelně	je	používá;	

• ve	zvýšené	míře	věnuje	
pozornost	kladným	i	záporným	
hodnotám	veřejného	
dorozumívání	a	vytváří	si	
postupně	povědomí	o	žádoucích	
kvalitách	veřejného	projevu	
mluveného	i	psaného;	

• v	psaném	projevu	uplatňuje	
vědomosti	o	psaní	souhláskových	
skupin,	předložek	a	předpon	s-	a	
z-,	o	koncovkách	přídavných	

• Žák	porovnává	významy	slov,	zvláště	slova	
stejného	nebo	podobného	významu	a	slova	
vícevýznamová;	

• rozlišuje	ve	slově	kořen,	část	příponovou,	
předponovou	a	koncovku;	

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

• rozlišuje	slova	spisovná	a	jejich	nespisovné	
tvary;	

• vyhledává	základní	skladební	dvojici	a	v	neúplné	
základní	skladební	dvojici	označuje	základ	věty;	

• odlišuje	větu	jednoduchou	a	souvětí,	vhodně	
změní	větu	jednoduchou	v	souvětí;	

• užívá	vhodných	spojovacích	výrazů,	podle	
potřeby	projevu	je	obměňuje;	

• píše	správně	i/y	ve	slovech	po	tvrdých,	měkkých	
i	obojetných	souhláskách;	

• píše	písmem	vázaného	či	nevázaného	typu,	
zvládá	přečíst	psané	písmo	vázaného	typu	

• zvládá	základní	příklady	syntaktického	
pravopisu.	



jmen	a	shodě	přísudku	s	
podmětem	téměř	ve	všech	
případech;	

• ovládá	interpunkci	v	
jednoduchých	souvětích.	

	
	
	
Název	vyučovacího	předmětu:	Anglický	jazyk	
	
Obsahové	vymezení	
Vyučovací	předmět	je	tvořen	vzdělávacím	obsahem	oborů	Cizí	jazyk	a	příslušnými	tematickými	
okruhy	průřezových	témat.	

	
Časové	vymezení	

	
Organizační	vymezení	

Výuka	probíhá	od	3.	ročníku	ve	třídě	s	využitím	pomůcek,	anglicky	psaných	knih	a	počítačů	
s	 výukovými	 programy	 či	 v	 dalších	 prostorách	 školy	 i	 mimo	 ni.	 Žák	 vnímá	 cizí	 jazyk,	 jeho	
odlišnost	od	mateřského	jazyka,	učí	se	porozumět	základním	pokynům,	reaguje	na	ně	celým	
tělem,	nacvičuje	správnou	výslovnost.	Žáci	jsou	vedeni	k	aktivnímu	mluvení,	čtení	a		nakonec	
i	k	psanému	projevu.	Od	4.ročníku	jsou	zvyšovány	požadavky	na	žáky	v	oblasti	čtení,	psaní,	
aktivního	mluvení	a	gramatiky.	

	
Vzdělávací	obsah	vyučovacího	předmětu	na	1.	stupni	ZŠ	
Očekávané	výstupy	stanovené							Učivo	
RVP	ke	konci	5.	ročníku															

Gramatika	
• užití	neurčitého	členu	a/an	
• vazba	there	is/are	
• množné	číslo	
• přivlastňovací	zájmena	
• sloveso	být,	mít	–	kladné,	

záporné	věty,	otázky	
• přivlastňovací	´s	
• užití	přídavných	jmen	
• časové	a	místní	předložky	
• přítomný	čas	sloves	
• sloveso	can	
• výraz	How	much	is/are?	
• řadové	číslovky	
• zájmena	v	podmětu	a	

předmětu	

Učivo	v	předmětu	Aj	se	řídí	RVP.		

1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
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• sloveso	must	
• počitatelná	a	

nepočitatelná	podstatná	
jména		

• užití	some	a	any	
• How	much/many?	
• minulý	čas	pravidelných	a	

nepravidelných	sloves	
	

Slovní	zásoba	
• čísla	1-	100	
• hláskování	
• názvy	zemí	
• rodina	
• dny	v	týdnu	a	hodiny	
• školní	předměty	
• zvířata	domácí	i	divoká	
• přídavná	jména	
• denní	aktivity	a	koníčky	
• město	a	dům	
• slova	pro	popis	člověka	
• příslovce	četnosti	děje	
• jídlo	a	pití	

Učivo	v	předmětu	Aj	se	řídí	RVP.		

Komunikace,	poslech,	čtení	
• pozdravy	a	představování	
• popis	obrázků	
• sestavení	rozhovoru	na	

aktuální	téma	
• čtení	s	porozuměním	

jednoduchého	textu		
• sestavení	vlastního	

jednoduchého	textu		
	

Jedna	hodina	týdně	by	měla	být	věnována	konverzaci	s	rodilým	
mluvčím.	Tak	tomu	bylo	na	podzim	2016,	v	současnosti	
nemáme	rodilého	angličtináře;	hledáme	ho	pro	rok	2017/18.	
	
Vícedílný	projekt	„Já	a	můj	svět“	–	rodina,	bydliště,	zvířata,	
škola.	Ilustrovaný	text	a	prezentace.	

Kultura	a	mezipředmětové	vztahy	
• zeměpis	–	země,	

kontinenty	a	život	zde	
• přírodopis	–	klasifikace	

zvířat,	jejich	prostředí	
• hudební	výchova	–	

hudební	nástroje,	hudba	
jako	koníček,	písně	v	
angličtině		

Populární	píseň,	text	s	doplňováním	slov,	rýmy,	choreografie;	
Zvířata	domácí	a	divoká,	části	zvířecího	těla,	chování	zvířat	a	
péče	o	ně,	imaginární	zvíře;	
Anglosaské	reálie	dle	učebnice	

	
	



Název	vyučovacího	předmětu:	Matematika	a	její	aplikace	
	
Obsahové	vymezení	
Vyučovací	 předmět	 je	 tvořen	 vzdělávacím	 obsahem	 oborů	 Matematika	 a	 její	 aplikace	 a	
příslušnými	tematickými	okruhy	průřezových	témat.	

	
Časové	vymezení	

	
Organizační	vymezení	
	

Výuka	probíhá	zejména	s	využitím	učebnic,	pracovních	sešitů	a	pomůcek,	příp.	počítačů	
s	výukovými	programy	ve	třídě	či	v	dalších	prostorách	školy.	Realizována	je	také	i	mimo	školní	
prostory	 nebo	 venku,	 v	 přírodě.	 Vzdělávací	 obsah	 je	 žákům	nabízen	 nenásilně	 tak,	 aby	 jej	
vnímali	jako	běžnou	součást	našeho	života	a	jeho	použití	jim	přinášelo	smysl.	Ve	třídách	jsou	
kromě	 učebnic	 a	 pracovních	 sešitů	 podle	metody	 prof.	 Hejného	 také	 připraveny	 pomůcky	
k	výuce	aritmetiky	a	geometrie.	Kde	je	to	možné,	ponecháváme	volbu	výběru	učiva	na	dítěti.	
Přehled	výstupů	tedy	není	v	plánu	okruhů	učiva	seřazen	chronologicky	nebo	doplněn	údaji	o	
příslušném	ročníku.	Důležitější	než	příslušný	ročník	školní	docházky	je	připravenost	dítěte;	děti	
nemusí	postupovat	daným	jednotným	pořadím	činností,	ale	mohou	si	vybírat	z	nabídky	podle	
svého	zájmu	a	pracovat	svým	individuálním	tempem.	Je	tedy	například	možné,	aby	se	dítě,	
které	ještě	nezvládlo	operace	s	čísly,	ale	zajímá	se	o	číselnou	řadu,	se	s	pomocí	učitele	zabývalo	
numerací,	porovnáváním	čísel	nebo	zaokrouhlováním.	V	případech,	kdy	si	dítě	vybere	oblast,	
ke	které	nemá	potřebné	dílčí	zkušenosti,	mu	učitel	ukáže,	jaké	učivo	si	ještě	předem	potřebuje	
osvojit.		

Materiály,	které	žáci	během	výuky	zpracovali,	si	zakládají	do	svého	portfolia.	To	slouží	jako	
doklad	postupu	každého	dítěte.	Při	vedení	portfolia	se	žáci	učí	třídit	a	zakládat	své	pracovní	
materiály.	Portfolio	je	součástí	podkladů	pro	slovní	hodnocení	školní	práce	žáků.	
ú	
Vzdělávací	obsah	vyučovacího	předmětu	na	1.	stupni	ZŠ	

	
Očekávané	výstupy	stanovené	RVP	ke	
konci	5.	ročníku	

Učivo	

Číslo	a	početní	operace	
• Žák	využívá	při	pamětném	i	

písemném	počítání	komutativnost	a	
asociativnost	sčítání	a	násobení;	

• Provádí	písemné	početní	operace	v	
oboru	přirozených	čísel;	

• Zaokrouhluje	přirozená	čísla,	
provádí	odhady	a	kontroluje	
výsledky	početních	operací	v	oboru	
přirozených	čísel;	

• Řeší	a	tvoří	úlohy,	ve	kterých	
aplikuje	osvojené	početní	operace	
v	celém	oboru	přirozených	čísel.	

• Žák	počítá	v	číselném	oboru	přes	1	000	000.	
Umí	řešit	jednoduché	úlohy	s	parametrem	a	
zobecňovat	získaná	poznání.	Umí	řešit	
jednoduché	úlohy	se	zlomky,	desetinnými	
čísly	a	procenty.	

• Počítá	v	některých	jiných	číselných	
soustavách	(souvislost	mezi	písemnými	
algoritmy).	Řeší	jednoduché	rovnice	a	
soustavy	rovnic,	přičemž	využívá	i	jazyk	
písmen.	Umí	pomocí	modelů	řešit	úlohy	se	
závorkami	v	oboru	celých	čísel.	Dělí	
dvoumístným	číslem	(se	zbytkem).	Umí	
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účelně	propojovat	písemné	i	pamětné	
počítání	(i	s	použitím	kalkulačky).	

• Provádí	složitější	operace	na	číselné	ose	
(zahušťování,	zvětšování,	zmenšování,	
fragmentace,	změna	měřítka).	Provádí	
operace	se	zlomky.	Rozumí	číslu	se	dvěma	
desetinnými	místy	v	některých	sémantických	
kontextech	a	umí	s	nimi	operovat.	

• Řeší	slovní	úlohy	(i	dynamické)	včetně	úloh	s	
antisignálem.	Umí	tvořit	analogické	úlohy.	
Buduje	řešitelské	strategie	založené	na	
použití	simplifikace,	izomorfizmu,	zobecnění	
a	substituce.	

Závislosti,	vztahy	a	práce	s	daty	
• Žák	čte	a	sestavuje	jednoduché	

tabulky	a	diagramy.	
• Vyhledává,	sbírá	a	třídí	data.	

	
	

• Používá	tabulky	a	grafy	k	modelování	a	řešení	
různých	situací.	Pracuje	s	daty:	umí	
z	náhodných	jevů	tvořit	statistický	soubor,	
eviduje	soubor	dat	a	organizuje	je	tabulkou	i	
grafem.	

• Vytváří	projekty	orientované	ke	statistice	
(sběr	dat	a	jejich	základní	zpracování).	V	
některých	situacích	umí	použít	písmeno	ve	
funkci	čísla.	Zapisuje	proces,	tvoří	program	
pro	situaci	s	jedním	parametrem.	Umí	řešit	
jednoduché	kombinatorické	a	
pravděpodobnostní	situace.	

Geometrie	v	rovině	i	prostoru	
• Žák	narýsuje	a	znázorní	základní	

rovinné	útvary,	užívá	jednoduché	
konstrukce.	

• Sčítá	a	odčítá	graficky	úsečky;	určí	
délku	lomené	čáry,	obvod	
mnohoúhelníku	sečtením	délek	jeho	
stran.	

• Sestrojí	rovnoběžky	a	kolmice.	Určí	
obsah	obrazce	pomocí	čtvercové	
sítě	a	užívá	základní	jednotky	
obsahu.	

• Rozpozná	a	znázorní	ve	čtvercové	
síti	jednoduché	osově	souměrné	
útvary	a	určí	osu	souměrnosti	
útvaru	překládáním	papíru	

	
	
	
	
	
	

• Rozšiřuje	zkušenosti	s	dalšími	rovinnými	
útvary	(např.	úhel,	nekonvexní	
mnohoúhelník)	a	tělesy	(čtyřstěn).	Umí	
sestrojit	2D	i	3D	útvary	daných	vlastností	
(jednoduché	konstrukce).	Aktivně	používá	
některé	geometrické	jazyky.	Umí	řešit	
jednoduché	výpočtové	i	konstrukční	úlohy	o	
trojúhelníku	i	o	některých	čtyřúhelnících	a	
pravidelných	mnohoúhelnících.	

• Prohlubuje	zkušenosti	s	měřením	v	
geometrii.	Poznává	pravidelné	
mnohoúhelníky,	určuje	jejich	obvod,	
seznamuje	se	s	jejich	konstrukcí.	

• Upevňuje	představy	o	kolmosti,	
rovnoběžnosti,	shodnosti,	podobnosti,	
posunutí,	otočení.	Má	představu	o	vzájemné	
poloze	přímek	a	rovin	ve	3D.	Upevňuje	
představy	o	obvodu,	obsahu	a	objemu.	
Prohlubuje	své	zkušenosti	s	analýzou	a	
syntézou	skupiny	rovinných	útvarů.	
Uvědoměle	pracuje	s	jednotkami.	

• Rozvíjí	představy	o	středové	i	osové	
souměrnosti.	Pracuje	se	souřadnicemi	v	2D	
s	využitím	čtverečkovaného	papíru.	



Nestandardní	aplikační	úlohy	a	problémy	
• Řeší	jednoduché	praktické	slovní	

úlohy	a	problémy,	jejichž	řešení	je	
do	značné	míry	nezávislé	na	
obvyklých	postupech	a	algoritmech	
školské	matematiky.	

• Ovládá	některé	řešitelské	strategie	jako:	
pokus-omyl,	řetězení	od	konce,	vyčerpání	
všech	možností,	rozklad	na	podúlohy,	
simplifikace.	Objevuje	zákonitost	jako	cestu	k	
urychlení	řešení	úlohy.	

	
	
Název	vyučovacího	předmětu:	Projekt	
	
Obsahové	vymezení	
Vyučovací	předmět	je	tvořen	vzdělávacím	obsahem	oborů	Člověk	a	jeho	svět,	Člověk	a	svět	
práce	a	Informační	a	komunikační	technologie	a	její	aplikace	a	příslušnými	tematickými	okruhy	
průřezových	témat.	

	
Časové	vymezení	
	

	
Organizační	vymezení	

Výuka	probíhá	ve	třídě	s	využitím	pomůcek	a	počítačů	s	výukovými	programy	či	v	dalších	
prostorách	školy	i	mimo	ni.	Se	zvláštním	důrazem	je	využíván	pobyt	v	přírodě,	návštěvy	
výstav,	besedy	ve	škole	i	mimo	ni,	manipulace	s	reálnými	předměty	a	pohyb	v	prostředích,	
kterých	se	výuka	týká.	

	
Pro	praktickou	realizaci	propojení	poznatků	a	dovedností	z	různých	oblastí	(matematika,	

jazyk,	přírodověda,	historie,	vlastivěda,	umění,	pracovní	činnosti,	zdravý	životní	styl	a	ekologie)	
nejlépe	vyhovuje	práce	v	tematických	projektech.	V	rámci	projektů	získávají	žáci	propojené	
informace,	které	umožňují	globální	pohled	na	svět.	Využívají	se	autentické	zážitky	dětí,	jejich	
zájem	a	naladění	věnovat	se	určité	oblasti.	Aktivity	v	rámci	projektů	jsou	voleny	tak,	aby	děti	
mohly	spolupracovat,	vzájemně	si	radit	a	pomáhat,	pracovat	ve	věkově	smíšených	skupinách	
pro	 společný	cíl	 a	na	 společném	řešení	problému.	Při	 takovéto	 spolupráci	 (ve	dvojicích,	 ve	
skupinách)	 pak	 mohou	 žáci	 pozorovat	 různé	 metody	 práce	 u	 svých	 spolužáků	 –	 mohou	
zkoušet,	experimentovat	a	poznávat	jaké	styly	a	metody	práce	jim	samotným	nejvíce	vyhovují.	
Učitel	podle	potřeby	a	náročnosti	práce	pracuje	 s	 celou	 skupinou	dětí,	 kdy	práci	 vysvětlí	 a	
nabídne	 dětem	 různé	 možnosti	 práce,	 nebo	 postupně	 s	 menšími	 skupinami.	 Během	
individuální	práce	konzultuje	nebo	pomáhá	s	prací	jednotlivcům.	V	projektech	je	kladen	důraz	
na	týmovou	práci,	vrstevnické	učení,	řešení	praktických	úkolů	a	propojování	učiva	z	různých	
vzdělávacích	oborů.	

	
Celoroční	projekty	probíhají	ve	čtyřletých	cyklech,	která	jsou	společná	pro	všechny	ročníky	

na	1.st.	Témata	se	v	daném	pořadí	opakují	stále	dokola:	
	

Vnímáme	své	kořeny	(2016/17)	
	(historie	od	pravěku	po	současnost)	

	

1.	ročník	 2.	ročník	 3.	ročník	 4.	ročník	 5.	ročník	
6	 6	 6	 6	 6	

		



Různé	tváře	přírody	(2017/18)	
(biotopy	ČR:	 louky,	pole,	pastviny,	vodstvo,	 lesy,	horské	oblasti,	 lidská	sídla;	biomy	světa:	stepi,	

savany,	plantáže,	vodstvo,	pralesy	a	tajgy,	velehory,	lidská	sídla,	extrémní	oblasti,	anatomie	a	fyziologie	
člověka)	

	
Člověk	je	tvor	společenský	(2018/19)	

společnost	(rodina,	zájmová	činnost,	profese,	charitativní	a	nezisková	činnost,	lidská	práva,	obchod	a	
konzumní	společnost,	konkrétní	společenské	nebo	ekologické	problémy	v	okolí,	filosofie	a	

náboženství)	
	

Země	v	našich	rukou	(2019/20)		
(Berounsko,	Česká	republika,	Evropa,	Asie,	Afrika,	Amerika,	Austrálie,	Arktida	a	Antarktida)	
	

	
Projekty	 doplňují	 experimenty,	 při	 kterých	 se	 děti	 učí	 pracovat	 samy	 podle	 návodu	 a	

zaznamenávat	si	výsledky	svých	pozorování.	Výsledky	své	práce	mají	žáci	možnost	prezentovat	
jako	skupina	nebo	jako	jednotlivci.	Přijímají	tak	okamžitou	zpětnou	vazbu	od	svých	spolužáků	
případně	 s	 dalšími	 návrhy	 a	 doporučením.	 Při	 společných	 prezentacích	 si	 děti	 vzájemně	
předávají	 informace,	které	zjistily	a	zpracovaly,	a	mají	možnost	klást	další	otázky.	Společné	
prezentace	všech	prací	dětí	ukazují	ostatním	mnoho	možností,	 jak	se	dá	stejné	téma	různě	
zpracovat	(nápady,	způsoby	práce...).	

V	 rámci	 Projektu	 se	 žáci	 v	 1.	 až	 5.	 ročníku	 učí	 základním	 rukodělným	 dovednostem	 a	
získávají	zkušenosti	a	návyky	z	oblasti	Člověk	a	svět	práce.	

V	rámci	předmětu	Projekt	je	od	3.	ročníku	vyučována	i	oblast	Informační	a	komunikační	
technologie.	

	
Ve	4.	a	5.	ročníku	je	klíčovým	výstupem	předmětu	Projekt	ročníková	práce.	Forma,	kritéria	

a	hodnocení	jsou	uvedena	níže	v	ŠVP	pro	II.	stupeň,	předmět	Projekt.		
	

Vzdělávací	obsah	vyučovacího	předmětu	na	1.	stupni	ZŠ	
	

Očekávané	 výstupy	 stanovené	 RVP	 ke	
konci	5.	ročníku	

Učivo	

Vnímáme	své	kořeny	
• Žák	 pracuje	 s	 časovými	 údaji	 a	 využívá	

zjištěných	 údajů	 k	 pochopení	 vztahů	
mezi	ději	a	mezi	jevy		

• uplatňuje	elementární	poznatky	o	sobě,	
o	 rodině	a	činnostech	člověka,	o	 lidské	
společnosti,	soužití,	zvycích	a	o	práci	lidí;	
na	 příkladech	 porovnává	 minulost	 a	
současnost		

• rozlišuje	 děj	 v	minulosti,	 přítomnosti	 a	
budoucnosti	

• rozeznává	současné	a	minulé	a	orientuje	
se	 v	 hlavních	 reáliích	 minulosti	 a	
současnosti	 naší	 vlasti	 s	 využitím	
regionálních	specifik	

• orientace	 v	 čase	 a	 časový	 řád	 –	 určování	
času,	čas	jako	fyzikální	veličina,	kalendáře,	
režim	dne,	roční	období	

• dějiny	jako	časový	sled	událostí,	letopočet,	
generace		

• současnost	 a	 minulost	 v	 našem	 životě	 –	
proměny	 způsobu	 života,	 bydlení,	
předměty	denní	potřeby	

• současnost	a	minulost	naší	vlasti	
• regionální	památky	–	péče	o	památky,	lidé	

a	obory	zkoumající	minulost		
• báje,	 mýty,	 pověsti	 –	 minulost	 kraje	 a	

předků,	domov,	vlast,	rodný	kraj	
• státní	svátky	a	významné	dny	



• srovnává	 a	 hodnotí	 na	 vybraných	
ukázkách	způsob	života	a	práce	předků	
na	 našem	 území	 v	 minulosti	 a	
současnosti	

• využívá	archivů,	knihoven,	sbírek	muzeí	
a	 galerií	 jako	 informačních	 zdrojů	 pro	
pochopení	minulosti;	zdůvodní	základní	
význam	 chráněných	 částí	 přírody,	
nemovitých	 i	 movitých	 kulturních	
památek	

• objasní	 historické	 důvody	 pro	 zařazení	
státních	svátků	a	významných	dnů	

	
Různé	tváře	přírody	

• vysvětlí	 na	 základě	 elementárních	
poznatků	o	Zemi	 jako	 součásti	 vesmíru	
souvislost	s	rozdělením	času	a	střídáním	
ročních	 období	 pozoruje,	 popíše	 a	
porovná	 viditelné	proměny	 v	přírodě	 v	
jednotlivých	ročních	obdobích	

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

• 	provádí	 jednoduché	 pokusy	 u	 skupiny	
známých	 látek,	určuje	 jejich	společné	a	
rozdílné	 vlastnosti	 a	 změří	 základní	
veličiny	 pomocí	 jednoduchých	 nástrojů	
a	přístrojů	

• zkoumá	 základní	 společenstva	 ve	
vybraných	 lokalitách	 regionů,	 zdůvodní	
podstatné	 vzájemné	 vztahy	 mezi	
organismy	 a	 nachází	 shody	 a	 rozdíly	 v	
přizpůsobení	organismů	prostředí	

• 	roztřídí	 některé	 přírodniny	 podle	
nápadných	 určujících	 znaků,	 uvede	
příklady	 výskytu	 organismů	 ve	 známé	
lokalitě	

• porovnává	 na	 základě	 pozorování	
základní	 projevy	 života	 na	 konkrétních	
organismech,	 prakticky	 třídí	 organismy	
do	 známých	 skupin,	 využívá	 k	 tomu	 i	
jednoduché	klíče	a	atlasy	

• objevuje	 a	 zjišťuje	 propojenost	 prvků	
živé	a	neživé	přírody,	princip	rovnováhy	
přírody	 a	 nachází	 souvislosti	 mezi	
konečným	 vzhledem	 přírody	 a	 činností	
člověka	

• 	zhodnotí	 některé	 konkrétní	 činnosti	
člověka	 v	 přírodě	 a	 rozlišuje	 aktivity,	
které	mohou	prostředí	 i	 zdraví	 člověka	
podporovat	nebo	poškozovat	

• Vesmír	a	Země	–	sluneční	soustava,	den	a	
noc,	roční	období	

• voda	a	vzduch	–	výskyt,	vlastnosti	a	formy	
vody,	 oběh	 vody	 v	 přírodě,	 vlastnosti,	
složení,	 proudění	 vzduchu,	 význam	 pro	
život		

• látky	 a	 jejich	 vlastnosti	 –	 třídění	 látek,	
změny	 látek	 a	 skupenství,	 vlastnosti,	
porovnávání	 látek	 a	 měření	 veličin	 s	
praktickým	užíváním	základních	jednotek	

• Biotopy:	louka,	pole,	pastvina,	vodstvo	ČR,	
lesy,	horské	oblasti		

• biomy:	 stepi,	 savany,	 plantáže,	 vodstvo	
světa,	pralesy	a	tajgy,	velehory	

• lidské	 tělo	 –	 životní	 potřeby	 a	 projevy,	
základní	stavba	a	funkce,	pohlavní	rozdíly	
mezi	 mužem	 a	 ženou,	 základy	 lidské	
reprodukce	

• péče	o	zdraví,	zdravá	výživa	–	denní	režim,	
pitný	 režim,	 pohybový	 režim,	 zdravá	
strava;	 nemoc,	 drobné	 úrazy	 a	 poranění,	
první	pomoc,	úrazová	zábrana;	hygiena	

• základy	 sexuální	 výchovy,	 biologické	 a	
psychické	 změny	 v	 dospívání,	 etická	
stránka	 sexuality,	 HIV/AIDS	 (cesty	
přenosu)	

• charakterizuje	 na	 příkladech	 rozdíly	 mezi	
drobným,	 závažným	 a	 život	 ohrožujícím	
zraněním		

• v	 modelové	 situaci	 určí	 život	 ohrožující	
zranění	



• využívá	 poznatků	 o	 lidském	 těle	 k	
vysvětlení	 základních	 funkcí	
jednotlivých	 orgánových	 soustav	 a	
podpoře	 vlastního	 zdravého	 způsobu	
života	 uplatňuje	 základní	 hygienické,	
režimové	 a	 jiné	 zdravotně	 preventivní	
návyky	 s	 využitím	 elementárních	
znalostí	 o	 lidském	 těle;	 projevuje	
vhodným	 chováním	 a	 činnostmi	 vztah	
ke	zdraví	

• orientuje	 se	 v	 bezpečných	 způsobech	
sexuálního	 chování	 mezi	 chlapci	 a	
děvčaty	v	daném	věku	

• orientuje	 se	 ve	 vývoji	 dítěte	 před	 jeho	
narozením	

• rozpozná	život	ohrožující	zranění	
	

Člověk	je	tvor	společenský	
• rozlišuje	 blízké	 příbuzenské	 vztahy	 v	

rodině,	 role	 rodinných	 příslušníků	 a	
vztahy	mezi	nimi		

• rozlišuje	jednotlivé	etapy	lidského	života	
• účelně	plánuje	svůj	čas	pro	učení,	práci,	

zábavu	 a	 odpočinek	 podle	 vlastních	
potřeb	s	ohledem	na	oprávněné	nároky	
jiných	osob	

• projevuje	 toleranci	 k	 přirozeným	
odlišnostem	 spolužáků,	 jejich	
přednostem	 i	 nedostatkům,	 rozlišuje	
základní	 rozdíly	mezi	 jednotlivci,	obhájí	
při	 konkrétních	 činnostech	 své	 názory,	
popřípadě	připustí	 svůj	 omyl,	 dohodne	
se	 na	 společném	 postupu	 a	 řešení	 se	
spolužáky	

• odvodí	 význam	 a	 potřebu	 různých	
povolání	a	pracovních	činností		

• održuje	zásady	bezpečného	chování	tak,	
aby	 neohrožoval	 zdraví	 své	 a	 zdraví	
jiných	

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

• reaguje	adekvátně	na	pokyny	dospělých	
při	mimořádných	událostech	

• ošetří	 drobná	 poranění	 a	 zajistí	
lékařskou	pomoc	

• chová	 se	 obezřetně	 při	 setkání	 s	
neznámými	 jedinci,	 odmítne	
komunikaci,	 která	 je	mu	nepříjemná;	 v	

• zájmová	činnost,	zájmové	spolky	
• mezilidské	vztahy,	komunikace	
• profese,	 práce	 fyzická	 a	 duševní,	

zaměstnání	stres	a	jeho	rizika;	
• situace	hromadného	ohrožení	
• bezpečné	chování	v	silničním	provozu	v	roli	

chodce	a	cyklisty	
• uplatňuje	 bezpečné	 způsoby	 pohybu	 a	

chování	 v	 silničním	 provozu	 při	 cestě	 do	
školy	 a	 ze	 školy,	 charakterizuje	
nebezpečná	místa		

• prokazuje	 v	 situaci	 dopravního	 hřiště	
bezpečné	způsoby	chování	a	jednání	v	roli	
cyklisty	

• uvede	 základní	 ochranné	 prvky	 v	 silniční	
dopravě	v	 roli	 chodce	a	cyklisty,	 cíleně	 je	
používá	

• charakterizuje	 bezpečné	 a	 ohleduplné	
jednání	v	prostředcích	hromadné	přepravy	
a	při	akcích	školy	je	uplatňuje	

• v	 modelových	 situacích	 (vycházka,	 výlet)	
vyhodnotí	 nebezpečná	 místa	 v	 silničním	
provozu	 a	 v	 hromadné	 dopravě	 a	 určuje	
vhodný	způsob	bezpečného	chování	

• krizové	situace	–	vhodná	a	nevhodná	místa	
pro	hru	

• bezpečnostní	prvky	
• dopravní	značky	
• dopravní	situace	s	cyklistou	a	chodcem	
• pravidla	silničního	provozu	



případě	 potřeby	 požádá	 o	 pomoc	 pro	
sebe	i	pro	jiné	dítě	

• uplatňuje	 základní	 pravidla	 účastníků	
silničního	provozu	

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

• rozezná	nebezpečí	různého	charakteru,	
využívá	 bezpečná	 místa	 pro	 hru	 a	
trávení	volného	času;	uplatňuje	základní	
pravidla	bezpečného	chování	účastníka	
silničního	 provozu,	 jedná	 tak,	 aby	
neohrožoval	zdraví	své	a	zdraví	jiných	

• vnímá	 dopravní	 situaci,	 správně	 ji	
vyhodnotí	 a	 vyvodí	 odpovídající	 závěry	
pro	 své	 chování	 jako	 chodec	 a	 cyklista	
chápání	dětí)	

• rozezná	nebezpečí	různého	charakteru,	
využívá	 bezpečná	 místa	 pro	 hru	 a	
trávení	volného	času	

• ovládá	způsoby	komunikace	s	operátory	
tísňových	linek	

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

• uplatňuje	základní	dovednosti	a	návyky	
související	 s	 podporou	 zdraví	 a	 jeho	
preventivní	 ochranou	 předvede	 v	
modelových	 situacích	 osvojené	
jednoduché	 způsoby	 odmítání	
návykových	látek	

• rozpozná	 ve	 svém	 okolí	 jednání	 a	
chování,	která	se	už	tolerovat	nemohou	
a	 která	 porušují	 základní	 lidská	 práva	
nebo	demokratické	principy	

• orientuje	 se	 v	 základních	 formách	
vlastnictví;	 používá	 peníze	 v	 běžných	
situacích	

• odhadne	 a	 zkontroluje	 cenu	 nákupu	 a	
vrácené	 peníze,	 na	 příkladu	 ukáže	
nemožnost	 realizace	 všech	 chtěných	
výdajů,	 -	 vysvětlí,	 proč	 spořit,	 kdy	 si	
půjčovat	a	jak	vracet	dluhy	

• poukáže	 v	 nejbližším	 společenském	 a	
přírodním	prostředí	na	změny	a	některé	
problémy	 a	 navrhne	možnosti	 zlepšení	
životního	prostředí	obce	(města)	

• určí	 vhodná	 místa	 pro	 hru	 a	 trávení	
volného	 času	 -	 uvede	možná	 nebezpečí	 i	
způsoby,	jak	jim	čelit	

• bezpečné	chování	v	rizikovém	prostředí	
• návykové	látky,	hrací	automaty	a	počítače,	

závislost	
• odmítání	návykových	látek	
• nebezpečí	 komunikace	 prostřednictvím	

elektronických	médií	
• označování	nebezpečných	látek	
• 	šikana,	 týrání,	 sexuální	 a	 jiné	 zneužívání,	

brutalita	a	jiné	formy	násilí	v	médiích	
• stručně	 charakterizuje	 specifické	 přírodní	

jevy	 a	 z	 nich	 vyplývající	 rizika	 vzniku	
mimořádných	událostí;	v	modelové	situaci	
prokáže	schopnost	se	účinně	chránit		

• v	modelových	situacích	ohrožení	bezpečí	v	
běžných	 situacích	 volí	 správné	 situace	
ochrany,	přivolání	pomoci	i	pomoci	jiným	

• uvede	 přírodní	 jevy	 i	 jiné	 situace,	 které	
mohou	 ohrozit	 lidské	 zdraví	 a	 životy,	
vymezí	(vybere	z	příkladů)	vhodný	způsob	
ochrany	

• v	modelových	situacích	prokáže	schopnost	
vhodně	 reagovat	 na	 pokyny	 dospělých	 a	
jednat	v	souladu	s	pravidly	ochrany	

• přivolání	 pomoci	 v	 případě	 ohrožení	
fyzického	a	duševního	zdraví	

• služby	 odborné	 pomoci,	 čísla	 tísňového	
volání,	správný	způsob	volání	na	tísňovou	
linku	

• 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	

• ví,	 kdy	 použít	 čísla	 tísňového	 volání	 112,	
150,	155	a	158	

• v	modelové	situaci	použije	správný	způsob	
komunikace	s	operátory	tísňové	linky	

• dokáže	použít	krizovou	linku	a	nezneužívá	
ji	

• čísla	 tísňového	 volání	 -	 správný	 způsob	
volání	na	tísňovou	linku	

• charitativní	 a	 nezisková	 činnost,	 pomoc	
nemocným,	sociálně	slabým	



	
	

• krizové	 situace	 (šikana,	 týrání,	 sexuální	
zneužívání	 atd.),	 brutalita	 a	 jiné	 formy	
násilí	v	médiích,	služby	odborné	pomoci	

• prevence	zdraví	
• odmítání	 návykových	 látek,	 hrací	

automaty	a	počítače	
• vlastnosti	 lidí,	 pravidla	 slušného	 chování,	

principy	demokracie		
• základní	lidská	práva	a	práva	dítěte,	práva	

a	 povinnosti	 žáků	 školy,	 protiprávní	
jednání,	právní	ochrana	občanů	a	majetku,	
soukromého	vlastnictví,	duševních	hodnot	
politické	strany	

• obchod,	 firmy	 vlastnictví	 –	 soukromé,	
veřejné,	 osobní,	 společné;	 hmotný	 a	
nehmotný	 majetek;	 peníze	 problémy	
konzumní	společnosti	

• pozná	 české	 mince	 a	 bankovky	 -	 uvede	
příklad	 využití	 platební	 karty	 -	 odhadne	
cenu	základních	potravin	a	celkovou	cenu	
nákupu	 -	 zkontroluje,	 kolik	 peněz	 je	
vráceno	 při	 placení	 -	 vlastními	 slovy	
vyjádří,	 co	 znamená,	 že	 je	 banka	 správce	
peněz	

• porovná	 svá	 přání	 a	 potřeby	 se	 svými	
finančními	možnostmi	

• sestaví	jednoduchý	osobní	rozpočet	
• objasní,	 jak	 řešit	 situaci,	 kdy	 jsou	 příjmy	

větší	než	výdaje	
• objasní,	 jak	 řešit	 situaci,	 kdy	 jsou	 příjmy	

menší	než	výdaje	
• na	 příkladech	 objasní	 rizika	 půjčování	

peněz	
• právo	a	spravedlnost	(korupce),	
• reklamace	
• rozpočet,	příjmy	a	výdaje	domácnosti;	
• hotovostní	a	bezhotovostní	forma	peněz,	
• způsoby	placení;	
• banka	jako	správce	peněz,	úspory,	půjčky		
• uvede	příklady	základních	příjmů	a	výdajů	

domácnosti		
• na	příkladu	vysvětlí,	jak	reklamovat	zboží	
• konkrétní	 společenské	 nebo	 ekologické	

problémy	 v	 okolí	 globální	 problémy	
reklamní	vlivy	

• filosofie	 a	 náboženství	 podoby	 a	 projevy	
kultury,	kulturní	instituce,	masová	kultura	
a	subkultura	

Země	v	našich	rukou	



• vyznačí	 v	 jednoduchém	 plánu	 místo	
svého	bydliště	a	školy,	cestu	na	určené	
místo	 a	 rozliší	 možná	 nebezpečí	 v	
nejbližším	okolí		

• pojmenuje	 některé	 rodáky,	 kulturní	 či	
historické	 památky,	 významné	 události	
regionu,	 interpretuje	 některé	 pověsti	
nebo	báje	spjaté	s	místem,	v	němž	žije	
začlení	 svou	 obec	 (město)	 do	
příslušného	 kraje	 a	 obslužného	 centra	
ČR,	 pozoruje	 a	 popíše	 změny	 v	
nejbližším	okolí,	obci	(městě)	

• rozliší	 přírodní	 a	 umělé	 prvky	 v	 okolní	
krajině	 a	 vyjádří	 různými	 způsoby	 její	
estetické	hodnoty	a	rozmanitost	

• určí	 a	 vysvětlí	 polohu	 svého	 bydliště	
nebo	pobytu	vzhledem	ke	krajině	a	státu	

• určí	 světové	 strany	 v	 přírodě	 i	 podle	
mapy,	orientuje	 se	podle	nich	a	 řídí	 se	
podle	 zásad	 bezpečného	 pohybu	 a	
pobytu	v	přírodě	

• rozlišuje	mezi	náčrty,	plány	a	základními	
typy	map;	vyhledává	jednoduché	údaje	
o	přírodních	podmínkách	a	sídlištích	lidí	
na	mapách	naší	republiky	

• 	rozlišuje	 hlavní	 orgány	 státní	 moci	 a	
některé	jejich	zástupce,	symboly	našeho	
státu	a	jejich	význam	

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

• vyhledává	 jednoduché	 údaje	 o	
přírodních	 podmínkách	 a	 sídlištích	 lidí	
na	 mapách,	 vyhledá	 typické	 regionální	
zvláštnosti	 přírody,	 osídlení,	
hospodářství	 a	 kultury,	 jednoduchým	
způsobem	 posoudí	 jejich	 význam	 z	
hlediska	 přírodního,	 historického,	
politického,	správního	a	vlastnického	

• domov	 –	 prostředí	 domova,	 orientace	 v	
místě	bydliště	

• 	škola	–	prostředí	školy,	činnosti	ve	škole,	
okolí	školy,	bezpečná	cesta	do	školy	

• obec	 (město),	 místní	 krajina	 –	 její	 části,	
poloha	 v	 krajině,	 minulost	 a	 současnost	
obce	(města),	význačné	budovy,	dopravní	
síť	

• okolní	 krajina	 (místní	 oblast,	 region)	 –	
zemský	 povrch	 a	 jeho	 tvary,	 vodstvo	 na	
pevnině,	 rozšíření	 půd,	 rostlinstva	 a	
živočichů,	 vliv	 krajiny	 na	 život	 lidí,	
působení	lidí	na	krajinu	a	životní	prostředí,	
orientační	body	a	linie,	světové	strany	

• Česká	republika	
• regiony	ČR	–	Praha	 a	 vybrané	oblasti	 ČR,	

surovinové	zdroje,	výroba,	služby	a	obchod	
• naše	vlast	–	domov,	krajina,	národ,	základy	

státního	zřízení	a	politického	systému	ČR,	
státní	správa	a	samospráva,	státní	symboly	

• Evropa	a	svět	–	kontinenty,	evropské	státy,	
EU,	cestování	

• mapy	 obecně	 zeměpisné	 a	 tematické	 –	
obsah,	grafika,	vysvětlivky	

	
	
Materiály,	které	děti	k	projektům	zpracovaly,	si	zakládají	do	svého	portfolia.	To	slouží	jako	

doklad	postupu	každého	dítěte.	Při	vedení	portfolia	se	žáci	učí	třídit	a	zakládat	své	pracovní	
materiály.	Portfolio	je	součástí	podkladů	pro	slovní	hodnocení	školní	práce	žáků.	
	
	
	
Název	vyučovacího	předmětu:	Umění	a	kultura	



	
Obsahové	vymezení	
Vyučovací	 předmět	 je	 tvořen	 vzdělávacím	 obsahem	 oboru	 Umění	 a	 kultura	 a	 příslušnými	
tematickými	okruhy	průřezovými	tématy.	

	
Časové	vymezení	

	
Organizační	vymezení	
Výuka	probíhá	ve	třídě	s	využitím	pomůcek,	hudebních	nástrojů,	v	dalších	prostorách	školy	i	
mimo	 ni	 např.	 návštěvami	 kulturních	 akcí,	 historických	 památek	 atd.	 	 Přednostně	 se	 žáci	
seznamují	 s	výtvarnými	 i	hudebními	 technikami	s	cílem	vyjádřit	 tak	svoje	prožitky,	nápady,	
představy	a	postoje	a	těmito	díly	naplňují	cíle	předmětů	Český	jazyk,	Projekt	a	další.	
	
Vzdělávací	obsah	vyučovacího	předmětu		
Očekávané	 výstupy	 stanovené	 RVP	 ke	
konci	5.	ročníku	

Učivo	

• Žák	 rytmizuje	 a	 melodizuje	
jednoduché	 texty,	 improvizuje	 v	
rámci	 nejjednodušších	 hudebních	
forem	

• Využívá	 jednoduché	 hudební	
nástroje	k	doprovodné	hře	

• Reaguje	 pohybem	na	 znějící	 hudbu,	
pohybem	vyjadřuje	metrum,	tempo,	
dynamiku,	směr	melodie	

• Rozpozná	některé	hudební	nástroje,	
odliší	 hudbu	 vokální,	 instrumentální	
a	vokálně	instrumentální	

• Zpívá	 na	 základě	 svých	 dispozic	
intonačně	 čistě	 a	 rytmicky	 přesně	
v	jednohlase	

• Rozlišuje	 jednotlivé	 kvality	 tónů,	
rozpozná	 výrazné	 tempové	 a	
dynamické	 změny	 v	 proudu	 znějící	
hudby	

• Zpívá	 na	 základě	 svých	 dispozic	
intonačně	 čistě	 a	 rytmicky	 přesně	 v	
jednohlase	či	dvojhlase	v	durových	i	
mollových	 tóninách	 a	 při	 zpěvu	
využívá	získané	pěvecké	dovednosti	

• Realizuje	 podle	 svých	 individuálních	
schopností	 a	 dovedností	 (zpěvem,	
hrou,	 tancem,	 doprovodnou	 hrou)	
jednoduchou	 melodii	 či	 píseň	
zapsanou	pomocí	not	

• Využívá	na	základě	svých	hudebních	
schopností	a	dovedností	jednoduché	

• Rytmizace	a	melodizace	jednoduchých	textů,	
improvizace	 v	 rámci	 nejjednodušších	
hudebních	forem	

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

• pohybové	vyjádření	hudby	a	reakce	na	změny	
v	 proudu	 znějící	 hudby	 –	 pantomima	 a	
pohybová	 improvizace	 s	 využitím	 tanečních	
kroků	

• taktování,	pohybový	doprovod	znějící	hudby	–	
dvoudobý,	 třídobý	 a	 čtyřdobý	 takt,	 taneční	
hry	se	zpěvem,	jednoduché	lidové	tance	

• záznam	 vokální	 hudby	 –	 zachycení	 melodie	
písně	 pomocí	 jednoduchého	 grafického	
vyjádření	(např.	linky),	nota	jako	grafický	znak	
pro	 tón,	 zápis	 rytmu	 jednoduché	 písně,	
notový	zápis	jako	opora	při	realizaci	písně	

• hudba	 vokální,	 instrumentální,	 vokálně	
instrumentální,	lidský	hlas	a	hudební	nástroj	

• pěvecký	 a	 mluvní	 projev	 –	 pěvecké	
dovednosti	 (dýchání,	 výslovnost,	 nasazení	 a	
tvorba	 tónu,	 dynamicky	 odlišený	 zpěv),	
hlasová	 hygiena,	 rozšiřování	 hlasového	
rozsahu	

• kvality	tónů	–	délka,	síla,	barva,	výška		
• vztahy	mezi	tóny	–	souzvuk,	akord	

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

		



popřípadě	složitější	hudební	nástroje	
k	 doprovodné	 hře	 i	 k	 reprodukci	
jednoduchých	motivů	skladeb	a	písní	

• Rozpozná	 hudební	 formu	
jednoduché	písně	či	skladby	

• Vytváří	 v	 rámci	 svých	 individuálních	
dispozic	 jednoduché	 předehry,	
mezihry	 a	 dohry	 a	 provádí	
elementární	hudební	improvizace	

• Rozpozná	 v	 proudu	 znějící	 hudby	
některé	 z	 užitých	 hudebních	
výrazových	 prostředků,	 upozorní	 na	
metrorytmické,	tempové,	dynamické	
i	zřetelné	harmonické	změny	

• Ztvárňuje	hudbu	pohybem	s	využitím	
tanečních	 kroků	 na	 základě	
individuálních	 schopností	 a	
dovedností	 vytváří	 pohybové	
improvizace	

• hudební	rytmus	–	realizace	písní	ve	2/4,	3/4	a	
4/4	 taktu	 dvojhlas	 a	 vícehlas	 –	 prodleva,	
kánon,	lidový	dvojhlas	apod.	

• záznam	 vokální	 hudby	 –	 zachycení	 melodie	
písně	 pomocí	 jednoduchého	 grafického	
vyjádření	(např.	linky),	nota	jako	grafický	znak	
pro	 tón,	 zápis	 rytmu	 jednoduché	 písně,	
notový	zápis	jako	opora	při	realizaci	písně	

• záznam	instrumentální	melodie	–	čtení	a	zápis	
rytmického	 schématu	 jednoduchého	 motivu	
či	tématu	instrumentální	skladby	

• hudební	 styly	 a	 žánry	 –	 hudba	 taneční,	
pochodová,	ukolébavka	apod.	hudební	formy	
–	malá	 písňová	 forma,	 velká	 písňová	 forma,	
rondo,	 variace	 interpretace	 hudby	 –	 slovní	
vyjádření	(jaká	je	to	hudba	a	proč	je	taková)	

• intonace,	 vokální	 improvizace	 -	 diatonické	
postupy	v	durových	a	mollových	tóninách	(V.,	
III.	a	I.	stupeň,	volné	nástupy	VIII.	A	spodního	
V.	stupně	apod.),	hudební	hry	(ozvěna,	otázka	
–	 odpověď	 apod.)	 rytmizace,	 melodizace	 a	
stylizace,	 hudební	 improvizace	 –	 tvorba	
předeher,	 meziher	 a	 doher	 s	 využitím	
tónového	 materiálu	 4.	 -	 5.	 písně,	 hudební	
doprovod	(akcentace	těžké	doby	v	rytmickém	
doprovodu,	ostinato,	prodleva),	hudební	hry	
(ozvěna,	 otázka	 –	 odpověď),	 jednodílná	
písňová	forma	(a	–	b)	

• hudební	výrazové	prostředky	a	hudební	prvky	
s	výrazným	sémantickým	nábojem	–	rytmus,	
melodie,	harmonie,	barva,	kontrast	a	gradace,	
pohyb	 melodie	 (melodie	 vzestupná	 a	
sestupná),	 zvukomalba,	 metrické,	 rytmické,	
dynamické,	 harmonické	 změny	 v	 hudebním	
proudu	

• ztvárnění	 hudby	 pohybem	 s	 využitím	
tanečních	kroků,	pohybové	improvizace	

• rozpoznává	 a	 pojmenovává	 prvky	
vizuálně	 obrazného	 vyjádření	 (linie,	
tvary,	 objemy,	 barvy,	 objekty);	
porovnává	 je	 a	 třídí	 na	 základě	
odlišností	 vycházejících	 z	 jeho	
zkušeností,	vjemů,	zážitků	a	představ		

• v	tvorbě	projevuje	své	vlastní	životní	
zkušenosti;	 uplatňuje	 při	 tom	 v	
plošném	 i	 prostorovém	 uspořádání	
linie,	tvary,	objemy,	barvy,	objekty	a	
další	prvky	a	jejich	kombinace	

• při	 vlastních	 tvůrčích	 činnostech	
pojmenovává	 prvky	 vizuálně	
obrazného	 vyjádření;	 porovnává	 je	

• 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	

• přístupy	 k	 vizuálně	 obrazným	 vyjádřením	 –	
hledisko	 jejich	 vnímání	 (vizuální,	 haptické,	
statické,	dynamické),	hledisko	jejich	motivace	
(fantazijní,	založené	na	smyslovém	vnímání)	

• reflexe	a	vztahy	zrakového	vnímání	k	vnímání	
ostatními	 smysly	 -–	 vizuálně	 obrazná	
vyjádření	 podnětů	 hmatových,	 sluchových,	
pohybových,	 čichových,	 chuťových	 a	



na	 základě	 vztahů	 (světlostní	
poměry,	 barevné	 kontrasty,	
proporční	vztahy	a	jiné)	

• vyjadřuje	rozdíly	při	vnímání	události	
různými	smysly	a	pro	 jejich	vizuálně	
obrazné	 vyjádření	 volí	 vhodné	
prostředky	

• nalézá	 vhodné	 prostředky	 pro	
vizuálně	obrazná	vyjádření	vzniklá	na	
základě	vztahu	zrakového	vnímání	k	
vnímání	dalšími	smysly;	uplatňuje	je	
v	 plošné,	 objemové	 i	 prostorové	
tvorbě	

• interpretuje	 podle	 svých	 schopností	
různá	 vizuálně	 obrazná	 vyjádření;	
odlišné	 interpretace	 porovnává	 se	
svojí	dosavadní	zkušeností	

• užívá	 a	 kombinuje	 prvky	 vizuálně	
obrazného	 vyjádření	 ve	 vztahu	 k	
celku:	 v	 plošném	 vyjádření	 linie	 a	
barevné	 plochy;	 v	 objemovém	
vyjádření	modelování	 a	 skulpturální	
postup;	 v	 prostorovém	 vyjádření	
uspořádání	 prvků	 ve	 vztahu	 k	
vlastnímu	tělu	i	jako	nezávislý	model	

• při	 tvorbě	 vizuálně	 obrazných	
vyjádření	 se	 vědomě	 zaměřuje	 na	
projevení	 vlastních	 životních	
zkušeností	 i	 na	 tvorbu	 vyjádření,	
která	 mají	 komunikační	 účinky	 pro	
jeho	nejbližší	sociální	vztahy	

• osobitost	svého	vnímání	uplatňuje	v	
přístupu	 k	 realitě,	 k	 tvorbě	 a	
interpretaci	 vizuálně	 obrazného	
vyjádření;	 pro	 vyjádření	 nových	 i	
neobvyklých	 pocitů	 a	 prožitků	
svobodně	 volí	 a	 kombinuje	
prostředky	 (včetně	 prostředků	 a	
postupů	 současného	 výtvarného	
umění),	 porovnává	 různé	
interpretace	 vizuálně	 obrazného	
vyjádření	a	přistupuje	k	nim	 jako	ke	
zdroji	inspirace	

• nalézá	a	do	komunikace	v	sociálních	
vztazích	 zapojuje	 obsah	 vizuálně	
obrazných	 vyjádření,	 která	
samostatně	vytvořil,	vybral	či	upravil	

vyjádření	 vizuálních	 podnětů	 prostředky	
vnímatelnými	ostatními	smysly	

• proměny	 komunikačního	 obsahu	 –	 záměry	
tvorby	 a	 proměny	 obsahu	 vlastních	 vizuálně	
obrazných	vyjádření	i	děl	výtvarného	umění	

• prostředky	pro	vyjádření	emocí,	pocitů,	nálad,	
fantazie,	 představ	 a	 osobních	 zkušeností	 –	
manipulace	 s	 objekty,	 pohyb	 těla	 a	 jeho	
umístění	v	prostoru,	akční	tvar	malby	a	kresby	

• uspořádání	objektů	do	celků	–	uspořádání	na	
základě	 jejich	 výraznosti,	 velikosti	 a	
vzájemného	 postavení	 ve	 statickém	 a	
dynamickém	vyjádření	

• smyslové	účinky	vizuálně	obrazných	vyjádření	
–	umělecká	výtvarná	tvorba,	 fotografie,	 film,	
tiskoviny,	 televize,	 elektronická	 média,	
reklama	

• typy	 vizuálně	 obrazných	 vyjádření	 jejich	
rozlišení,	 výběr	 a	 uplatnění	 hračky,	 objekty,	
ilustrace	 textů,	 volná	 malba,	 skulptura,	
plastika,	 animovaný	 film,	 comics,	 fotografie,	
elektronický	obraz,	reklama	

• osobní	postoj	v	komunikaci	–	jeho	utváření	a	
zdůvodňování;	 odlišné	 interpretace	 vizuálně	
obrazných	 vyjádření	 (samostatně	
vytvořených	 a	 přejatých)	 v	 rámci	 skupin,	 v	
nichž	 se	 dítě	 pohybuje;	 jejich	 porovnávání	 s	
vlastní	interpretací	

• komunikační	 obsah	 vizuálně	 obrazných	
vyjádření	 –	 v	 komunikaci	 se	 spolužáky,	
rodinnými	příslušníky	a	v	rámci	skupin,	v	nichž	
se	 žák	 pohybuje	 (ve	 škole	 i	 mimo	 školu);	
vysvětlování	 výsledků	 tvorby	 podle	 svých	
schopností	a	zaměření	

	
	
Název	vyučovacího	předmětu:	Tělesná	výchova	
	



Obsahové	vymezení	
Vyučovací	 předmět	 je	 tvořen	 vzdělávacím	 obsahem	 oboru	 Tělesná	 výchova	 a	 příslušnými	
tematickými	okruhy	průřezovými	tématy.	

	
Časové	vymezení	

	
	
	
Organizační	vymezení	

Výuka	probíhá	v	prostorách	tělocvičny,	ale	i	mimo	ni	např.	běžně	v	přírodě,	na	dětském	
hřišti,	 v	 plaveckém	 bazénu,	 dopravním	 hřišti	 atd.	 	 Žáci	 si	 zvyšují	 svou	 fyzickou	 zdatnost,	
obratnost,	 vytrvalost,	 všestrannost	 a	 rozvíjejí	 přesnost	 pohybů	 hrubé	 i	 jemné	 motoriky,	
ohleduplně	a	v	souladu	s	pravidly	bezpečnosti	své	i	ostatních.	Učí	se	jednoduchým	sportovním	
hrám,	učí	se	stanovovat	a	dodržovat	pravidla,	učí	se	trávit	čas	pobytem	v	přírodě	a	na	čerstvém	
vzduchu,	 zamýšlet	 se	 nad	 pravidly	 bezpečnosti	 a	 zdravého	 životního	 stylu.	 Seznamují	 se	
s	pohybem	jako	s	možností	relaxace	a	zdrojem	příjemných	tělesných	pocitů.	
	
	

Vzdělávací	obsah	vyučovacího	předmětu		
Očekávané	výstupy	stanovené	RVP	
ke	konci	5.	ročníku	

Učivo	

• spojuje	pravidelnou	každodenní	
pohybovou	činnost	se	zdravím	a	
využívá	nabízené	příležitosti	

• zvládá	v	souladu	s	
individuálními	předpoklady	
jednoduché	pohybové	činnosti	
jednotlivce	nebo	činnosti	
prováděné	ve	skupině;	usiluje	o	
jejich	zlepšení	

• uplatňuje	hlavní	zásady	hygieny	
a	bezpečnosti	při	pohybových	
činnostech	ve	známých	
prostorech	školy	

• reaguje	na	základní	pokyny	a	
povely	k	osvojované	činnosti	a	
její	organizaci	

• podílí	se	na	realizaci	
pravidelného	pohybového	
režimu;	uplatňuje	kondičně	
zaměřené	činnosti;	projevuje	
přiměřenou	samostatnost	a	vůli	
po	zlepšení	úrovně	své	
zdatnosti	

• zařazuje	do	pohybového	režimu	
korektivní	cvičení,	především	v	

• význam	pohybu	pro	zdraví	–	pohybový	režim	
žáků,	délka	a	intenzita	pohybu	

• příprava	organismu	–	příprava	před	pohybovou	
činností,	uklidnění	po	zátěži,	napínací	a	
protahovací	cvičení		

• zdravotně	zaměřené	činnosti	–	správné	držení	
těla,	správné	zvedání	zátěže;	průpravná,	
kompenzační,	relaxační	a	jiná	zdravotně	
zaměřená	cvičení	a	jejich	praktické	využití	

• rozvoj	různých	forem	rychlosti,	vytrvalosti,	síly,	
pohyblivosti,	koordinace	pohybu	základy	
gymnastiky	–	průpravná	cvičení,	akrobacie,	
cvičení	s	náčiním	a	na	nářadí	odpovídající	
velikosti	a	hmotnosti	rytmické	a	kondiční	formy	
cvičení	pro	děti	–	kondiční	cvičení	s	hudbou	nebo	
rytmickým	doprovodem,	základy	estetického	
pohybu,	vyjádření	melodie	a	rytmu	pohybem,	
jednoduché	tance	

• pohybové	hry	–	s	různým	zaměřením;	netradiční	
pohybové	hry	a	aktivity;	využití	hraček	a	
netradičního	náčiní	při	cvičení;	pohybová	
tvořivost	

• bezpečnost	při	pohybových	činnostech	–	
organizace	a	bezpečnost	cvičebního	prostoru,	
bezpečnost	v	šatnách	a	umyvárnách,	bezpečná	
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souvislosti	s	jednostrannou	
zátěží	nebo	vlastním	svalovým	
oslabením	

• zvládá	v	souladu	s	
individuálními	předpoklady	
osvojované	pohybové	
dovednosti;	vytváří	varianty	
osvojených	pohybových	her	

• uplatňuje	pravidla	hygieny	a	
bezpečného	chování	v	běžném	
sportovním	prostředí;	
adekvátně	reaguje	v	situaci	
úrazu	spolužáka	

• jedná	v	duchu	fair	play:	
dodržuje	pravidla	her	a	soutěží,	
pozná	a	označí	zjevné	přestupky	
proti	pravidlům	a	adekvátně	na	
ně	reaguje;	respektuje	při	
pohybových	činnostech	opačné	
pohlaví	

• užívá	při	pohybové	činnosti	
základní	osvojované	tělocvičné	
názvosloví;	cvičí	podle	
jednoduchého	nákresu,	popisu	
cvičení	

• jednoduše	zhodnotí	kvalitu	
pohybové	činnosti	spolužáka	a	
reaguje	na	pokyny	k	vlastnímu	
provedení	pohybové	činnosti	

• zorganizuje	nenáročné	
pohybové	činnosti	a	soutěže	na	
úrovni	třídy		

• změří	základní	pohybové	
výkony	a	porovná	je	s	
předchozími	výsledky	

• orientuje	se	v	informačních	
zdrojích	o	pohybových	
aktivitách	

příprava	a	ukládání	nářadí,	náčiní	a	pomůcek,	
první	pomoc	v	podmínkách	TV	

• smluvené	povely,	gesta	a	signály	
• průpravné	úpoly	–	přetahy	a	přetlaky	
• základy	atletiky	–	rychlý	běh,	motivovaný	vytrvalý	

běh,	skok	do	dálky	nebo	do	výšky,	hod	míčkem	
• základy	sportovních	her	–	manipulace	s	míčem,	

pálkou	či	jiným	herním	náčiním	odpovídající	
velikosti	a	hmotnosti,	herní	činnosti	jednotlivce,	
spolupráce	ve	hře,	průpravné	hry,	utkání	podle	
zjednodušených	pravidel	mini	sportů	

• další	možné	pohybové	činnosti	podle	příležitostí	
(vhodné	počasí	atp.):	turistika	a	pobyt	v	přírodě	–	
přesun	do	terénu	a	chování	v	dopravních	
prostředcích	při	přesunu,	chůze	v	terénu,	
táboření,	ochrana	přírody	rekreační	sporty	-	
plavání,	horolezení,	cykloturistika,	vodní	
turistika,	orientační	běh	a	další	(podle	možností)	
v	zimním	období	–	hry	na	sněhu	a	na	ledě,	
základní	techniky	pohybu	na	lyžích	a	bruslích	
(podle	možností)	

• hygiena	při	TV	–	hygiena	pohybových	činností	a	
cvičebního	prostředí,	vhodné	oblečení	a	obutí	
pro	pohybové	aktivity	

• zásady	jednání	a	chování	–	fair	play,	olympijské	
ideály	a	symboly	pravidla	zjednodušených	
osvojovaných	pohybových	činností	–	her,	závodů,	
soutěží	

• komunikace	v	TV	–	základní	tělocvičné	názvosloví	
osvojovaných	činností,	smluvené	povely,	signály	

• organizace	při	TV	–	základní	organizace	prostoru	
a	činností	ve	známém	(běžném)	prostředí	měření	
a	posuzování	pohybových	dovedností	–	měření	
výkonů,	základní	pohybové	testy	

• zdroje	informací	o	pohybových	činnostech	

	
Výchovné	a	vzdělávací	strategie	
	

Součástí	 běžného	 života	 třídy	 je	 komunitní	 kruh,	 kde	mají	 děti	 možnost	 sdělovat	 své	
zážitky,	pocity	a	zkušenosti,	diskutovat,	vyjadřovat	se	k	problémům,	k	pravidlům,	prezentovat	
informace	a	hodnotit	svou	práci.	Považujeme	za	důležité,	aby	se	děti	nebály	mluvit	o	svých	
názorech	 a	 konfrontovat	 je	 s	 okolím.	 Ve	 škole	 je	 zajištěna	možnost	 společné	 práce,	 a	 tím	
i	komunikace	mezi	žáky,	při	které	se	učí	jeden	od	druhého.	Komunitní	setkání	na	kruhu	slouží	
také	k	předání	informací	o	programu	dne,	změnách	v	programu	či	plánu.	
	



2.	stupeň	
	
5.1.1	Předmět:	Český	jazyk	a	literatura	
	
Vzdělávací	oblast:	Jazyk	a	jazyková	komunikace		
	
Charakteristika	předmětu:		

Český	jazyk	a	literatura	je	chápán	jako	klíčový	předmět,	jehož	poznatky	a	techniky	
jsou	využitelné	ve	všech	ostatních	předmětech.	Vyučuje	se	proto	jako	součást	předmětu	
Projekt	(v	integraci	s	jinými	předměty)	i	samostatně.	Výuka	probíhá	převážně	ve	třídě	a	každý	
ročník	má	k	dispozici	konkrétní	učebnici	mluvnice	se	cvičebnicí,	které	slouží	jako	podpůrný	a	
referenční	materiál,	k	němuž	je	možné	se	kdykoli	uchýlit	pro	systematickou	radu.		

Větší	část	náplně	hodin	ale	tvoří	připravené	i	improvizované	zacházení	s	jazykem,	
rozhovory,	hry,	psaní	vlastních	textů,	jejich	hodnocení,	korektury	a	analýzy	jazykových	
aktualit.		

Cílem	je	osvojit	si	český	jazyk	jako	integrální,	vrstevnatou,	funkční	a	milovanou	
součást	vlastní	osobnosti,	nikoli	jako	školní	předmět,	jehož	náplň	je	vzdálená	reálné	jazykové	
praxi.		

Kromě	učebnice	využíváme	další	doplňkové	materiály,	knihy,	texty	z	každodenního	
života;	internetové	zdroje	a	pomůcky,	např.	jazykovou	poradnu.		

Součástí	předmětu	je	také	výuka	literatury,	která	je	průběžná,	průřezová,	kombinuje	
doporučení	pedagoga	se	zájmy	a	zálibami	žáků	a	probíhá	na	teoretické	úrovni	ve	škole,	
s	odkazem	na	domácí	četbu.	Výstupem	žáků	jsou	čtenářské	deníky,	rozbory	děl	a	vlastní	
tvůrčí	psaní	na	literární	témata.		

V	předmětu	Český	jazyk	je	zahrnuta	řada	dílčích	disciplin	průřezových	témat,	zejm.	
Osobnostní	a	sociální	rozvoj	(poznávání	světa	prostřednictvím	literatury	a	médií,	
seberegulace	a	sebeovládání	v	řečovém	projevu,	jazyková	a	literární	kreativita,	komunikace	a	
rozvoj	vztahů,	kolektivní	práce	na	projektech,	práce	se	zdroji	a	hledání	řešení	jazykových	a	
komunikačních	problémů,	vyjadřování	postojů	ke	kontroverzním	tématům,	tříbení	hodnot)	a	
Mediální	výchova	(kritické	čtení	a	recepce	audiovizuálních	programů,	vztah	skutečnosti	a	její	
medializované	podoby,	výstavba	a	účel	mediálních	sdělení,	vztah	autora,	interpreta	a	
příjemce	sdělení,	pravidla	a	prakický	nácvik	tvorby	žurnalistického	textu	a	zpravodajského	či	
dokumentárního	videa).		

Vzdělávací	obsah	předmětu	Český	jazyk,	především	složka	stylistická,	pravopisná	a	
komunikační,	je	také	integrální	součástí	předmětu	Projekt,	který	má	často	podobu	slohového	
útvaru,	časopisu,	grafického	zpodobení	naučného	tématu	apod.	a	jehož	nedílnou	součástí	je	
skupinová	práce.		
	 	
Výchovné	a	vzdělávací	strategie	
	



Kompetence	k	učení:		
Žák	rozumí	jazyku	jako	součásti	života,	chápe,	že	jeho	zákonitosti	se	dodržují	z	praktických	
důvodů.	Žák	ví,	kam	se	obrátit	pro	radu	ohledně	jazykové	správnosti,	nicméně	udržuje	si	
široký	obzor	chápání	jazyka	a	neztotožňuje	gramatiku	s	pravopisem	a	správnost	s	nuceností	a	
nepřirozeností.		
	
Kompetence	k	řešení	problémů:		
Jazyk	je	individuální	záležitost,	proto	žák	rozumí	tomu,	že	v	mnoha	případech	neexistuje	
„správné	řešení“	problému.	Pěstuje	v	sobě	vůli	se	nad	věcmi	zamýšlet,	posuzovat	různé	
pohledy,	přidržovat	se	řádu,	ale	vnímat	jeho	slabiny	či	přechodné	oblasti.		
	
Kompetence	komunikativní	
Komunikace	je	prioritní	zájem	a	náplň	předmětu	Český	jazyk.	Žák	je	proto	veden	k	věcnosti,	
srozumitelnosti,	stručnosti,	stylové	patřičnosti,	bohatosti	a	kreativitě.	Nebojí	se	ptát	na	to,	co	
neví,	postupně	si	vybuduje	povědomí,	že	naprostá	většina	situací	a	problémů	ve	škole	i	
v	životě	se	dá	řešit	právě	komunikací,	a	tohoto	poznatku	účelně	využívá	v	praxi.		
	
Kompetence	sociální	a	personální	
Jazykové	různohlasí	přirozeně	vede	žáka	ke	srovnávání	poznatků	a	chápání	ve	skupině,	
k	diskusi,	k	ocenění	originality	spolužáků,	ale	také	k	asertivitě	v	případě,	že	je	jednoznačně	
přesvědčen	o	správnosti	svého	názoru.		
	
Kompetence	pracovní	
Žák	se	naučí	rozlišovat	spolehlivé	a	sporné	zdroje	informací.	Využívá	počítač	k	psaní	textů	a	
nástroje	textových	programů	k	jejich	úpravě.	Rozumí,	že	ne	všechno	se	dá	řešit	od	stolu	a	
kreativně,	dovede	rozpoznat	zadání	či	situaci,	která	vyžaduje	soustředěnou,	trpělivou	práci.	
	
RVP	výstup	 ŠVP	výstup	 Učivo	 	

(znalosti	v	9.	ročníku)	 	
ČESKÝ	JAZYK	 	 	 	
Komunikační	výchova	 	 	
dorozumívá	se	kultivovaně,	
výstižně,	jazykovými	prostředky	
vhodnými	pro	
danou	komunikační	situaci	

rozlišuje	vyjadřování	výstižné	
od	mnohomluvného,	chápe	
jejich	výhody	a	nevýhody	

různorodé	komunikační	situace	

odlišuje spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru  

dokáže pronést souvislý projev 
a účastnit se konverzace ve 
spisovné češtině 

pracovní	diskuse,	porada,	
usnesení,	prezentace		

v mluveném projevu 
připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních 
prostředků řeči 

poučeně	a	vědomě	využívá	
prostředků	neverbální	
komunikace	

přednáška,	proslov,	recitace,	
pantomima		



rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera 
v hovoru 

rozlišuje	subjektivní	a	objektivní	
hodnocení,	názory	od	faktů	

publicistické	žánry	–	zpráva,	
komentář,	glosa,	fejeton	

využívá	základy	studijního	čtení	
–	vyhledá	klíčová	slova,	
formuluje	hlavní	
myšlenky	textu,	vytvoří	otázky	
a	stručné	poznámky,	výpisky	
nebo	výtah	
z	přečteného	textu;	samostatně	
připraví	a	s	oporou	o	text	
přednese	referát	

je	schopen	práce	s	
encyklopedií,	naučným	textem,	
esejistickým	textem,	
internetovými	zdroji,	vyhledává	
v	nich	podstatné	informace	

referát,	přednáška,	prezentace,	
power-pointová	grafika	

využívá	poznatků	o	jazyce	a	
stylu	ke	gramaticky	i	věcně	
správnému	
písemnému	projevu	a	k	tvořivé	
práci	s	textem	nebo	i	k	
vlastnímu	tvořivému	
psaní	na	základě	svých	dispozic	
a	osobních	zájmů	

Umí	napsat	text	podle	zadání	
žánru,	účelu,	cílového	publika,	
rozsahu	

slohová	výchova	a	tvůrčí	psaní,	
základy	psaní	pro	veřejný	účel,	
nástěnky	a	školní	časopis,	
scénář	a	jeho	praktické	využití	

 	 	
Jazyková	výchova	 	 	
spisovně vyslovuje česká a 
běžně užívaná cizí slova 

rozpozná cizí slova, umí je 
skloňovat, zná jejich české 
ekvivalenty  

nauka o slovní zásobě 

rozlišuje a příklady v textu 
dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává 
přenesená pojmenování, 
zvláště ve frazérech 

Umí	používat	frazémy,	
rozpozná	přenesená	a	obrazná	
pojmenování,	konverzační	
obraty,	klišé,	bonmoty,	hlášky	

vývoj	a	obohacování	slovní	
zásoby	

samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami 

chápe	princip	jazykové	
správnosti,	normy,	kodifikace,	
účelné	využívání	celého	spektra	
slovní	zásoby	

jazyková	charakteristika	postavy	
–	četba	a	sloh,	vyhledávání	
správných	podob	slova	na	
internetu		

správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

rozliší	slovní	druhy	 slovní	druhy		

v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický 
i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

chápe	rozdíl	mezi	gramatikou	a	
a	pravopisem,	je	schopen	
napsat	pravopisně	bezvadný	
text,	opravit	chyby	v	cizím	textu	

jazyková	korektura	textu	

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 
a obecnou češtinu a zdůvodní 
jejich užití 

charakterizuje	svůj	vlastní	jazyk,	
jazyk	svého	regionu,	dokáže	
vysvětlit,	proč	používá	určitá	
slova,	tvary,	fráze	a	objasnit	
jejich	původ	

výuka v reálných 
komunikačních situacích i mimo 
školu, lokální projekty, orální 
historie 



 	 	
Literární výchova 	 	
uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla 

převypráví přečtený příběh, určí 
žánr, chápe vztah mezi 
obsahem, významem a smyslem 

četba,	reprodukce	a	parafráze	
textů	přiměřených	věku	a	
čtenářské	zkušenosti	

rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora 

v návaznosti na jazykovou 
výuku dokáže popsat autorský 
styl  

tvůrčí	psaní	s	využitím	
výrazných	individuálních	
jazykových	prvků	

formuluje ústně i písemně 
dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

vypráví	děj	knihy	nebo	filmu,	
srovnává	jejich	kvalitu,	
vyslovuje	názory	

referát,	recenze,	čtenářský	a	
kulturní	deník	

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

napíše	text	podle	tematického	
zadání,	jehož	rozsah	se	řídí	
potenciálem	obsahem,	nikoli	
zadaným	počtem	stran	

krácení	a	zhušťování	vlastního	
textu,	úpravy	s	odstupem	času	

rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží 
argumenty 

má	čtenářskou	zkušenost	
s	obojím	a	dokáže	vystihnout	
výhody	a	nevýhody	obojího	

rozvíjení	čtenářské	gramotnosti,	
čtenářský	deník,	čtenářské	dílny	

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

orientuje	se	v	klasické	i	
současné	literatuře	pro	mládež	

povinná	a	doporučená	četba	a	
její	hodnocení,	beseda	a	diskuse	
o	četbě	

uvádí základní literární směry a 
jejich významné představitele v 
české 
a světové literatuře 

zná základní chronologii vývoje 
literatury, rozliší styl psaní pro 
mládež a pro dospělé 

středověká lit., renesance, 
baroko, romantismus, realismus, 
dadaismus, surrealismus 

porovnává různá ztvárnění 
téhož námětu v literárním, 
dramatickém 
i filmovém zpracování 

zná	různé	vyprávěcí	postupy	a	
možnosti	jednotlivých	médií,	
princip	parafráze,	adaptace,	
zkratky	

tvorba	divadelního,	
rozhlasového	a	filmového	
scénáře	

vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i v 
dalších 
informačních zdrojích 

rozlišuje	relevanci	dostupných	
informací,	má	představu	o	
různých	dobových	pohledech	
na	literaturu	

tvorba	referátů	a	přednášek	

	
	

5.1.2	Předmět:	Cizí	jazyk	(angličtina)	
a	5.1.3:	Další	cizí	jazyk	(němčina)	
	
Vzdělávací	oblast:	Jazyk	a	jazyková	komunikace		
	
Charakteristika	předmětu:		



Na	rozvoj	jazykových	schopností		je	kladen	důraz,	hodinová	dotace	je	posílena	oproti	
požadavkům	RVP.	Výuka	probíhá	pod	vedením	českého	učitele,	v	plánu	je	zapojit	i	
pedagogicky	schopného	rodilého	mluvčího.	

Očekávaná	dosažená	úroveň	žáka	v	předmětu	Cizí	jazyk	podle	Evropského	
referenčního	rámce	je	A2.	Žáci,	kteří	už	svými	schopnostmi	překonávají	tuto	úroveň,	jsou	
cíleně	podněcováni	k	dalšímu	rozvoji,	dostávají	úkoly	navíc,	pracují	s	učebnicí	vyšší	úrovně,	
všichni	žáci	mohou	využívat	elektronického	učebního	portálu.		

Očekávaná	dosažená	úroveň	žáka	v	předmětu	Další	cizí	jazyk	podle	ERR	je	A1.		
Používají	se	učebnice,	doplňkové	materiály	a	audiovizuální	technika.		
Žáci	jsou	v	prvním	cizím	jazyce	rozdělení	na	skupiny	podle	pokročilosti,	společným	

cílem	všech	skupin	je	v	rámci	předmětu	Projekt	zapojit	cizojazyčnou	konverzaci	i	do	výuky	
jiných	než	jazykových	témat.	Samozřejmostí	by	měla	být	schopnost	využívat	cizojazyčné	
zdroje	informací.	
	
Výchovné	a	vzdělávací	strategie	
	
Kompetence	k	učení:		
Žák	přistupuje	k	cizímu	jazyku	jako	k	prostředku	rozšíření	obzorů	i	možností	zábavy,	je	tak	
pozitivně	motivován	i	k	méně	atraktivním	součástem	předmětu,	jako	je	učení	slovíček.		
	
Kompetence	k	řešení	problémů:		
Žák	se	nebojí	hned	od	začátku	zkoušet	vyjadřovat	své	myšlenky.	Jeho	prvotním	cílem	není	
správnost	vyjádření,	ale	komunikační	obsah,	předání	informace,	sdělení.	Úkol	něco	v	cizím	
jazyce	sdělit	mu	není	problémem,	ale	výzvou.		
Při	vnímání	cizího	jazyka,	poslechu	a	překladu	se	učí	pohlížet	na	celek	sdělení	a	nenechat	se	
odradit	neznalostí	jednotlivin.		
	
Kompetence	komunikativní	
Žák	pracuje	ve	dvojici	i	ve	skupině,	aktivně	se	zapojuje	do	rozhovorů	a	her,	vnímá	názory	
druhých	a	formuluje	své	vlastní.		
	
Kompetence	sociální	a	personální	
Žák	si	prostřednictvím	kontaktu	s	cizím	jazykem	osvojuje	pocit	cizosti	a	jinakosti,	zůstává	sám	
sebou,	ale	chápe	význam	přizpůsobení	kolektivu	(např.	jazykového),	nebojí	se	požádat	o	radu	
a	pomoc.	Oceňuje	význam	mimoverbální	komunikace.	
	
Kompetence	pracovní	
Žák	si	sám	vede	dostatečné	a	pečlivé	zápisky,	které	mu	slouží	i	v	dalších	fázích	výuky.	Pracuje	
se	slovníkem,	gramatikou,	počítačem.		
	
CIZÍ	JAZYK	a	DALŠÍ	CIZÍ	JAZYK	



Poslech s porozuměním 	 	
rozumí informacím v 
jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně, rozumí 
obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či 
konverzace, 
který se týká osvojovaných 
témat 

rozumí	cizojazyčnému	projevu	
na	téma,	jímž	se	zabývá	i	
v	jiných	předmětech	

Poslechová	cvičení,	naučné	
filmy	v	cizím	jazyce;	
video,	sitcom,	talk	show	

 	 	
Mluvení   
zeptá se na základní informace 
a adekvátně reaguje v běžných 
formálních 
i neformálních situacích 

dokáže	vést	konverzaci	na	téma	
školy	a	jejího	okolí,	místa	svého	
bydliště,	poradit	cestu	

Konverzace	

mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, volném čase 
a dalších osvojovaných 
tématech 

mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, volném čase 
a dalších osvojovaných 
tématech 

cizojazyčný referát v jiném 
předmětu 

vypráví jednoduchý příběh či 
událost; popíše osoby, místa a 
věci ze svého 
každodenního života 

vypráví jednoduchý příběh či 
událost; popíše osoby, místa a 
věci ze svého 
každodenního	života	

vyprávění,	sdílení,	zážitky	
z	prázdnin	

 	 	
Čtení s porozuměním 	 	
vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických 
materiálech 

dokáže	do	projektové	práce	
zapojit	i	využívání	cizojazyčných	
zdrojů,	zejm.	internetových,	a	
rozlišovat	jejich	důvěryhodnost	

práce	s	wikipedií	a	dalšími	
informačními	portály	

rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledá v nich 
požadované 
informace 

	 práce	s	wikipedií	a	dalšími	
informačními	portály	

 	 	
Psaní 	 	
vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 

vyplní	základní	údaje	o	sobě	ve	
formuláři	

přihláška,	dotazník	

napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného 
času a dalších osvojovaných 
témat 

napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného 
času	a	dalších	osvojovaných	
témat	

vyprávění	
resumé	vlastní	práce	

	
	

5.2	Předmět:	Matematika	
	
Vzdělávací	oblast:	Matematika	a	její	aplikace	
	
Charakteristika	předmětu:		



Matematika	je	koncipována	jako	předmět,	který	v	dětech	podporuje	samostatné	
logické	myšlení.	Důraz	je	kladen	na	pochopení	principů	matematiky	a	jejích	možných	aplikací	
v	životě.	Z	toho	důvodu	je	do	výuky	zařazováno	mnoho	úloh	z	praktického	světa,	které	žáci	
řeší	samostatně,	ve	dvojicích	nebo	ve	větších	skupinách.	Cílem	je	podporovat	v	žácích	radost	
z	řešení	úlohy	a	originální	postupy	řešení.	Cílem	tedy	nemusí	být	vždy	správný	výsledek,	ale	
především	správnost	či	relevantnost	cesty,	kterou	má	být	výsledek	dosažen.	Důležitým	
prvkem	výuky	je	práce	s	chybou,	kdy	žáci	jsou	motivováni	k	přesnému	vysvětlení	svého	
postupu	tak,	aby	případně	byli	sami	schopni	lokalizovat	chybu	ve	svém	uvažování.	Chyba	by	
se	tedy	měla	stát	motivací	k	dalšímu	bádání.		

V	případech,	kdy	to	průvodce	nebo	žáci	uznají	za	vhodné,	jsou	používány	různé	
pomůcky	k	vizualizaci.	Vzhledem	k	tomu,	že	v	hodinách	vzniká	častá	diskuze	nad	správností	
jednotlivých	řešení,	očekává	se	postupné	a	nenásilné	osvojení	správné	terminologie	tak,	aby	
debata	nad	výsledky	byla	všem	srozumitelná.		

Výuka	probíhá	především	v	prostorách	učebny,	avšak	kdykoliv	to	je	opodstatněné,	
řeší	žáci	úlohy	přímo	v	terénu	(aplikace	poznatků	z	geometrie,	statistická	šetření…)	
	
Výchovné	a	vzdělávací	strategie	
	
Kompetence	k	učení:		
Žákovi	je	poskytnuto	dostatek	podnětů	tak,	aby	byl	sám	vnitřně	dostatečně	motivován.	Žák	
je	schopen	zvolit	správnou	metodu	řešení	a	odůvodnit	její	použití.	Žák	chápe	hlavní	
zákonitosti	matematiky	ve	vztahu	k	reálnému	životu.		
	
Kompetence	k	řešení	problémů:		
Před	žáka	jsou	v	matematice	neustále	předkládány	problémy,	v	maximální	možné	míře	
vycházející	z	reálného	života,	které	žák	řeší,	volí	vhodnou	metodu	řešení	a	odůvodňuje	
správnost	jejího	použití.	Žák	se	nenechává	zastrašit	neúspěchem,	chyba	je	pro	něj	podnět	
k	dalšímu	zamyšlení	a	neúspěch	motivací	k	další	práci.	V	případě,	že	žák	cítí	svou	
neschopnost	problém	zvládnout,	neváhá	zeptat	se	spolužáků	nebo	průvodce.		
	
Kompetence	komunikativní	
Vzhledem	k	časté	koncepci	práce	ve	skupině	je	žák	schopen	v	rámci	týmu	sdělit	své	poznatky	
a	své	návrhy	řešení.	Zlepšuje	se	neustále	v	mluveném	projevu	a	zvládání	základní	
terminologie.	Zvládne	koncipovat	svůj	psaný	projev	tak,	aby	byl	i	ostatním	srozumitelný.		
	
Kompetence	sociální	a	personální	
Při	práci	ve	skupině	si	vyzkouší	různé	role	v	týmu	a	je	schopen	přijmout	roli	podle	situace.	Při	
práci	ve	skupině	respektuje	svou	roli	a	ostatní	ve	skupině.	Přispívá	k	vytvoření	bezpečného	
prostředí	ve	třídě	pro	všechny.		
	
Kompetence	pracovní	



Žák	si	osvojí	základní	pracovní	návyky,	naučí	se	delšímu	soustředění	za	účelem	dosažení	
kýženého	cíle.	Je	schopen	aplikovat	naučené	postupy	na	nových	situacích	a	zhodnotit	
vhodnost	jejich	využití.	Při	nezdaru	se	nenechá	zastrašit.		
	
RVP výstup ŠVP	výstup	 Učivo		
provádí početní operace v 
oboru celých a racionálních 
čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a 
odmocninu  
	

	Umí	sčítat,	odečítat,	násobit,	
dělit	celá	a	racionální	čísla.	Umí	
počítat	s	druhou	mocninou	a	
odmocninou	

Racionální	čísla,	celá	čísla,	
početní	operace	

zaokrouhluje a provádí 
odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor  
	

zaokrouhluje a provádí odhady 
s danou přesností, účelně 
využívá kalkulátor. Ví, kdy 
má cenu kalkulátor použít 
	

Odhad	výsledku,	práce	
s	kalkulátorem	a	jednoduchým	
počítačovým	softwarem	

modeluje a řeší situace s 
využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel  
	

Umí	rozdělit	číslo	na	
prvočinitele,	zjistí	dle	toho	
dělitelnost.	Určí	největší	
společný	dělitel	a	nejmenší	
společný	násobek	více	čísel	

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

užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření 
vztahu celek–část 
(přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, 
procentem)  
	

V závislosti na konkrétní 
situaci užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření 
vztahu celek–část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, 
procentem)  
	

Přirozená	čísla,	poměr,	zlomky,	
desetinná	čísla,	procenta	

řeší modelováním a výpočtem 
situace vyjádřené poměrem; 
pracuje s měřítky map a 
plánů  
	

řeší modelováním a výpočtem 
situace vyjádřené poměrem; 
pracuje s měřítky map a plánů, 
podle měřítka změří 
vzdálenost na mapě 

 
poměr – měřítko, úměra, 
trojčlenka  
 
	

řeší aplikační úlohy na 
procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než 
celek)  
	

V	reálných	situacích	je	schopen	
využít	znalostí	procent.		

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

matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a vytýkáním  
	

matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí 
vzorců a vytýkáním  
	

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



formuluje a řeší reálnou 
situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav  
	

Umí	vyřešit	jednoduché	lineární	
rovnice,	soustavy	dvou	
lineárních	rovnic	
s	celočíselnými	i	racionálními	
kořeny,	umí	je	použít	v	praxi	

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

analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru 
celých a racionálních čísel  
	

analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru 
celých a racionálních čísel  
	

	

	 	 	
vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data  
	

Umí	data	vyhledat	
z	přístupných	zdrojů,	umí	získat	
data	z	vlastního	výzkumu	(např.	
dotazováním	spolužáků).	Data	
zapíše	přehledně	to	tabulky	a	
zpracuje.		

 
závislosti a data  
	

porovnává soubory dat  
	

U	získaných	souborů	dat	určí	
jednoduché	statistické	veličiny	
(četnost,	relativní	četnost,	
průměr,	modus,	medián)	a	
porovná	více	souborů	dat	mezi	
sebou.	Interpretuje	výsledky.	

četnost,	relativní	četnost,	
průměr,	modus,	medián	
porovnávání	souborů	

určuje vztah přímé anebo 
nepřímé úměrnosti  
	

Pozná	rozdíl	mezi	přímou	a	
nepřímou	úměrností.	Zvládne	
načrtnout	jejich	graf	a	
interpretovat	jejich	rozdíl.		

 
přímá úměrnost, nepřímá 
úměrnost  
	

vyjádří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí, grafem  

vyjádří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí, grafem  

funkce – pravoúhlá soustava 
souřadnic  
nákresy, schémata, diagramy, 
grafy, tabulky  

matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
funkčních vztahů  
	

matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
funkčních vztahů  
	

příklady závislostí z 
praktického života a jejich 
vlastnosti  
	

zdůvodňuje a využívá 
polohové a metrické 
vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení 
úloh a jednoduchých 
praktických problémů; 
využívá potřebnou 
matematickou symboliku  

zdůvodňuje a využívá 
polohové a metrické vlastnosti 
základních rovinných útvarů 
při řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů; 
využívá potřebnou 
matematickou symboliku	

Přímka,	polopřímka,	úsečka	

charakterizuje a třídí 
základní rovinné útvary  
	

Zná	trojúhelník,	základní	typy	
čtyřúhelníků,	některé	vybrané	

n-úhelníky,	kružnice,	kruh	



pravidelné	n	–	úhelníky,	zná	
kružnici,	kruh	

určuje velikost úhlu měřením 
a výpočtem  
	

Rozlišuje	velikost	úhlu	a	
odchylku	přímek,	konvexní	a	
nekonvexní	úhly	

Úhel, vzájemná poloha přímek 
v rovině (typy úhlů)  
	

odhaduje a vypočítá obsah a 
obvod základních rovinných 
útvarů  
	

Obsahy	a	obvody	výše	
zmíněných	útvarů	

Obsahy	a	obvody	výše	
zmíněných	útvarů	

využívá pojem množina všech 
bodů dané vlastnosti k 
charakteristice útvaru a k 
řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních 
úloh  
	

využívá pojem množina všech 
bodů dané vlastnosti k 
charakteristice útvaru a k 
řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních 
úloh  
	

Množina	bodů	daných	
vlastností	

načrtne a sestrojí rovinné 
útvary  
	

Podle	popsaných	vlastností	
sestrojí	výše	popsané	rovinné	
útvary	

Konstrukční	úlohy		

užívá k argumentaci a při 
výpočtech věty o shodnosti a 
podobnosti trojúhelníků  
	

užívá k argumentaci a při 
výpočtech věty o shodnosti a 
podobnosti trojúhelníků  
Je	schopen	zdůvodnit	platnost	
užívaných	vět	

shodnost a podobnost (věty o 
shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků)  
	

načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru ve středové 
a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný 
útvar  
	

načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru ve středové a 
osové souměrnosti, určí osově 
a středově souměrný útvar  
Zná	příklady	z	praxe	využívající	
osovou	a	středovou	
souměrnost	

Středová	a	osová	souměrnost	

určuje a charakterizuje 
základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich 
vlastnosti  
	

Pozná	a	zná	základní	vlastnosti	
prostorových	útvarů	–	krychle,	
kvádr,	válec,	pravidelný	
mnohostěn,	kužel,	hranol	koule	

 
kvádr, krychle, rotační válec, 
jehlan, rotační kužel, koule, 
kolmý hranol  
	

odhaduje a vypočítá objem a 
povrch těles  
	

Vypočítá	objemy	a	povrchy	
výše	popsaných	těles	

Objemy	a	povrchy	výše	
popsaných	těles	

načrtne a sestrojí sítě 
základních těles  
	

načrtne a sestrojí sítě 
základních těles  
rozumí	nemožnosti	překreslení	
sítě	koule	a	vliv	na	
kartografická	zobrazení	

Sítě	těles,	kartografická	
zobrazení	

načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles v rovině  
	

načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles v rovině  
	

Volné	rovnoběžné	promítání,	
levý	a	pravý	nadhled	a	podhled	



analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu  
 

analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu  
	

Aplikační	úlohy	

užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací  
 

užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací  
	

 
číselné a logické řady  
logické	úlohy	

řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích 
oblastí  
 

řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích 
oblastí  
	

 
číselné a obrázkové analogie  
 
netradiční geometrické úlohy  
	

	
	

5.3	Předmět:	Projekt	(Formování	dětí	s	rozhledem)	
	
Vzdělávací	oblasti:		
Informační	a	komunikační	technologie	(Informační	a	komunikační	technologie)		
Člověk	a	společnost	(Dějepis,	Výchova	k	občanství)		
Člověk	a	příroda	(Fyzika,	Chemie,	Přírodopis,	Zeměpis)		
Člověk	a	zdraví	(Výchova	ke	zdraví)		
Člověk	a	svět	práce	(Člověk	a	svět	práce)		
	
Charakteristika	předmětu:		
Jedná	se	o	integrovaný	předmět	sloužící	žákům	k	získání	komplexních	znalostí	o	propojeném	
světě.	Cílem	je	propojit	poznatky	z	jednotlivých	předmětů	tak,	aby	odpovídaly	skutečnému	
světu,	dávaly	žákům	smysl	a	žáci	byli	sami	vnitřně	motivováni	k	prohlubování	svých	znalostí	o	
světě	a	o	životě.	Konkrétní	realizací	předmětu	je	projektová	výuka,	kdy	si	žáci	mají	možnost	
v	určité	míře	vybrat,	kterému	tématu	se	hodlají	věnovat,	což	opět	posiluje	jejich	vnitřní	
motivaci.		

Kompetence	a	požadované	výstupy	získají	žáci	při	realizaci	projektů,	které	trvají	podle	
konkrétního	projektu	dva	týdny	až	měsíc.	Některé	projekty	jsou	déledobé,	lze	je	vytvářet	
kontinuálně	a	podle	potřeby	je	přerušovat.	To	zaručuje,	že	by	žáci	měli	mít	dostatek	prostoru	
pro	ponoření	do	tématu	a	nabytí	reálných	a	trvalých	vědomostí	a	zkušeností.	Projekty	
probíhají	ve	věkově	smíšených	skupinách	žáků	II.	stupně.	Po	dokončení	projektů	dochází	
k	jejich	prezentaci	před	třídou,	školou	nebo	i	veřejností.	Cílem	každého	projektu	je	výstup	
trvalého	nebo	alespoň	široce	přínosného	charakteru	(časopis,	výstava,	výzdoba,	umělecký	



objekt,	elektronický	projekt).	Tento	formát	umožňuje	i	žákům,	kteří	se	daného	projektu	
neúčastnili,	aby	se	seznámili	se	základními	poznatky	daného	tématu.		

V	předmětu	Projekt	je	zahrnuta	řada	dílčích	disciplin	průřezových	témat,	zejm.	OSV	
(vzdělávací	obsah	předmětu	Výchova	k	občanství	–	sebepoznávací	techniky	a	hry,	
komunikační	aktivity;	projekty	déledobého,	zejm.	skupinového	charakteru),	VDO	a	VMEGS	
(vzdělávací	obsah	předmětu	Dějepis,	který	je	realizován	prostřednictvím	celodenních	
mimoškolních	akcí	směřujících	k	pochopení	klíčových	mezníků	v	českých	a	evropských	
dějinách,	motivace	jejich	aktérů	a	důsledků,	které	z	nich	vyplynuly	pro	jednotlivce,	národ	a	
politické	zřízení),	MKV	(vzdělávací	obsah	předmětů	Dějepis,	Zeměpis,	Výchova	k	občanství,	
Výtvarná	výchova,	Hudební	výchova,	v	nichž	se	uplatňuje	cílevědomé	zaměřování	pozornosti	
žáků	ke	kulturním	diferencím)	a	EV	(vzdělávací	obsah	předmětů	Přírodopis,	Zeměpis	a	
Tělesná	výchova,	v	nichž	dochází	k	propojení	teoretické	a	praktické	složky	poznání	přírody,	
jejích	ekosystémů	a	vlivu	člověka	na	životní	prostředí).	 
	
Výchovné	a	vzdělávací	strategie	
	
Kompetence	k	učení	
V	tomto	předmětu	žáci	mají	možnost	seznámit	se	podrobně	s	daným	tématem	z	více	úhlů	
pohledu.	Práce	probíhá	ve	skupině,	kde	se	naučí	správně	klást	otázky	a	následně	na	ně	
hledat	relevantní	odpovědi.	Nedílnou	součástí	je	kritická	práce	s	různými	zdroji	informací.	
Dále	se	žáci	naučí	hodnotit	svou	práci,	volit	si	problémy	hodné	svým	schopnostem	a	
přirozeně	zvyšovat	laťku	svých	výstupů.	Vzhledem	ke	koncepci	předmětu	žák	přímo	pozná	
uplatnění	svých	poznatků	v	praxi	i	za	využití	příslušné	terminologie.		
	
Kompetence	k	řešení	problémů	
Mnoho	témat	tohoto	předmětu	je	vyučováno	pomocí	stanovení	problému,	na	které	žáci	
hledají	adekvátní	řešení.	Proto	se	žáci	naučí	problém	rozpoznat,	pojmenovat	a	najít	správnou	
metodu	řešení.	Při	řešení	problému	přirozeně	překonávají	nesnáze,	poučují	se	ze	svých	chyb	
a	v	rámci	kolektivu	si	navzájem	pomáhají	při	problémech	vyžadujících	pohled	více	lidí.		
	
Kompetence	komunikativní	
Vzhledem	k	práci	v	kolektivu	je	žák	neustále	konfrontován	s	nutností	vhodně	vyjadřovat	své	
otázky,	dílčí	výsledky	a	náležitě	prezentovat	konečné	výsledky	pro	spolužáky,	průvodce,	
případně	veřejnost.	Během	práce	s	informacemi	žák	je	schopen	rozumět	psanému	textu,	
správně	interpretovat	tabulky,	grafy	a	obrázky.	Při	prezentaci	svých	výsledků	umí	žák	svůj	
výsledek/názor	objasnit,	případně	argumentovat	v	jeho	prospěch.	Díky	práci	ve	skupině	žák	
přispívá	svou	komunikací	k	dobrým	vztahům	s	ostatními.		
	
Kompetence	sociální	a	personální	
Žák	získává	schopnost	pracovat	v	kolektivu,	správně	si	zvolit	svou	roli	a	vyzkoušet	si	další	
možné	role,	tolerovat	ostatní	spolužáky.	Společnou	prací	všech	je	tvořeno	vhodné	a	



bezpečné	klima,	umožňující	všem	maximální	soustředění	na	poznávání	světa.	Žáci	jsou	
motivování	ke	sdělování	svých	postojů	a	vzájemnému	respektu.		
	
Kompetence	občanské	
Škola	vytváří	pro	žáky	prostředí,	které	v	maximální	možné	míře	navozuje	podmínky	tak,	aby	
po	opuštění	školy	byli	žáci	připraveni	pro	občanský	život.	Žáci	se	podílí	na	nastavování	
pravidel	fungování	a	jejich	dodržování	s	přirozeným	akcentem	na	respekt	základních	
mravních	principů.	Výběr	projektů	je	činěn	tak,	aby	žáci	viděli	jejich	prospěšnost	společnosti	
či	přírodě.		
	
Kompetence	pracovní	
Během	vypracování	projektů	žák	přichází	do	styku	s	mnoha	formami	práci,	mezi	nimiž	se	
přirozeně	nachází	i	manuální	práce.	Žáci	se	učí	manipulaci	s	mnohými	nástroji,	bezpečnosti	
jejich	použití	a	možným	rizikům.	Přirozeně	jsou	nuceni	postupovat	mnohdy	podle	návodů.	
Nestresující	prostředí	jim	zajišťuje	ideální	podmínky	pro	delší	soustředění	a	řádné	dokončení	
rozdělané	práce.	Pestrost	nabídky	projektů	žákům	umožňuje	profilovat	svou	osobnost	
směrem	k	vybranému	profesnímu	zaměření.		
	
Ročníková	práce	
	
Klíčovým	výstupem	předmětu	Projekt	je	ročníková	práce,	kterou	každý	rok	píší	žáci	4.-9.	
ročníku.		
Kritéria	ročníkové	práce:		

- téma	dle	vlastního	výběru,	dostatečně	konkrétní	a	schválené	vedoucím	práce;	
- rozsah	4-10	normostran	textu	+	přílohy	v	závislosti	na	tématu	a	na	případných	

úpravách	výstupů	žáků	s	SVP;	
- práce	s	relevantními	zdroji	knižními,	tištěnými,	internetovými	aj.	
- osnova,	úvod,	teoretická	část,	praktická	část,	závěr,	resumé	v	angličtině,	bibliografie,	

přílohy;	
- praktickou	částí	je	míněn	vlastní	výzkum,	rozhovor,	audio-	či	videonahrávka,	

umělecké	dílo,	rukodělný	výrobek;	
- teoretickou	částí	je	míněn	popis	díla,	technický	nákres,	vysvětlení	pracovního	

postupu	apod.,	přípustné	jsou	i	práce	výhradně	teoretické;	
- resumé	je	míněno	shrnutí	celé	práce	v	anglickém	jazyce	na	cca	5-10	řádků;	
- bibliografií	je	míněn	soupis	všech	použitých	zdrojů	informací	včetně	citací.	

Ročníková	práce	může	mít	podobu	textu,	textu	s	přílohami	nebo	jiného	díla	(uměleckého	či	
rukodělného),	i	v	tomto	případě	je	ale	požadována	teoretická	část	o	rozsahu	min	1	
normostrany.		
Hodnocení	ročníkové	práce	zahrnuje	výběr	tématu,	míru	vlastní	iniciativy	při	vypracování,	
míru	inovativnosti	a	originality,	práci	se	zdroji,	slohovou	a	formální	kvalitu	výsledného	díla,	
dodržování	dohodnutých	termínů	odevzdání	dílčích	výstupů.		



Každou	práci	vede	jeden	vedoucí,	který	musí	být	členem	pedagogického	sboru	Naší	školy,	
kromě	toho	si	žák	může	najít	externího	konzultanta.	Vedoucí	práce	píše	slovní	hodnocení,	
v	němž	se	vyjádří	k	uvedeným	hodnoticím	kritériím.	Kvalita	ročníkové	práce	je	pak	zahrnuta	
do	celkového	hodnocení	předmětu	Projekt	ve	II.	pololetí	daného	školního	roku.		
	
	
	
RVP	výstup	 ŠVP	výstup	 Učivo	
INFORMAČNÍ	A	KOMUNIKAČNÍ	TECHNOLOGIE		
Základy práce s počítačem 	 	
využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

využívá	základní	standardní	
funkce	počítače	a	jeho	
nejběžnější	periferie	

Práce	se	stolním	nebo	
přenosným	počítačem	

respektuje pravidla bezpečné 
práce s hardwarem i softwarem 
a postupuje 
poučeně v případě jejich závad 

respektuje pravidla bezpečné 
práce s hardwarem i softwarem 
a postupuje 
poučeně	v	případě	jejich	závad	

Zabezpečení	přístupu	a	dat	

chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím 

chrání	data	před	poškozením,	
ztrátou	a	zneužitím	

Heslo,	zálohování	dat	

vyhledává informace na 
portálech, v knihovnách a 
databázích, ověřuje 
věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje 
jejich 
závažnost a vzájemnou 
návaznost 

využívá	informační	technologie	
a	portály	pro	plnění	úkolů	ve	
všech	ostatních	předmětech	

Práce	na	projektech,	
vyhledávání	a	třídění	informací	

komunikuje pomocí internetu 
či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

chápe	rizika	elektronické	
komunikace	a	účinně	se	jim	
vyhýbá	

Sociální	sítě	a	jejich	praktické	
bezpečné	využívání	

ovládá práci s textovými a 
grafickými editory i 
tabulkovými editory a využívá 
vhodných aplikací, uplatňuje 
základní estetická a 
typografická pravidla pro práci 
s textem 
a obrazem 

píše	v	textovém	editoru,	tvoří	
grafy	a	tabulky	

referát,	prezentace,	power-
point,	školní	web,	školní	časopis	

pracuje s informacemi v 
souladu se zákony o duševním 
vlastnictví 

zná	pravidla	citace	a	uvádění	
použitých	zdrojů	informací	

Práce	na	projektech	

 	 	
 	 	
DĚJEPIS 	 	
uvede konkrétní příklady 
důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků 

Beseda	 vlastní	setkání	s	minulostí	

uvede příklady zdrojů 
informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou 
tyto zdroje shromažďovány 

uvede příklady zdrojů 
informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou 
tyto zdroje shromažďovány 

Lokální muzea – Beroun, Liteň, 
Všeradice, 	



orientuje se na časové ose a v 
historické mapě, řadí hlavní 
historické epochy 
v chronologickém sledu 

Lineární	pojetí	času,	
chronologie,	čas	dějin	a	čas	
příběhů	

Časová	osa	

charakterizuje život 
pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní 
kulturu 

Lidé	doby	kamenné	 Praktický	projekt	venku,	výprava	
na	Mramor,	oheň,	chýše,	
lukostřelba	

objasní význam zemědělství, 
dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou 
společnost 

Základy	zemědělství	 Základy	zemědělství	

uvede příklady 
archeologických kultur na 
našem území 

Archeologie	 Závist,	Stradonice	

rozpozná souvislost mezi 
přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací 

Klimatické	podmínky	našeho	
pásu,	první	velké	civilizace	

Egypt,	Řecko	

uvede nejvýznamnější typy 
památek, které se staly 
součástí světového 
kulturního dědictví 

7	divů	světa,	UNESCO	 Památky	u	nás,	výlet	

demonstruje na konkrétních 
příkladech přínos antické 
kultury a uvede 
osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci, zrod 
křesťanství 
a souvislost s judaismem 

Náboženství,	polyteismus	a	
monoteismus,	duchovnost	u	
nás	
Mytologie	řecká	a	křesťanská	

V.	Zamarovský	
antická	mytologie	
	

porovná formy vlády a 
postavení společenských 
skupin v jednotlivých státech 
a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

Člověk	a	společnost,	formy	
vlády;	polis	a	demokracie;	
svoboda	a	diktatura	

Školní	debatní	kruh	

popíše podstatnou změnu 
evropské situace, která 
nastala v důsledku 
příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

Stěhování	národů,	rozšiřování	
křesťanství	

Etnické	složení	obyvatelstva	ČR,	
náboženství	v	ČR,	aktuální	
pohyby	a	„stěhování	národů“	

porovná základní rysy 
západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské 
kulturní oblasti 

Náboženství	v	kontaktu,	umění		 práce	s	médii,	audiovizuální	
prvky	výuky,	diskuse	na	téma	
současné	náboženské	situace	

objasní situaci 
Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a 
postavení 
těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech 

Velká	Morava,	Konstantin	a	
Metoděj	

Tetín,	projekt	Velká	Morava	



vymezí úlohu křesťanství a 
víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, 
vztah křesťanství ke kacířství 
a jiným věroukám 

Křesťanství,	víra,	kacířství,		 Praha	–	kamenný	sen.	
Románská	a	gotická	
architektura	(exkurze),		
Karlštejn,	Točník	
	

Ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady 
románské a gotické kultury 

	

vysvětlí znovuobjevení 
antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající 
reformu církve včetně reakce 
církve na tyto požadavky 

Renesance	a	humanismus,	věda	
a	umění	

Dědictví	antiky,	
Praha	renesanční	–	exkurze	

vymezí význam husitské 
tradice pro český politický a 
kulturní život 

Husitství,	reformace	a	
protireformace	

Jan	Hus,	husitství	a	jeho	reflexe	
v	pozdějších	dobách;	Tábor	

popíše a demonstruje průběh 
zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

Zámořské	objevy,	koloniální	
obchod,	geografie	Země	

Zámořské	objevy	a	jejich	
následky	–	zboží,	zvířata,	
demografie,	rozšíření	evr.	
jazyků	ve	světě,	kolonialismus	a	
jeho	důsledky	

objasní postavení českého 
státu v podmínkách Evropy 
rozdělené do řady 
mocenských a náboženských 
center a jeho postavení uvnitř 
habsburské 
monarchie 

Vývoj	české	státnosti,	
mezinárodní	politika	

Spanilé	jízdy,	Jiří	z	Poděbrad,	
Rudolf	II	

objasní příčiny a důsledky 
vzniku třicetileté války a 
posoudí její důsledky 

Náboženské	spory,	pokrokovost	
a	úskalí	stavovského	státu	

Stavovské	povstání,	Bílá	hora,	
poprava,	třicetiletá	válka	

na příkladech evropských 
dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční 
monarchie, 
parlamentarismus 

na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, 
konstituční 
monarchie,	parlamentarismus	

Formy	vlády	u	nás	

rozpozná základní znaky 
jednotlivých kulturních stylů 
a uvede jejich 
představitele a příklady 
významných kulturních 
památek 

Rozpozná základní znaky 
jednotlivých kulturních stylů a 
uvede jejich 
představitele	a	příklady	
významných	kulturních	
památek	

Přehled	kulturního	vývoje	
lidstva	a	naší	země	

vysvětlí podstatné 
ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve 
vybraných zemích a u nás, 
které charakterizují 
modernizaci společnosti 

Moderní	společnost,	vývoj	
zřízení	

Beseda	–	co	je	moderní,	
pokrokové,	lepší	či	horší	než	
dřív?		



objasní souvislost mezi 
událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských 
válek na jedné straně a 
rozbitím starých 
společenských struktur v 
Evropě na 
straně druhé 

Francouzská	revoluce,	
Napoleon,	koalice,	proměny	
zemědělství	

Napoleonské	války,	Slavkov	

porovná jednotlivé fáze 
utváření novodobého českého 
národa v souvislosti 
s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

Národní	obrození	 Romantismus,	klasicismus,	
obrození	
Čáslavsko	a	Kutnohorsko	–	
exkurze,	zámky	Žleby	a	Kačina	

charakterizuje emancipační 
úsilí významných sociálních 
skupin; uvede 
požadavky formulované ve 
vybraných evropských 
revolucích 

Revoluce	1848,	dělnické	hnutí	 Revoluce	1847	u	nás,	K.	Havlíček	
Borovský,	utopický	socialismus	

na vybraných příkladech 
demonstruje základní 
politické proudy 

na	vybraných	příkladech	
demonstruje	základní	politické	
proudy	

Politika	jako	pojem,	poslání,	
živnost;	obdivuhodní	čeští	
politikové;	současní	čeští	
politikové	

vysvětlí rozdílné tempo 
modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke 
kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; 
charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí 
význam kolonií 

Kolonialismus	ve	vrcholné	a	
pozdní	fázi,	bohatství	a	
chudoba	ve	světě	

Sociální	spravedlnost,	etnické	
mísení,	velmoci	a	velmocenská	
politika	

na příkladech demonstruje 
zneužití techniky ve světových 
válkách a jeho 
důsledky 

Technika	a	technologie	19.	
stol.,	válka	jako	motor	
technického	pokroku	

Pára,	spalovací	motor;	těžba	a	
metalurgie;	železniční	doprava;	
zbrojní	technologie		

rozpozná klady a nedostatky 
demokratických systémů 

rozpozná	klady	a	nedostatky	
demokratických	systémů	

Demokracie	dříve	a	dnes,	
volební	právo,	systém	
zákonodárné	moci	v	ČR	

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky 
jejich existence pro 
svět; rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších 
ekonomických	a	politických	
souvislostech	

Nacismus,	fašismus,	
komunismus;	diktatury	třetího	
světa;	totalita	v	dnešním	světě	
projekt	Po	stopách	heydrichiády	
–	Praha-Kobylisy,	Ďáblice,	Libeň,	
Nové	Město	

na příkladech vyloží 
antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost 

na příkladech vyloží 
antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost 

Židovský	hřbitov	Liteň;	příběh	
Anny	Frankové	



z hlediska lidských práv z	hlediska	lidských	práv	
zhodnotí postavení 
Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní 
sociální, politické, 
hospodářské a kulturní 
prostředí 

zhodnotí postavení 
Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní 
sociální,	politické,	hospodářské	
a	kulturní	prostředí	

První	republika,	meziválečná	
Evropa,	hospodářský	boom	a		
krize,	kultura	a	průmysl	ČSR;	
projekt:	film	Masaryk	+	beseda	

vysvětlí příčiny a důsledky 
vzniku bipolárního světa; 
uvede příklady 
střetávání obou bloků 

Studená	válka	a	její	bojovníci	 Berlínská	zeď,	Vietnam,	krize	a	
sbližování	
Památník	na	Vítkově,	Muzeum	
komunismu	

vysvětlí a na příkladech doloží 
mocenské a politické důvody 
euroatlantické 
hospodářské a vojenské 
spolupráce 

vysvětlí a na příkladech doloží 
mocenské a politické důvody 
euroatlantické 
hospodářské	a	vojenské	
spolupráce	

NATO,	Varšavská	smlouva;	
Pražské	jaro	

posoudí postavení 
rozvojových zemí 

Spravedlnost	a	nespravedlnost	
ve	světě,	dědictví	kolonialismus	

Turismus,	obchod,	moderní	
otrokářství,	fair-trade	

prokáže základní orientaci v 
problémech současného světa 

prokáže	základní	orientaci	v	
problémech	současného	světa,	
uvede	je	do	vztahu	s	dějinnými	
událostmi	

Terorismus,	ekologické	
problémy,	globální	oteplování,	
postmoderní	kultura	a	strava,	
zdraví	a	nemoci	současného	
světa,	technologie,	závislosti	

 	 	
VÝCHOVA	K	OBČANSTVÍ	 	 	
objasní účel důležitých 
symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání 

Státní	symboly	 Vlajka,	znak,	hymna	

rozlišuje projevy vlastenectví 
od projevů nacionalismu 

Vlastenectví	a	nacionalismus	 Současné	a	dřívější	hodnoty;	
hodnoty	a	pseudohodnoty	

zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje 

Vandalismus	 Beseda	

zhodnotí nabídku kulturních 
institucí a cíleně z ní vybírá 
akce, které ho 
zajímají 

Kultura	a	její	aktivní	prožívání	 Divadla,	výstavy,	muzea	

kriticky přistupuje k 
mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení 
propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí 

Média	a	propaganda	 Reklama,	propaganda	a	
populismus	

zhodnotí a na příkladech 
doloží význam vzájemné 
solidarity mezi lidmi, 
vyjádří své možnosti, jak 
může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi 
a jak pomoci v situacích 
ohrožení a obrany státu 

Solidarita,	hmotná	nouze,	
obrana	státu	

Možnosti	a	schopnosti	člověka	
k	záchraně	a	zlepšení	života	
druhých	



uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace v 
různých životních 
situacích, případné neshody 
či konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným 
způsobem 

uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace v 
různých životních 
situacích, případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným 
způsobem	

Komunikační	dovednosti,	
debata	a	diskuse,	tolerance	a	
kompromis	

objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti 
i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

Tolerance	v	multikulturní	
společnosti,	menšiny	

Menšiny	v	ČR,	jejich	specifika,	
výhody	a	nevýhody	

rozpoznává netolerantní, 
rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem 
projevům lidské 
nesnášenlivosti 

Rasismus	a	xenofobie	
v	dějinách	světa	a	ČR	

Aktuální	příklady	rasismu	a	
xenofobie	

posoudí a na příkladech 
doloží přínos spolupráce lidí 
při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, ve 
škole, v obci 

Spolupráce,	týmová	práce	 Společné	projekty	školní	i	
mimoškolní	

objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti 
a potenciálu pozitivně ovlivnit 
jeho rozhodování, vztahy s 
druhými lidmi 
i kvalitu života 

Sebehodnocení	 Objektivní	a	subjektivní	
vlastnosti,	hodnoty,	dojmy;	
zdravé	a	nezdravé	sebevědomí	

posoudí vliv osobních 
vlastností na dosahování 
individuálních i společných 
cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a 
překonávání překážek 

Jedinec	a	společnost,	práce,	cíl	 Průběžný	trénink	soustředění,	
vůle,	cílevědomosti	

rozpoznává projevy 
záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých 
lidí, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a 
jednání 

Kritika	a	sebekritika	 Kladné	a	záporné	vlastnosti,	co	
rozvíjet	a	s	čím	bojovat	

popíše, jak lze usměrňovat a 
kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, 
rozvíjet osobní přednosti, 
překonávat osobní nedostatky 
a pěstovat zdravou 

Seberozvoj	a	sebedůvěra	 Průběžný	trénink,	rozvoj	
talentu,	využívání	schopností	ve	
prospěch	kolektivu	



sebedůvěru 
rozlišuje a porovnává různé 
formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, 
a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady 

Vlastnictví	hmotné	a	duševní	 Majitel,	vlastník,	uživatel;	
výpůjčka	a	pronájem,	zcizení,	
prodej	a	krádež;	autor	a	
autorství,	copyright,	kompilace,	
plagiát	

sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové 
příjmy a výdaje, zváží 
nezbytnost jednotlivých 
výdajů v hospodaření 
domácnosti, objasní princip 
vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, 
dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se 
rizikům při hospodaření 
s penězi 

Rozpočet	a	domácí	ekonomika	 Peníze,	příjem	a	výdej,	spoření,	
vyrovnané	a	nevyrovnané	
hospodaření,	výhodné	a	
nevýhodné	nákupy;	nákupy	po	
internetu;	záruka	a	reklamace	

na příkladech ukáže vhodné 
využití různých nástrojů 
hotovostního 
a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní 
a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 

Hotovostní	a	bezhotovostní	
platby	

Peníze	na	účtu	a	v	hotovosti,	
platby	převodem	a	kartou	

vysvětlí, jakou funkci plní 
banky a jaké služby občanům 
nabízejí, vysvětlí 
význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější 
druhy pojištění 
a navrhne, kdy je využít 

Banky	a	pojišťovny	 půjčka,	úvěr	a	úrok;	pojištění	
domácnosti,	věci	a	
odpovědnosti	

uvede a porovná nejobvyklejší 
způsoby nakládání s volnými 
prostředky 
a způsoby krytí deficitu 

Peníze	disponibilní	a	chybějící	 Co	a	kdy	si	můžeme	a	
nemůžeme	dovolit,	půjčka,	dluh	
a	splácení	

na příkladu chování 
kupujících a prodávajících 
vyloží podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její 
změny, na 
příkladu ukáže tvorbu ceny 
jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv 
inflace na hodnotu peněz 

Nabídka	a	poptávka,	DPH,	
inflace	

Nabídka	a	poptávka	–	kdy	je	
které	zboží	levnější/dražší,	
tvorba	cen	a	slev,	nakupování	
v	zahraničí,	DPH,	inflace	a	
devalvace	měny	

rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát 

Příjmy	a	výdaje	státního	
rozpočtu,	sociální	stát	

Sociální	dávky	



směruje své výdaje, uvede 
příklady dávek a příspěvků, 
které ze státního 
rozpočtu získávají občané 
rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu a služeb, 
uvede příklady jejich 
součinnosti  

Výroba,	obchod,	služby	 Výroba,	obchod,	služby	

rozlišuje nejčastější typy a 
formy států a na příkladech 
porovná jejich znaky 

Státní	zřízení	 Státní	zřízení	v	ČR	

rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejich 
orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, 
které se podílejí na 
správě obcí, krajů a státu 

Instituce	v	ČR	 Krajská,	okresní	a	komunální	
politika	

objasní výhody 
demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní 
život 
občanů 

Demokracie	všedního	dne	 zákon,	vyhláška;	svoboda	volby	

vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev v 
demokratických státech a 
uvede 
příklady, jak mohou výsledky 
voleb ovlivňovat každodenní 
život občanů 

Volby,	zastupitelstvo	 Kandidáti,	místní	sdružení	,	
politické	strany	a	koalice,	
pravomoc	místního	
zastupitelstva	

přiměřeně uplatňuje svá 
práva včetně práv spotřebitele 
a respektuje práva 
a oprávněné zájmy druhých 
lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv 
a svobod, rozumí 
povinnostem občana při 
zajišťování obrany státu 

Práva	a	povinnosti	občana	 Práva	a	povinnosti	dětí;	osobní	
svoboda,	právo	na	vzdělání,	
povinná	školní	docházka,	
svoboda	projevu,	náboženství	

objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní 
poměr, manželství 

Právní	vztahy	 Manželství,	rodičovství,	
opatrovnictví,	zákonný	zástupce	
dítěte,	plnoletost,	trestní	
odpovědnost	

provádí jednoduché právní 
úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady 
některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava, 
koupě, oprava či pronájem 
věci 

Smlouva	 Práva	a	povinnosti	vyplývající	ze	
smluv,	smlouva,	dohoda	a	
úmluva,	slib	a	přísaha,	
vymahatelnost	plnění	



dodržuje právní ustanovení, 
která se na něj vztahují, a 
uvědomuje si rizika 
jejich porušování 

Právo	 Pravidla	bezpečnosti,	ochrana	
osobního	vlastnictví,	dopravní	
předpisy;	občanský	zákoník	

rozlišuje a porovnává úkoly 
orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady 
jejich činnosti a spolupráce 
při postihování trestných činů 

Orgány	právní	ochrany	 Policie,	sociální	služby,	škola	

rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich 
příklady 

přestupek	a	trestný	čin	 přestupek	a	trestný	čin	

diskutuje o příčinách a 
důsledcích korupčního 
jednání 

Korupce	 Příklady	korupce,	vliv	korupce	
na	kvalitu	života	

popíše vliv začlenění ČR do 
EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady 
práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich 
uplatňování 

EU	 Výhody	a	nevýhody	členství	
v	EU;	ekonomická	pomoc,	
měna,	volný	pohyb,	studium,	
centrální	řízení,	dovolatelnost	
práva	

uvede některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich 
význam ve světovém dění a 
popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a 
účasti 
v zahraničních misích 

Mezinárodní	organizace	 OSN,	Unicef,	UNESCO,	NATO,	
EU,	Visegrád	

uvede příklady některých 
projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 

Globalizace	 Internet,	obchod,	kultura,	
angličtina	

uvede některé globální 
problémy současnosti, vyjádří 
na ně svůj osobní názor a 
popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život 
lidstva 

Globální	problémy	 Ekologie,	migrace,	terorismus,	
chudoba,	zbrojení	

objasní souvislosti globálních 
a lokálních problémů, uvede 
příklady možných 
projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na 
lokální úrovni – v obci, 
regionu 

Globální	a	lokální	problémy	 Odpad	a	recyklace,	sociální	
problémy,	vzdělání,	dopravní	
obslužnost	

uvede příklady 
mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke 

Mezinárodní	terorismus	 Příčiny	a	projevy,	příklady	
útoků;	prevence	



způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil 
ČR při zajišťování 
obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 
 	 	
ČLOVĚK A PŘÍRODA 	 	
FYZIKA	 	 	
změří vhodně zvolenými 
měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa 

změří vhodně zvolenými 
měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa 

Základní	a	odvozené	fyzikální	
veličiny	

uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice 
látek neustále 
pohybují a vzájemně na sebe 
působí 

uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice 
látek neustále 
pohybují a vzájemně na sebe 
působí 

Složení	látek	

předpoví, jak se změní délka 
či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

předpoví, jak se změní délka 
či objem tělesa při dané změně 
jeho teploty 

Teplota,	teplotní	roztažnost	

využívá s porozuměním vztah 
mezi hustotou, hmotností a 
objemem při řešení 
praktických problémů 

využívá s porozuměním vztah 
mezi hustotou, hmotností a 
objemem při řešení 
praktických problémů 

Hustota	

rozhodne, jaký druh pohybu 
těleso koná vzhledem 
k jinému tělesu 

rozhodne, jaký druh pohybu 
těleso koná vzhledem 
k jinému tělesu 

Pohyb	

využívá s porozuměním při 
řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, 
dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

využívá s porozuměním při 
řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, 
dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

Dráha,	čas,	rychlost	

změří velikost působící síly změří velikost působící síly Síla	
určí v konkrétní jednoduché 
situaci druhy sil působících 
na těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici 

určí v konkrétní jednoduché 
situaci druhy sil působících na 
těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici 

Skládání	sil	

využívá Newtonovy zákony 
pro objasňování či předvídání 
změn pohybu těles 
při působení stálé výsledné 
síly v jednoduchých situacích 

využívá Newtonovy zákony 
pro objasňování či předvídání 
změn pohybu těles 
při působení stálé výsledné 
síly v jednoduchých situacích 

Newtonovy	zákony	

aplikuje poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení 
praktických problémů 

aplikuje poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení 
praktických problémů 

Moment	síly	

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

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

Pascalův	zákon,	hydrostatický	
tlak	



předpoví z analýzy sil 
působících na těleso v klidné 
tekutině chování tělesa 
v ní 

předpoví z analýzy sil 
působících na těleso v klidné 
tekutině chování tělesa 
v ní 

Archimedův	zákon	

určí v jednoduchých 
případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu 
energie tělesa  

určí v jednoduchých případech 
práci vykonanou silou a z ní 
určí změnu 
energie tělesa  

práce	

využívá s porozuměním vztah 
mezi výkonem, vykonanou 
prací a časem 

využívá s porozuměním vztah 
mezi výkonem, vykonanou 
prací a časem 

Výkon	

využívá poznatky o 
vzájemných přeměnách 
různých forem energie a 
jejich 
přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

využívá poznatky o 
vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich 
přenosu při řešení konkrétních 
problémů a úloh 

Pohybová	a	polohová	energie,	
práce	

určí v jednoduchých 
případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 

určí v jednoduchých případech 
teplo přijaté či odevzdané 
tělesem 

Teplo	

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

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

Výroba	energie	

rozpozná ve svém okolí zdroje 
zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost 
daného prostředí pro šíření 
zvuku 

rozpozná ve svém okolí zdroje 
zvuku a kvalitativně analyzuje 
příhodnost	
daného prostředí pro šíření 
zvuku	

Šíření a odraz zvuku	

posoudí možnosti zmenšování 
vlivu nadměrného hluku na 
životní prostředí 

posoudí možnosti zmenšování 
vlivu nadměrného hluku na 
životní prostředí	

 

sestaví správně podle 
schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma 
reálného obvodu 

sestaví správně podle 
schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma	
reálného obvodu	

Elektrické obvody	

rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého a změří elektrický 
proud a napětí 

rozliší stejnosměrný proud od 
střídavého a změří elektrický 
proud a napětí	

Eletrický proud	

rozliší vodič, izolant a 
polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností 

rozliší vodič, izolant a 
polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností	

Vodivost	

využívá Ohmův zákon pro 
část obvodu při řešení 
praktických problémů 

využívá Ohmův zákon pro 
část obvodu při řešení 
praktických problémů	

Elektrický odpor	



využívá prakticky poznatky o 
působení magnetického pole 
na magnet a cívku 
s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí 
cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

využívá prakticky poznatky o 
působení magnetického pole 
na magnet a cívku	
s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí 
cívky na vznik	
indukovaného napětí v ní	

Elektromagnet	

zapojí správně polovodičovou 
diodu 

zapojí správně polovodičovou 
diodu	

 

využívá zákona o přímočarém 
šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí 
a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh 

využívá zákona o přímočarém 
šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí	
a zákona odrazu světla při 
řešení problémů a úloh	

Zákon odrazu	

rozhodne ze znalosti rychlostí 
světla ve dvou různých 
prostředích, zda se 
světlo bude lámat ke kolmici, 
či od kolmice, a využívá této 
skutečnosti při 
analýze průchodu světla 
čočkami 

rozhodne ze znalosti rychlostí 
světla ve dvou různých 
prostředích, zda se	
světlo bude lámat ke kolmici, 
či od kolmice, a využívá této 
skutečnosti při	
analýze průchodu světla 
čočkami	
popíše vnímání světla zrakem	

Lom světla, barva světla	

objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních 
silách pohyb planet 
kolem Slunce a měsíců planet 
kolem planet 

objasní (kvalitativně) pomocí 
poznatků o gravitačních silách 
pohyb planet	
kolem Slunce a měsíců planet 
kolem planet	
vysvětlí vztah pohybu země se 
střídáním dne a noci a ročními 
obdobími	

Keplerovy zákony 	

odliší hvězdu od planety na 
základě jejich vlastností  

odliší hvězdu od planety na 
základě jejich vlastností 	

hvězdy, planety	

   
CHEMIE 	 	
určí společné a rozdílné 
vlastnosti látek	

určí	společné	a	rozdílné	
vlastnosti	látek	

hustota,	rozpustnost,	
skupenství,	oddělování	složek	
směsí	(filtrace,	krystalizace)	

pracuje bezpečně s 
vybranými dostupnými a 
běžně používanými látkami 
a hodnotí jejich rizikovost; 
posoudí nebezpečnost 
vybraných dostupných látek, 
se kterými zatím pracovat 
nesmí	

pracuje	bezpečně	s	vybranými	
dostupnými	a	běžně	
používanými	látkami	a	hodnotí	
jejich	rizikovost;	posoudí	
nebezpečnost	vybraných	
dostupných	látek	

H-věty,	P-věty,	piktogramy	



objasní nejefektivnější 
jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek	

objasní	nejefektivnější	jednání	
v	modelových	příkladech	
havárie	s	únikem	nebezpečných	
látek	

první	pomoc	a	chování	při	
popálení,	poleptání,	pořezání	a	
zasažení	oka.	Zastavení	
plynového	přívodu.	

rozlišuje směsi a chemické 
látky	

rozlišuje	směsi	a	chemické	látky	 roztok,	suspenze,	pěna,	emulze,	
gel,	slitina,	chemická	látka	

vypočítá složení roztoků, 
připraví prakticky roztok 
daného složení 

vypočítá	složení	roztoků,	
připraví	prakticky	roztok	
daného	složení	

hmotností	zlomek,	koncentrace	

vysvětlí základní faktory 
ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 

vysvětlí	základní	faktory	
ovlivňující	rozpouštění	pevných	
látek	

teplota,	míchání,	pohyb	částic	

navrhne postupy a prakticky 
provede oddělování složek 
směsí o známém 
složení; uvede příklady 
oddělování složek v praxi 

navrhne	postupy	a	prakticky	
provede	oddělování	složek	
směsí	o	známém	složení;	uvede	
příklady	oddělování	složek	v	
praxi	

filtrace,	destilace,	krystalizace	

rozliší různé druhy vody a 
uvede příklady jejich výskytu 
a použití 

rozliší	různé	druhy	vody	a	
uvede	příklady	jejich	výskytu	a	
použití	

destilace,	čištění	odpadních	
vod,	eutrofizace,	pitná	voda,	
měkká	a	tvrdá	voda	

uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu v pracovním 
prostředí 
a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní 
opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

uvede	příklady	znečišťování	
vody	a	vzduchu	v	pracovním	
prostředí	a	domácnosti,	
navrhne	nejvhodnější	
preventivní	opatření	a	způsoby	
likvidace	znečištění	

složení,	čistota	ovzduší,	ozonová	
vrstva,	smog	

používá pojmy atom a 
molekula ve správných 
souvislostech 

popíše	rozdíl	mezi	atomem	a	
molekulou		a	používá	pojmy	
atom	a	molekula	ve	správných	
souvislostech	

atom,	Bohrův	model,	jádro,	
protony,	neutrony,	elektrony,	
elektronový	obal,	valenční	
vrstva,	chemická	vazba,	
molekula	

rozlišuje chemické prvky a 
chemické sloučeniny a pojmy 
užívá ve správných 
souvislostech 

na	základě	struktury	atomu	
popíše	rozdíly	mezi	atomy	
různých	prvků	a	rozlišuje	
chemické	prvky	a	chemické	
sloučeniny	a	pojmy	užívá	ve	
správných	souvislostech	

atom,	prvek,	molekula,	
chemická	vazba,	sloučenina,	
slitina	

orientuje se v periodické 
soustavě chemických prvků, 
rozpozná vybrané kovy 
a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti 

orientuje	se	v	periodické	
soustavě	chemických	prvků,	
využívá	periodickou	tabulku	při	
řešení	příkladů	a	otázek	
reaktivity,	rozpozná	vybrané	
kovy	a	nekovy	a	usuzuje	na	
jejich	možné	vlastnosti	

periodická	soustava	prvků,	
trendy,	elektronegativita,	kovy,	
nekovy,	molární	hmotnost,		
protonové	číslo,	látkové	
množství,	radioaktivita	

rozliší výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a 
zhodnotí jejich 

rozliší	výchozí	látky	a	produkty	
chemických	reakcí,	uvede	
příklady	prakticky	důležitých	
chemických	reakcí,	provede	
jejich	klasifikaci	a	zhodnotí	
jejich	využívání	

zákon	zachování	hmotnosti,	
vyčíslování	chemických	rovnic,	
chemická	rovnice,	endotermní	a	
exotermní	reakce	



využívání 
přečte chemické rovnice a s 
užitím zákona zachování 
hmotnosti vypočítá 
hmotnost výchozí látky nebo 
produktu 

přečte	chemické	rovnice	a	s	
užitím	zákona	zachování	
hmotnosti	vypočítá	hmotnost	
výchozí	látky	nebo	produktu	

výchozí	látka,	produkt,	látkové	
množství,	hmotnost,	hustota	

aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh 
chemických reakcí 
v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

aplikuje	poznatky	o	faktorech	
ovlivňujících	průběh	
chemických	reakcí	v	praxi	a	při	
předcházení	jejich	
nebezpečnému	průběhu	

teplota,	plocha,	katalýza	

porovná vlastnosti a použití 
vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí 
vliv významných zástupců 
těchto látek na životní 
prostředí 

porovná	vlastnosti	a	použití	
vybraných	prakticky	
významných	oxidů,	kyselin,	
hydroxidů	a	solí	a	posoudí	vliv	
významných	zástupců	těchto	
látek	na	životní	prostředí	

oxidy,	halogenidy,	kyseliny,	
zásady,	soli,	jejich	vlastnosti	a	
chemické	vzorec,	principy	a	
aplikace	názvosloví	

vysvětlí vznik kyselých dešťů, 
uvede jejich vliv na životní 
prostředí a uvede 
opatření, kterými jim lze 
předcházet 

vysvětlí	vznik	kyselých	dešťů,	
uvede	jejich	vliv	na	životní	
prostředí	a	uvede	opatření,	
kterými	jim	lze	předcházet	

Kyselý	déšť,	koloběh	vody	

orientuje se na stupnici pH, 
změří reakci roztoku 
univerzálním 
indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování 
neutralizace v praxi 

orientuje	se	na	stupnici	pH,	
změří	reakci	roztoku	
univerzálním	indikátorovým	
papírkem	a	uvede	příklady	
uplatňování	neutralizace	v	praxi	

pH	a	jeho	měření,	indikátor,	
neutralizace,	pH	půdy,	pálení	
žáhy,	bodnutí	hmyzem	

rozliší nejjednodušší 
uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší	nejjednodušší	
uhlovodíky,	uvede	jejich	zdroje,	
vlastnosti	a	použití	

Alkany,	alkeny,	alkyny,	
aromatické	uhlovodíky,	ropa,	
uhlí,	zemní	plyn,	paliva	

zhodnotí užívání fosilních 
paliv a vyráběných paliv jako 
zdrojů energie 
a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování 
ropy 

zhodnotí	užívání	fosilních	paliv	
a	vyráběných	paliv	jako	zdrojů	
energie	a	uvede	příklady	
produktů	průmyslového	
zpracování	ropy	

těžba	ropy,		ropa	jako	výchozí	
surovina	pro	výrobu,	využívání	
fosilních	paliv,	zdroje	energie	

rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší	vybrané	deriváty	
uhlovodíků,	uvede	jejich	zdroje,	
vlastnosti	a	použití	

alkoholy,	karboxylové	kyseliny	

orientuje se ve výchozích 
látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových 
produktech biochemického 
zpracování, především 
bílkovinách, tucích, 
sacharidech 

orientuje	se	ve	výchozích	
látkách	a	produktech	
fotosyntézy	a	koncových	
produktech	biochemického	
zpracování,	především	
bílkovinách,	tucích,	sacharidech	

fotosyntéza,	dýchání,	
aminokyseliny,	bílkoviny	tuky,	
sacharidy,	metabolismus	

určí podmínky postačující pro 
aktivní fotosyntézu 

určí	podmínky	postačující	pro	
aktivní	fotosyntézu	

Fotosyntéza	



uvede příklady zdrojů 
bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů 

uvede	příklady	zdrojů	bílkovin,	
tuků,	sacharidů	a	vitaminů	

zdravá	a	vyvážená	strava,	
potravinové	doplňky	

zhodnotí využívání prvotních 
a druhotných surovin z 
hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na Zemi 

zhodnotí	využívání	prvotních	a	
druhotných	surovin	z	hlediska	
trvale	udržitelného	rozvoje	na	
Zemi	

trvale	udržitelný	rozvoj,	
recyklace,	obnovitelné	zdroje,	

aplikuje znalosti o principech 
hašení požárů na řešení 
modelových situací 
z praxe 

aplikuje	znalosti	o	principech	
hašení	požárů	na	řešení	
modelových	situací	z	praxe	

typy	hasicích	přístrojů	a	jejich	
použití,	hořlaviny	

orientuje se v přípravě a 
využívání různých látek v 
praxi a jejich vlivech na 
životní prostředí a zdraví 
člověka 

orientuje	se	v	přípravě	a	
využívání	různých	látek	v	praxi	
a	jejich	vlivech	na	životní	
prostředí	a	zdraví	člověka	

hnojiva,	plasty,	syntetická	
vlákna,	pesticidy,	insekticidy	

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

 
rozliší základní projevy a 
podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývoje 
organismů  
uvědomuje	si	hodnotu	života	

 
vznik života − vývoj, 

rozmanitost, projevy 
života, názory na vznik 
života  

	
 
popíše základní rozdíly mezi 
buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasní funkci 
základních organel  
	

popíše základní rozdíly mezi 
buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasní funkci 
základních organel  
Dokáže	jmenovat	několik	
zástupců	jednobuněčných	a	
mnohobuněčných	

 
dědičnost a proměnlivost 

organismů − podstata 
dědičnosti, přenos 
dědičných informací, vliv 
na vývoj organismů  

	
třídí organismy a zařadí 
vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických 
jednotek  

třídí organismy a zařadí 
vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických 
jednotek  
 

práce	s	klíčem		

uvede příklady dědičnosti v 
praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
organismů  
 
 

uvede příklady dědičnosti v 
praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
organismů  
	

 
dědičnost a proměnlivost 
organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení  
	

uvede na příkladech z 
běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro 
člověka 

 
Ví,	co	jsou	bakterie,	viry,	
antibiotika,	antivirotika.	Rozumí	
škodlivému	a	podpůrnému	
vlivu	mikrofauny	a	mikroflóry 
	

Viry,	bakterie,	historie	léčení	
některých	nemocí,	očkování	

vysvětlí podstatu pohlavního 
a nepohlavního 

vysvětlí podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování a 

 
rozmnožování  
	



rozmnožování a jeho význam 
z hlediska dědičnosti  
	

jeho význam z hlediska 
dědičnosti  
	

 
rozpozná naše nejznámější 
jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků  
	

V	okolí	školy	nasbírat	jedlé	
houby,	poznat	jedovaté	a	ví,	jak	
se	chovat	při	otravě	houbami.		

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

vysvětlí různé způsoby výživy 
hub a jejich význam v 
ekosystémech a místo v 
potravních řetězcích  
 

	
	

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

 
objasní funkci dvou 
organismů ve stélce lišejníků  
	

objasní funkci dvou 
organismů ve stélce lišejníků  
	

 
lišejníky – stavba, symbióza, 
výskyt a význam  
	

odvodí na základě pozorování 
uspořádání rostlinného těla 
od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům  

	 buňky,	pletiva,	tkáně	

 
porovná vnější a vnitřní 
stavbu jednotlivých orgánů a 
uvede praktické příklady 
jejich funkcí a vztahů v 
rostlině jako celku  
 

 
porovná vnější a vnitřní stavbu 
jednotlivých orgánů a uvede 
praktické příklady jejich 
funkcí a vztahů v rostlině jako 
celku  
	

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

 
vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin  
 

 
vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin  
	

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

 
rozlišuje základní 
systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné 
zástupce pomocí klíčů a 
atlasů  
 

 
rozlišuje základní 
systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné 
zástupce pomocí klíčů a atlasů  
	

 
systém rostlin − poznávání a 

zařazování běžných druhů 
a vybraných zástupců 
nižších a vyšších rostlin 
(řasy, mechorosty, 
kapraďorosty, 
nahosemenné, 
krytosemenné rostliny), 
jejich vývoj  

	
 
odvodí na základě pozorování 
přírody závislost a 
přizpůsobení některých 
rostlin podmínkám prostředí  

Je	schopen	charakterizovat	
změny	rostliny	
v	horkém/chladném	prostředí,	
přizpůsobení	na	nedostatek	
vláhy.		

Biomy	světa,	výšková	a	šířková	
zonálnost.	Mikro	měřítko	–	
odlišnosti	v	rámci	oslunění,	
půdy,	srážkový	stín.		



 význam rostlin a jejich 
ochrana  

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

 

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

Domácí	a	divoká	zvířata	

 
rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je 
do hlavních taxonomických 
skupin  
 

 
rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je 
do hlavních taxonomických 
skupin  
ve svém okolí si všímá 
běžných hospodářských a 
volně žijících zvířat 

 
vývoj, vývin a systém 

živočichů − významní 
zástupci jednotlivých 
skupin živočichů − 
prvoci, bezobratlí; 
obratlovci  

práce	s	atlasem	a	poznávání	
podle	klíče	

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

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

rozšíření, význam a ochrana 
živočichů − živočišná 
společenstva; 
hospodářsky významné 
druhy; kriticky ohrožené 
druhy  

	
 
zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka; 
uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy  
 

 
zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka; 
uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy  
	

Canisterapie, hipoterapie,  
projevy chování živočichů  

	

 
určí polohu a objasní stavbu 
a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského 
těla, vysvětlí jejich vztahy  
 

 
určí polohu a objasní stavbu a 
funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí 
jejich vztahy  
 
	

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

 
objasní vznik a vývin nového 
jedince od početí až do stáří  
 

 

 
objasní vznik a vývin nového 
jedince od početí až do stáří  
	

 
vývin jedince; hlavní období 

lidského života  
vývojová	psychologie	

 
rozlišuje příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu 
života  
 

 
rozlišuje příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu 
života  

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



ví,	o	prevenci	některých	
onemocnění	

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

 
aplikuje první pomoc při 
poranění a jiném poškození 
těla  
 

 
aplikuje první pomoc při 
poranění a jiném poškození 
těla  
ví,	jak	se	chovat	v	krizové	
situaci,	umí	zhodnotit	své	síly	

 
zásady poskytování první 

pomoci; závažná poranění 
a život ohrožující stavy  

	

 
objasní vliv jednotlivých sfér 
Země na vznik a trvání života  
 

 
objasní vliv jednotlivých sfér 
Země na vznik a trvání života  
zná	souvislost	s	deskovou	
tektonikou	

 
Země − vznik a stavba Země  
vnější a vnitřní geologické 

děje − příčiny a důsledky  
vliv	na	utváření	zemského	
povrchu,	souvislost	se	vznikem	
Země,	magnetismus	

 
rozpozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s 
použitím určovacích pomůcek  
 

 
rozpozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s 
použitím určovacích pomůcek  
lokalizovat	jejich	výskyt	
v	blízkém	okolí	školy,	vznik	
vápence,	jeho	vliv	na	krasovou	
krajinu	

 
nerosty a horniny − vznik, 

vlastnosti, praktický 
význam a využití 
vybraných zástupců  

kras,	jeskyně	

rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody  
 

rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody  
v	okolí	je	schopen	lokalizovat	
tvary	takto	vzniklé	

Geologické	děje	

 
porovná význam 
půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní 
půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě  
 

 
porovná význam 
půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní 
půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě  
zná	rozdíly	v	úrodnosti	půd,	ví,	
které	půdy	jsou	úrodné	a	umí	je	
lokalizovat	

 
půdy − složení, vlastnosti a 

význam půdy pro výživu 
rostlin, její hospodářský 
význam pro společnost, 
devastace a příklady 
rekultivace  

zelené	hnojení	

rozlišuje jednotlivá 
geologická období podle 
charakteristických znaků  
 

rozlišuje jednotlivá geologická 
období podle 
charakteristických znaků  
 

 
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  



 
 
uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné 
dopady i ochranu před nimi  
 

 
uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné 
dopady i ochranu před nimi  
dokáže	analyzovat	svůj	životní	
styl	a	jeho	vliv	na	planetu	

 
vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi − 
vznik života, vývoj 
organismů a jejich 
přizpůsobování prostředí  

podnebí a počasí ve vztahu k 
životu organismů  

udržitelný rozvoj 
doby ledové a meziledové a 

jejich vliv na život na 
Zemi 

globální oteplování 
přírodní	ohrožení,	rizika	a	
katastrofy	

 	 	
ZEMĚPIS 	 	
organizuje a přiměřeně 
hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z 
dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů  
 

Pracuje	s	mapou	a	atlasem,	umí	
interpretovat	kartogram	a	
kartodiagram,	v	atlase	vyhledá	
vhodnou	tematickou	mapu	dle	
zadaného	úkolu.		

Mapa,	atlas,	používané	
topografické	značky,	
kartografický	jazyk,	
kartografická	zobrazení,	liniové	
a	plošné	útvary,	mapa	x	plán,	
statistická	data,	grafy	

používá s porozuměním 
základní geografickou, 
topografickou a 
kartografickou terminologii  
 

používá	s	porozuměním	
základní	geografickou,	
topografickou	a	kartografickou	
terminologii		
	

kartografický	jazyk,	
kartografická	zobrazení,	liniové	
a	plošné	útvary,	mapa	x	plán,	
statistická	data,	grafy	
	
glóbus,	měřítko	glóbusu,	
zeměpisná	síť,	poledníky	a	
rovnoběžky,	zeměpisné	
souřadnice,	určování	zeměpisné	
polohy	v	zeměpisné	síti;	měřítko	
a	obsah	plánů	a	map,		
	

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

Podle	mapy	je	schopen	
lokalizovat	důležité	bariéry	a	
v	terénu	si	všímá	jejich	
významu.		

	
orientace	plánů	a	map	
vzhledem	ke	světovým	stranám;	
praktická	cvičení	a	aplikace	s	
dostupnými	kartografickými	
produkty	v	tištěné	i	elektronické	
podobě		
	

vytváří a využívá osobní 
myšlenková (mentální) 

Umí	orientovat	mapu	v	terénu,	
pohybovat	se	podle	mapy.		

Mentální	mapa	



schémata a myšlenkové 
(mentální) mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro 
prostorové vnímání a 
hodnocení míst, objektů, jevů 
a procesů v nich, pro 
vytváření postojů k okolnímu 
světu  
 

Vnímá,	jak	na	něj	konkrétní	
místa	působí	a	snaží	se	své	
pocity	popsat	nebo	jinak	
vyjádřit.	

aplikace	s	dostupnými	
kartografickými	produkty	v	
tištěné	i	elektronické	podobě	

zhodnotí postavení Země ve 
vesmíru a srovnává podstatné 
vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy  
 

Zná	sluneční	soustavu,	ví,	co	je	
Mléčná	dráha,	uvědomuje	si	
naši	nepatrnost	v	rozpínajícím	
se	vesmíru.		

Planetární	geografie,		
tvar,	velikost	a	pohyby	Země,		
	

prokáže na konkrétních 
příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a 
organismů  
 

Zná	základní	pojmy	o	tvaru	
Země	a	jejich	propojení	ke	
kartografii,	zhodnotí	důsledky	
pohybů	Země	na	život	lidí	a	
organismů	

Koule,	elipsoid,	geoid,	Země,	
střídání	dne	a	noci,	střídání	
ročních	období,	světový	čas,	
časová	pásma,	pásmový	čas,	
datová	hranice,	smluvený	čas	

rozlišuje a porovnává složky a 
prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary 
zemského povrchu  
 

Zná	základní	složky	přírodní	
sféry,	rozumí	jejich	propojení,	
aplikuje	jejich	vlastnosti	na	
analýzu	vlivu	na	člověka	

Hydrosféra,	atmosféra,	povrch	
Země,	biosféra,	pedosféra	

porovná působení vnitřních a 
vnějších procesů v přírodní 
sféře a jejich vliv na přírodu a 
na lidskou společnost  
 

Rozumí	rozdílům	ve	tvarech	
vzniklých	vnějšími	a	vnitřními	
činiteli,	činitele	je	schopen	
pojmenovat.	Ve	svém	okolí	
vnímá	vliv	činitelů	na	člověka	a	
možná	ohrožení	a	rizika	s	nimi	
spojená	

Exogenní	a	endogenní	činitelé	

rozlišuje zásadní přírodní a 
společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci 
regionů světa  
 

Je	schopen	podle	svých	znalostí	
stanovit	kritéria	pro	
regionalizaci	a	následně	
vymezit	regiony.	Rozumí	
možnostem	různého	vymezení	
regionů.	

Regionalizace,	hranice,	
makroměřítko,	kritéria	
homogenity	

porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných 
makroregionů světa a 
vybraných (modelových) států  
 

Zná	rozdíl	mezi	kontinentem	a	
světadílem	(makroregionem),	
porovnává	a	přiměřeně	hodnotí	
polohu,	rozlohu,	přírodní,	
kulturní,	společenské,	politické	
a	hospodářské	poměry,	
zvláštnosti	a	podobnosti,	
potenciál	a	bariéry	jednotlivých	
světadílů,	oceánů,	vybraných	

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



makroregionů	světa	a	
vybraných	(modelových)	států		
	

zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich  
 

zvažuje,	jaké	změny	ve	
vybraných	regionech	světa	
nastaly,	nastávají,	mohou	
nastat	a	co	je	příčinou	
zásadních	změn	v	nich		
	

Problémové	oblasti	světa,	
ozbrojené	konflikty	

posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci 
světové populace, její 
rozložení, strukturu, růst, 
pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního 
světa  
 

Vnímá	rozdíly	v	zalidnění	světa,	
propojuje	tato	zjištění	
s	vědomostmi	o	přírodním	
obrazu	Země.	Je	si	vědom	
dynamiky	v	růstu	obyvatelstva,	
přirozenosti	migrace.	Umí	
popsat	pojmy	globalizace,	
multikulturalismus	a	těchto	
pojmů	se	nebojí.		

	
obyvatelstvo	světa	–	základní	
kvantitativní	a	kvalitativní	
geografické,	demografické,	
hospodářské	a	kulturní	
charakteristiky		
	

posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisejí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje 
obecné základní geografické 
znaky sídel  
 

Zná	základní	formy	zakládání	
sídel,	přírodní	podmínky	
determinující	funkce	a	
prosperitu	sídla	

Geografie	sídel,	urbanizace,	
suburbanizace	

zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, 
lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a 
energetické zdroje  
 

Rozumí	základním	principům	
globálního	hospodářství,	
rozdělení	svět	na	bohatý	Sever	
a	chudý	Jih.	Vzájemnou	
propojenost	regionů	
surovinově	bohatého	Jihu	a	
kapitálově	bohatého	Severu	

	
světové	hospodářství	–	
sektorová	a	odvětvová	
struktura,	územní	dělba	práce,	
ukazatele	hospodářského	
rozvoje	a	životní	úrovně		
	

porovnává předpoklady a 
hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských 
aktivit  
 

porovnává	předpoklady	a	
hlavní	faktory	pro	územní	
rozmístění	hospodářských	
aktivit		
	

územní	dělba	práce,	ukazatele	
hospodářského	rozvoje	a	životní	
úrovně		
	

porovnává státy světa a 
zájmové integrace států světa 
na základě podobných a 
odlišných znaků  
 

porovnává	státy	světa	a	
zájmové	integrace	států	světa	
na	základě	podobných	a	
odlišných	znaků		
	

porovnávací	kritéria:	národní	a	
mnohonárodnostní	státy,	části	
států,	správní	oblasti,	kraje,	
města,	aglomerace;	hlavní	a	
periferní	hospodářské	oblasti	
světa		
	

lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v 

Na	mapě	lokalizuje	hlavní	místa	
geopolitického	zájmu	
vybraných	aktérů	a	změny	
v	oblasti	v	poslední	době.	Je	

Geopolitika,	politická	geografie,	
nacionalismus,	teritorializace,	
geopolitické	kódy,	problémové	



konkrétních světových 
regionech  
 

schopen	vysvětlit	na	základě	
příkladů	hlavní	zákonitosti	
politické	geografie.	
Sleduje	aktuální	dění.	

oblasti	světa,	mezinárodní	
vztahy	

porovnává různé krajiny jako 
součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce 
krajin  
 

Zná	rozdíl	mezi	přírodou	a	
krajinou,	uvědomuje	si	význam	
člověka	na	vytváření	krajiny.		
Porovnává	různé	krajiny	jako	
součást	pevninské	části	
krajinné	sféry,	rozlišuje	na	
konkrétních	příkladech	
specifické	znaky	a	funkce	krajin		
	

	
krajina	–	přírodní	a	společenské	
prostředí,	typy	krajin		
	

uvádí konkrétní příklady 
přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů)  
 

uvádí	konkrétní	příklady	
přírodních	a	kulturních	
krajinných	složek	a	prvků,	
prostorové	rozmístění	hlavních	
ekosystémů	(biomů)		
	

Biomy	světa	

uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky 
a rizika přírodních a 
společenských vlivů na 
životní prostředí  
 

Ve	svém	okolí	vyhledá	místa	
poškozená	lidskou	činností	a	
pokusí	se	vysvětlit	jejich	vliv	na	
přírodu	a	společnost.	

vztah	přírody	a	společnosti	–	
trvale	udržitelný	život	a	rozvoj,	
principy	a	zásady	ochrany	
přírody	a	životního	prostředí,	
chráněná	území	přírody,	
globální	ekologické	a	
environmentální	problémy	
lidstva		
	

vymezí a lokalizuje místní 
oblast (region) podle bydliště 
nebo školy  

vymezí	a	lokalizuje	místní	
oblast	(region)	podle	bydliště	
nebo	školy	

místní	region	–	zeměpisná	
poloha,	kritéria	pro	vymezení	
místního	regionu,	vztahy	k	
okolním	regionům		
	

hodnotí na přiměřené úrovni 
přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně analyzuje 
vazby místního regionu k 
vyšším územním celkům  

hodnotí	na	přiměřené	úrovni	
přírodní,	hospodářské	a	
kulturní	poměry	místního	
regionu,	možnosti	dalšího	
rozvoje,	přiměřeně	analyzuje	
vazby	místního	regionu	k	
vyšším	územním	celkům	

základní	přírodní	a	
socioekonomické	
charakteristiky	s	důrazem	na	
specifika	regionu	důležitá	pro	
jeho	další	rozvoj	(potenciál	×	
bariéry)	

hodnotí a porovnává na 
přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky v 
evropském a světovém 
kontextu  

hodnotí	a	porovnává	na	
přiměřené	úrovni	polohu,	
přírodní	poměry,	přírodní	
zdroje,	lidský	a	hospodářský	
potenciál	České	republiky	v	
evropském	a	světovém	
kontextu	

Česká	republika		
	



lokalizuje na mapách 
jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a 
periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských 
aktivit  

Porovnává	rozdíly	v	jádrových	
oblastech	z	hlediska	
hospodářské	činnosti	a	osídlení	

Obyvatelstvo	a	hospodářství	ČR	

uvádí příklady účasti a 
působnosti České republiky 
ve světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích 
států  

Zná	organizace,	jejichž	je	ČR	
členem	včetně	charakteristiky	
organizace.	Sleduje	aktuální	
dění.	

ČR	jako	aktér	v	mezinárodní	
politice	

ovládá základy praktické 
topografie a orientace v 
terénu  

Umí	se	orientovat	v	terénu	za	
pomoci	mapy	a	buzoly.	Umí	
mapu	zorientovat.		

	
cvičení	a	pozorování	v	terénu	
místní	krajiny		

aplikuje v terénu praktické 
postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení 
krajiny  

Při	pozorování	krajiny	a	přírody	
si	tvoří	zápisky,	náčrty,	
fotografie,	které	následně	
zvládne	rozpracovat.		

	
cvičení	a	pozorování	v	terénu	
místní	krajiny	
	

uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu a pobytu 
v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady 
bezpečného chování a 
jednání při mimořádných 
událostech  

Umí	se	pohybovat	bezpečně	
v	přírodě.	Ví,	co	si	zabalit	na	
jednodenní	výlet.	Ví,	co	si	
zabalit	na	vícedenní	výlet.	Zná	
zásady	nakládání	se	zdroji	vody.	
V	přírodě	po	sobě	zanechává	
čisté	prostředí.		

pobyt	v	přírodě	

 	 	
ČLOVĚK	A	SVĚT	PRÁCE	–	PRACOVNÍ	VÝCHOVA	
provádí jednoduché práce s 
technickými materiály a 
dodržuje 
technologickou kázeň 

Technické	práce	 Práce	se	dřevem,	papírem	a	
textilem	

řeší jednoduché technické 
úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí 

Technické	úkoly	 Nástroje,	nářadí	a	jejich	
bezpečné	použití	

organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost 

Organizace	práce	 Projekt,	nákres,	posloupnost	
pracovních	úkonů	

užívá technickou 
dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku 

Technická	dokumentace	 Nákres,	náčrt,	technický	výkres	

dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti 
a ochrany při práci s nástroji 
a nářadím; poskytne první 
pomoc při úrazu 

Bezpečnost	a	hygiena,	první	
pomoc	

Bezpečnost	a	hygiena,	první	
pomoc	

sestaví podle návodu, náčrtu, 
plánu, jednoduchého 
programu daný model 

Model	podle	návodu	 Stavebnice,	papírový	model,	
origami	



navrhne a sestaví jednoduché 
konstrukční prvky a ověří a 
porovná jejich 
funkčnost, nosnost, stabilitu 
aj. 

Konstrukční	práce	 Modely	ze	špejlí	

provádí montáž, demontáž a 
údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

Montáž	a	demontáž	 Výměna	baterky;	jízdní	kolo	

volí vhodné pracovní postupy 
při pěstování vybraných 
rostlin 

Pěstování	rostlin	 Práce	na	pozemku	

pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu 

Pěstování	okrasných	květin	 Práce	na	pozemku	

používá vhodné pracovní 
pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

používá	vhodné	pracovní	
pomůcky	a	provádí	jejich	
údržbu	

Práce	na	pozemku	

prokáže základní znalost 
chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného 
kontaktu se zvířaty 

Chov	zvířat	 Zvířata	ve	třídě	

dodržuje technologickou 
kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu 
způsobeného zvířaty 

První	pomoc	při	úrazu	
způsobeném	zvířaty	

Zásady	první	pomoci;	
dezinfekce	

provádí jednoduché operace 
platebního styku a domácího 
účetnictví 

Platební	styk	 Platba	v	hotovosti	a	kartou	

ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních 
činnostech v domácnosti 
a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích 
spotřebičů 

Práce	v	domácnosti		 Práce	v	domácnosti;	nástroje	a	
elektrospotřebiče	

správně zachází s 
pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně 
údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu 

Domácí	údržba	

dodržuje základní hygienická 
a bezpečnostní pravidla a 
předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu, včetně 
úrazu elektrickým proudem 

Bezpečnost	při	práci	
s	elektrospotřebiči	

První	pomoc	při	úrazu	el.	
proudem	

používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně 
obsluhuje základní 
spotřebiče 

Kuchyňské	práce	 Krájení,	mixování	a	mletí,	
ovládání	sporáku	

připraví jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadami zdravé 
výživy 

Zdravé	vaření	 Příprava	jídel,	zdravé	a	nezdravé	
potraviny,	biopotraviny,	čištění	
zeleniny	



dodržuje základní principy 
stolování, společenského 
chování a obsluhy 
u stolu ve společnosti 

Stolování	 Pravidla	stolování		

vybere a prakticky využívá 
vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení 
a pomůcky pro konání 
konkrétních pozorování, 
měření a experimentů 

Pozorování	a	experimenty	 Lupa,	mikroskop,	dalekohled,	
měřicí	přístroje	

zpracuje protokol o cíli, 
průběhu a výsledcích své 
experimentální práce 
a zformuluje v něm závěry, k 
nimž dospěl 

Protokol	k	experimentu	 Protokol	k	experimentu	

vyhledá v dostupných 
informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co 
nejlépe pomohou provést 
danou experimentální práci 

Podklady	k	experimentu	 Práce	s	encyklopedií,	odbornou	
literaturou,	internetem	

dodržuje pravidla bezpečné 
práce a ochrany životního 
prostředí při 
experimentální práci 

Bezpečnost	a	ochrana	ŽP	při	
experimentování	

Pravidla	bezpečnosti	v	chemii,	
fyzice	a	pracovním	vyučování	

poskytne první pomoc při 
úrazu v laboratoři 

První	pomoc	v	laboratoři	 První	pomoc	v	laboratoři	

ovládá základní funkce 
digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje 
základní problémy při 
provozu digitální techniky 

Digitální	technika	 Bezpečnost	při	práci	
s	digitálními	technologiemi	

propojuje vzájemně jednotlivá 
digitální zařízení 

propojuje	vzájemně	jednotlivá	
digitální	zařízení	

Propojuje	vzájemně	jednotlivá	
digitální	zařízení	

pracuje uživatelským 
způsobem s mobilními 
technologiemi – cestování, 
obchod, vzdělávání, zábava 

Mobilní	technologie	 Praktické	užití	mobilních	
technologií,	výukové	aplikace,	
jízdní	řád,	mapa	

ošetřuje digitální techniku a 
chrání ji před poškozením 

ošetřuje	digitální	techniku	a	
chrání	ji	před	poškozením	

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 

První	pomoc	při	práci	s	digitální	
technikou	

První	pomoc	při	práci	s	digitální	
technikou	

orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných profesí 

Pracovní	náplň	vybraných	
profesí	

Pracovní	náplň	vybraných	
profesí	

posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní 
přípravy 

Volba	povolání	 Sebepoznání,	talent,	soudnost,	
ambice,	sebedůvěra	



využije profesní informace a 
poradenské služby pro výběr 
vhodného 
vzdělávání 

Profesní	poradenství	 Konzultace	se	školním	
psychologem/výchovným	
poradcem	

prokáže v modelových 
situacích schopnost 
prezentace své osoby při 
vstupu 
na trh práce 

Sebeprezentace	 Vlastní	strukturovaný	životopis,	
profil	uchazeče,	motivační	
dopis,	pohovor	

	
	

5.5	Předmět:	Hudební	výchova	
	
Vzdělávací	oblasti:		
Umění	a	kultura	(Hudební	výchova)		
	
Charakteristika	předmětu:		
Umělecký	a	estetický	předmět	rozvíjející	schopnost	vnímat	krásu,	emoce,	sociální	vazby.	
Základní	hudební	výuka	(zpěv	a	hraní)	se	integruje	i	do	mimoškolních	aktivit.		
Výuka	zahrnuje	mimoškolní	aktivity,	návštěvy	kulturních	zařízení	a	akcí.		
Předmět	Hudební	výchova	ve	vyšší	míře	zahrnuje	průřezové	téma	Multikulturní	výchova	
(etnický	folklór	a	moderní	etnohudba,	africké	kořeny	moderních	hudebních	žánrů,	
problematika	zvyku,	masového	a	ojedinělého	vkusu).	
	
Výchovné	a	vzdělávací	strategie	
	
Kompetence	k	učení	
Žáci	jsou	vždy	ve	skupině,	používají	zpěvníky,	jednoduché	hudební	nástroje.	
	
Kompetence	k	řešení	problémů	
Rozvíjí	se	představa	o	různohlasí,	stylové	vhodnosti	a	patřičnosti,	harmonii	a	toleranci.	Žák	si	
uvědomuje	své	nadání	i	rezervy.	
	
Kompetence	komunikativní	
Podstata	předmětu	vyžaduje	kolektivní	domluvu,	shodu,	porozumění.			
	
Kompetence	sociální	a	personální	
Žák	si	uvědomuje	sílu	a	krásu	sjednocené	kolektivní	práce	a	vyjádření,	sborového	zpěvu,	
kánonu.		
	
Kompetence	občanské	
Žák	chápe	hudbu	jako	jeden	z	výrazných	rysů	národního	charakteru	a	podle	svých	možností	
své	hudební	schopnosti	rozvíjí.		



	
Kompetence	pracovní	
Žák	si	vyzkouší	jiné	než	rozumové	a	logické	činnosti,	zlepší	si	jazykovou	komunikaci.		
	
	

5.6	Předmět:	Výtvarná	výchova	
	
Vzdělávací	oblasti:		
Umění	a	kultura	(Výtvarná	výchova)		
	
Charakteristika	předmětu:		
Umělecký	a	estetický	předmět	rozvíjející	schopnost	vnímat	krásu,	emoce,	sociální	vazby.	
Promítá	se	i	do	jiných	předmětů,	zejména	projektu.		
Výuka	zahrnuje	mimoškolní	aktivity,	návštěvy	kulturních	zařízení	a	památek,	práci	v	plenéru.	
Předmět	Výtvarná	výchova	ve	vyšší	míře	zahrnuje	průřezové	téma	Multikulturní	výchova	
(etnické	umění	–	malba,	plastika,	maska,	oděv	a	kostým,	tvářnost	architektury,	řemeslného	a	
užitného	umění,	masová,	spotřební	a	komerční	výtvarná	produkce,	umění	a	design,	estetická	
složka	ve	službách	reklamy).	
	
Výchovné	a	vzdělávací	strategie	
	
Kompetence	k	učení	
Žáci	jsou	vždy	ve	skupině,	používají	výtvarné	pomůcky,	osvojují	si	nové	techniky.		
	
Kompetence	k	řešení	problémů	
Žáci	si	osvojují	vztah	mezi	zadáním	a	vhodným	způsobem	zpracování.	Objevují	možnosti	a	
limity	jednotlivých	technik	i	své	vlastní	nadání	a	rezervy.	
	
Kompetence	komunikativní	
Podstata	předmětu	vyžaduje	kolektivní	domluvu,	shodu,	porozumění.			
	
Kompetence	sociální	a	personální	
Žák	si	uvědomuje	sílu	a	krásu	sjednocené	kolektivní	práce	a	vyjádření,	cílené	ke	společnému	
dílu,	objektu,	výstavě.		
	
Kompetence	občanské	
Žák	vnímá	estetickou	složku	světa	kolem	sebe,	tříbí	si	na	ni	názor,	má	zájem	a	nápady,	jak	ji	
zlepšovat.	Poznává	výtvarné	styly	jednotlivých	období	významných	pro	sebeurčení	českého	
národa.	
	
Kompetence	pracovní	



Žák	si	vyzkouší	jiné	než	rozumové	a	logické	činnosti,	zlepší	si	jazykovou	komunikaci,	
koordinaci	pohybů	a	zručnost,	objeví	kouzlo	individuality,	inspirace,	talentu	a	svobodného	
sebevyjádření.				
	
HUDEBNÍ VÝCHOVA 	 	
využívá své individuální 
hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních 
aktivitách 

Zapojuje	se	školních	akcí,	
nacvičuje	sborový	zpěv	a	hru	na	
nástroj	

Sborový	zpěv,	kánon,	slavnostní	
program	pro	rodiče	

uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu 
i při mluvním 
projevu v běžném životě; 
zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i 
vícehlase, dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev 
druhého 

Zpívá	čistě,	má	radost	
z	pospolitosti	podpořené	
hudbou,	vnímá	písňový	text	
jako	specifickou	formu	sdělení	
o	skutečnosti	

Lidová	píseň,	zlidovělá	píseň,	
táboráková	píseň;	epika	a	lyrika;	
umělá	tvorba	

reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností 
a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří 
a volí jednoduché 
doprovody, provádí 
jednoduché hudební 
improvizace 

Vystihne	a	udrží	rytmus,	chápe	
posloupnost	tónů	ve	stupnici,	
vnímá	různorodost	hudebních	
nástrojů	a	jejich	vhodnost	pro	
různé	příležitosti	

Orffův instrumentář, kytara, 
flétna, piáno	

realizuje podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů 

	 Orffův instrumentář, kytara, 
flétna, piáno 
zpěv lidových a zlidovělých 
písní	

rozpozná některé z tanců 
různých stylových období, 
zvolí vhodný typ 
hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na 
základě 
individuálních hudebních 
schopností a pohybové 
vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou 
vazbu 

	 Základy	lidových	a	
společenských	tanců	

orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové 
prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe 
jejich význam v hudbě 

Rozumí	pojmům	tempo,	
rytmus,	dynamika,	
instrumentace	

Aktivní	poslech	hudební	
skladby,	sledování	klipů	
s	rozborem	



a na základě toho přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 
zařadí na základě 
individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její 
slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími 
skladbami 

Rozpozná	hudbu	klasickou	a	
moderní,	pozná	některé	typické	
dobové	styly		

Bach,	Vivaldi,	Mozart;	Dvořák,	
Smetana;	opera	a	opereta,	jazz	
a	swing,	kuplet,	country,	pop,	
rock	aj.		

vyhledává souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění 

Chápe	roli	hudby	ve	vazbě	na	
jiné	sdělovací	kódy	a	umělecké	
žánry	

Hudba	a	emoce,	filmová	hudba,	
motivační	hudba,	meditační	
hudba	

 	 	
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 	 	
vybírá, vytváří a pojmenovává 
co nejširší škálu prvků 
vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé vlastnosti prvků 
a jejich vztahů 
pro získání osobitých 
výsledků 

Experimentování	s	výtvarnými	
technikami	a	jejich	
kombinacemí		

Abstraktní	tématika	provedená	
volně	zvolenou	technikou	
	

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

	
	

Abstraktní	tématika	provedená	
volně	zvolenou	technikou	

užívá prostředky pro 
zachycení jevů a procesů v 
proměnách a vztazích; 
k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném 
výtvarném umění 
a digitálních médiích – 
počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

k	tvorbě	užívá	některé	metody	
uplatňované	v	současném	
výtvarném	umění	a	digitálních	
médiích	–	počítačová	grafika,	
fotografie,	video,	animace	

Skupinová	tvorba	vlastního	
filmu	

vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření; 
porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již 
existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

typy	vizuálně	obrazných	
vyjádření	–	hračky,	objekty,	
ilustrace	textů,	volná	malba,	
skulptura,	plastika,	comics,	
fotografie,	elektronický	obraz,	
reklama	a	jiné	žánry,		

vizualizované	dramatické	akce;	
rozlišení,	výběr	a	uplatnění	pro	
vlastní	tvůrčí	záměry	



rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku 
a v rovině sociálně 
utvářeného i symbolického 
obsahu 

reflexe	a	vztahy	zrakového	
vnímání	k	vnímání	ostatními	
smysly	–	vědomé	vnímání	a	
uplatnění	mimovizuálních	
podnětů	při	vlastní	tvorbě;	
reflexe	ostatních	uměleckých	
druhů	(hudebních,	literárních)	

Arteterapie,	poslech	hudby	při	
volné	tvorbě	

interpretuje umělecká 
vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; 
vychází při tom ze svých 
znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

historické,	sociální,	
náboženské,	folklorní,	přírodní	
a	kulturní	souvislosti	

Návštěva	výstav	GHMP	

porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 
vizuálně obrazného 
vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím 
osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů 

Prostor	k	vytvoření	si	vlastního	
názoru	na	daný	umělecký	směr	
či	konkrétního	umělce	

Beseda	s	umělcem	

ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně 
vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

	 Kolektivní	obhajoba	vlastních	
prací	

	 	
	

5.6	Předmět:	Tělesná	výchova	
	
Vzdělávací	oblast:	Člověk	a	jeho	zdraví	 	
	
Charakteristika	předmětu:	
Tělesná	výchova	je	realizována	tak,	aby	žákům	přinášela	fyzická	aktivita	radost	z	pohybu	a	
v	co	největší	míře	radost	z	pobytu	na	čerstvém	vzduchu.	V	tělesné	výchově	dbáme	na	funkce	
tělesné	aktivity	směřující	k	lepšímu	fyzickému	zdraví,	psychohygieně,	zásadám	fair	play	a	
etickým	zásadám.	Pro	účely	tělesné	výchovy	využíváme	školní	dvůr	s	hřištěm,	přilehlé	okolí	a	
tělocvičnu	pronajímanou	od	městyse	Liteň.	Vzhledem	k	možnostem	pedagogického	sboru	
jsou	do	tělesné	výuky	zařazovány	alespoň	v	minimální	míře	i	outdoorové	sporty	jako	je	jízda	
na	vodě,	lezení	na	stěně	a	na	skalách,	případně	horská	kola.	Během	tělesné	výchovy	by	se	
žáci	měli	odreagovat	od	učení,	poznat	své	spolužáky	i	v	jiných	situacích	a	naučit	se	
vzájemnému	respektu.		



Důležitou	součástí	výuky	předmětu	Tělesná	výchova	(s	vazbou	na	jiné	předměty,	
zejm.	Zeměpis,	Dějepis	a	Výtvarnou	výchovu,	a	průřezová	témata,	zejm.	EV,	MKV	a	OSV)	jsou	
vícedenní	mimoškolní		sportovní	akce	–	vandry,	přechody	hor,	zahraniční	výjezdy.	Tyto	akce	
mají	vyšší	hodinovou	dotaci	(až	10	hodin	denně)	a	jsou	zaměřené	na	fyzický	i	psychologický	
seberozvoj	ve	zdravém	prostředí	a	bez	účasti	digitálních	technologií.		

Tematická	oblast	Výchova	ke	zdraví	je	realizována	zčásti	v	rámci	Tělesné	výchovy,	
zčásti	v	rámci	Projektu.		
	
Kompetence	k	učení	
Žák	se	naučí	poznávat	možnosti	svého	těla,	vlastní	fyzické	možnosti	a	způsoby	jejich	rozvoje.		
	
Kompetence	k	řešení	problému	
V	dané	sportovní	situaci	zhodnotí	možnosti	řešení	a	jednu	si	vybere	a	realizuje.	Je	schopen	
zpětně	zhodnotit	svou	volbu	a	poučit	se	pro	příště.	Při	hře	je	schopen	zhodnotit	možnosti	své	
i	materiálu	tak,	aby	nedocházelo	k	úrazům	a	nadbytečné	únavě	materiálu.		
	
Kompetence	komunikativní	
Při	týmových	hrách	je	schopen	adekvátní	komunikace	s	ostatními,	vyvaruje	se	zbytečných	
vulgarit,	uznává	rozhodčího	jako	ochránce	pravidel	hry.	Je	schopen	použít	základní	sportovní	
terminologii.		
	
Kompetence	sociální	a	personální	
Při	hře	uznává	ostatní,	respektuje	jejich	potřeby.	Ví	o	schopnostech	svých	i	ostatních.	Při	hře	
se	chová	tak,	aby	nikomu	nebylo	ublíženo,	ví	o	zásadách	bezpečného	sportování.	Umí	si	
v	kolektivním	sportu	najít	svou	roli	a	respektovat	role	ostatních.	Dobré	vztahy	ze	sportu	si	
přenáší	i	do	dalších	aktivit.	
	
Kompetence	občanské	
Chrání	své	zdraví	a	udržuje	zdravý	životní	styl.	Ví,	jaká	zranění	hrozí	při	sportování,	aktivně	se	
jim	snaží	předcházet	a	v	případě	krizové	situace	ví,	jak	se	zachovat.		
	
Kompetence	pracovní	
Při	fyzické	aktivitě	dbá	bezpečnostních	pravidel	a	ochrany	zdraví.	Při	přípravě	
hřiště/hry/úklidu	sportoviště	se	aktivně	zapojuje.		
	
RVP	výstup	 ŠVP	výstup	 Učivo	
aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem  
	

aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, 
některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem  
	

význam pohybu pro zdraví 
− pohybový režim, 
pohybové aktivity, 
rekreační (výkonnostní 
sport)  

	



 
usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program  
	

Žák	si	po	zhodnocení	své	
zdatnosti	stanoví	cíl	dalšího	
zlepšení	či	udržení	úrovně	

 
rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových 
a koordinačních 
schopností  

 
 
samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí 
ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly  
	

Před	cvičením	se	žák	umí	
samostatně	zahřát	a	rozcvičit,	
po	ukončení	protáhnout		

Rozcvičení,	protáhnutí,	zahřátí	
organismu	

 
odmítá drogy a jiné škodliviny 
jako neslučitelné se sportovní 
etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem 
k údajům o znečištění ovzduší  
	

Žák	zná	nebezpečí	návykových	
látek,	podpůrných	prostředků,	
dopingu	a	odmítá	jejich	
používání.	

Drogy,	škodlivé	látky	pro	tělo	

uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá 
možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost  
	

 
uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá 
možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost  
	

 
hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 
− hygiena, vhodné 
oblečení a obutí v 
nestandardním prostředí 

	

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

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

Všechny	možné	kolektivní	i	
nekolektivní	hry	a	sporty	

 
posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny  
	

posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny  
	

Činnosti	ovlivňující	zdravotní	
stav	

 
užívá osvojované názvosloví 
na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře 
novin a časopisů, uživatele 
internetu  
	

užívá osvojované názvosloví 
na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře 
novin a časopisů, uživatele 
internetu  
	

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

 
naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné 

 
naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné 

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	



soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu  
	

soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu  
	

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

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

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

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

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

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

 
sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí  
 

sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí  
	

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

 
zorganizuje samostatně i v 
týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na 
úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže  
	

zorganizuje samostatně i v 
týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na 
úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže  
	

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

zpracuje naměřená data a 
informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci  
	

zpracuje naměřená data a 
informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci  
	

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

uplatňuje odpovídající 
vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení  
	

uplatňuje odpovídající 
vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení  
	

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

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

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

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

aktivně se vyhýbá činnostem, 
které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení  
	

aktivně se vyhýbá činnostem, 
které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení  
	

Činnosti	ovlivňující	zlepšení	
osobních	pohybových	
dovedností	a	pohybové	učení	

  	



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  	
respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky 
a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů 
v komunitě 

Podílí se na tvorbě pravidel a 
jejich dodržování. Jeho soužití 
se spolužáky je plné respektu a 
porozumění. Přispívá 
k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v 
komunitě 

Vztahy	ve	dvojici	a	v	komunitě	

vysvětlí role členů komunity 
(rodiny, třídy, spolku) a uvede 
příklady 
pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) 
z hlediska prospěšnosti zdraví 

Na příkladě třídní komunity si 
vyzkouší možné role 
v kolektivu. Kolektiv 
pozitivně ovlivňuje a šíří 
všeobecné veselí.  

Vztahy	v	komunitě	

vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 

vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 

Tělesné,	duševní	a	sociální	
zdraví,	fungování	v	kolektivu,	
komunitě	

posoudí různé způsoby 
chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z 
nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní 
podpory zdraví 

posoudí různé způsoby 
chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z 
nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní 
podpory zdraví 

Návykové	látky,	civilizační	
choroby,	zdravý	životní	styl	

usiluje v rámci svých 
možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví 

Podporuje u sebe zdravý 
životní styl 

Návykové	látky,	civilizační	
choroby,	zdravý	životní	styl	

vyjádří vlastní názor k 
problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

vyjádří vlastní názor k 
problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

Návykové	látky,	civilizační	
choroby,	zdravý	životní	styl	

dává do souvislostí složení 
stravy a způsob stravování s 
rozvojem 
civilizačních nemocí a v 
rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací 
návyky 

Rozumí základním principům 
vyvážené zdravé stravy a sám 
se snaží jí u sebe dosáhnout.  

 
výživa a zdraví – zásady 
zdravého stravování, pitný 
režim, vliv životních podmínek 
a způsobu stravování na zdraví; 
poruchy příjmu potravy  
	

uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování, chování a 
jednání 
v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří 

Ví, kdy používat ochranné 
pomůcky. Dodržuje zásady 
bezpečnosti. 
uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování 
a jednání 

Základy	zdravovědy,	laická	
před-lékařská	první	pomoc	
 
ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a 
před úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a 



se se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří 
se se zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

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  
	

projevuje odpovědný vztah k 
sobě samému, k vlastnímu 
dospívání 
a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se 
podílí na programech 
podpory zdraví v rámci školy 
a obce 

projevuje odpovědný vztah k 
sobě samému, k vlastnímu 
dospívání 
a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se 
podílí na programech 
podpory zdraví v rámci školy 
a obce 

 
dětství, puberta, dospívání – 
tělesné, duševní a společenské 
změny  
 
autodestruktivní závislosti – 
psychická onemocnění, násilí 
namířené proti sobě samému, 
rizikové chování (alkohol, 
aktivní a pasivní kouření, 
zbraně, nebezpečné látky a 
předměty, nebezpečný internet), 
násilné chování, těžké životní 
situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu  
	

samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační 
techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání 
únavy a předcházení 
stresovým situacím 

samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační 
techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy 
a předcházení 
stresovým situacím 

 
stres a jeho vztah ke zdraví – 
kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky 
překonávání únavy, stresových 
reakcí a posilování duševní 
odolnosti  
	

respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 

respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 

Etiketa		
dětství, puberta, dospívání – 
tělesné, duševní a společenské 
změny  
	

respektuje význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou 
a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v 
dospívání 
a odpovědného sexuálního 
chování 

respektuje význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou 
a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v 
dospívání 
a odpovědného sexuálního 
chování 

 
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  
	

uvádí do souvislostí zdravotní 
a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním 

uvádí do souvislostí zdravotní 
a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním 

 
autodestruktivní závislosti – 
psychická onemocnění, násilí 
namířené proti sobě samému, 
rizikové chování (alkohol, 



návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; 
uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se 
sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v 
případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 

návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; 
uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se 
sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v 
případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 

aktivní a pasivní kouření, 
zbraně, nebezpečné látky a 
předměty, nebezpečný internet), 
násilné chování, těžké životní 
situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu  
preventivní	akce	

vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; 
uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi 

vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; 
uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi 

 
manipulativní reklama a 
informace – reklamní vlivy, 
působení sekt  
	

projevuje odpovědné chování 
v rizikových situacích silniční 
a železniční 
dopravy; aktivně předchází 
situacím ohrožení zdraví a 
osobního bezpečí; 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc 

Ví, jak se zachovat v krizové 
situaci. Zná tísňová čísla 
integrovaného záchranného 
sboru. Snaží se předcházet 
krizovým situacím. Nebojí se 
přejmout zodpovědnost za 
sebe, případně za slabšího.  

 
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 
včetně zvládání agresivity, 
postup v případě dopravní 
nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti)  
předlékařská	laická	první	
pomoc	

uplatňuje adekvátní způsoby 
chování a ochrany v 
modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

Ví, jak se zachovat v krizové 
situaci. Zná tísňová čísla 
integrovaného záchranného 
sboru. Snaží se předcházet 
krizovým situacím. Nebojí se 
přejmout zodpovědnost za 
sebe, případně za slabšího. 

Maskovačky,	simulované	
krizové	situace.	Bezpečnost	
práce	

	

	
6.	Hodnocení	výsledků	vzdělávání	žáků	 
	
Obecně	v	Naší	škole	neprobíhá	zdaleka	tolik	kvantifikovatelných	aktivit	jako	v	běžných	školách	
–	nejde	o	sběr	známek	za	testy,	jde	o	porozumění.	

	
Klasická	škola	 Naše	škola	
Na	projektu	pracuje	pět	žáků.	Jeden	je	lídr	a	
tahoun,	za	výsledek	dostane	jedničku.	Dva	jsou	
spíše	kreativní	a	dávají	projektu	výtvarnou	

Na	projektu	pracuje	pět	žáků.	Jsou	to	pouze	ti,	
kdo	si	ho	sami	vybrali.	Každý	dělá	to,	co	zvládá	
vzhledem	ke	svému	věku.	Ctí	nejstaršího	je,	aby	



podobu,	to	bude	také	za	jedna.	Čtvrtý	by	rád	
přispěl,	ale	nemá	na	to	schopnosti,	a	tak	jen	
kouká	a	dostane	dvojku.	Pátý	je	páté	kolo	u	
vozu,	na	projektu	se	mu	dělat	nechtělo,	byl	do	
něj	přiřazen	jako	zbývající,	ničím	do	něj	nepřispěl	
a	dostane	čtyřku.		

ze	svého	týmu	dostal	co	nejvíc,	a	proto	každého	
všemožně	povzbuzuje.	Pokud	se	i	přesto	stane,	
že	některý	z	členů	týmu	nedělá	nic	nebo	
ostatním	práci	kazí,	může	se	mu	stát,	že	si	ho	
příště	do	týmu	nevyberou.		

	

6.1. Kritéria	hodnocení	žáků	
	

1. Pro	 hodnocení	 žáků	 Naší	 školy	 se	 používá	 především	 slovní	 hodnocení.	 Na	 prvním	
stupni	hodnotíme	v	průběhu,	v	pololetí	i	na	konci	ročníku	výhradně	slovně.	Na	druhém	
stupni	může	být	žákovi	vydáno	v	případě	individuálního	přání	nebo	potřeby	(např.	při	
přestupu	nebo	postupu	na	jinou	školu)	vysvědčení	se	známkami.	Slovní	hodnocení	se	
v	 takovém	 případě	 nepřepočítává	 podle	 tabulkových	 kritérií,	 ale	 převádí	 se	 podle	
celkového	dojmu	a	výsledků	žákova	studia.	

2. Slovní	 hodnocení	 žáka	 je	 součástí	 výchovně	 vzdělávacího	 procesu	 a	 jeho	 řízení.	
Hodnocení	je	souhrnnou	zpětnou	vazbou	o	tom,	co	dítě	zvládlo	při	osvojování	učiva,	
tj.	 konkrétních	 znalostí,	 dovedností,	 vědomostí	 a	 návyků.	 Hodnocení	 vykonává	
průvodce	průběžně	během	výuky	ve	škole,	ale	i	akcích	mimo	školu	po	celý	školní	rok.	

3. Za	první	pololetí	vydává	škola	žákovi	výpis	z	vysvědčení;	za	druhé	pololetí	vysvědčení.	
4. K	sebehodnocení	žáků	na	prvním	stupni	a	pravidelnému	poskytování	písemné	zpětné	

vazby	o	průběhu	vzdělávání	jsou	určeny	„plány	učiva“.	Ty	obsahují	stručný	výčet	učiva	
z	českého	jazyka	a	matematiky,	které	mají	žáci	obsáhnout	za	školní	rok.	Vybarvování	
jednotlivých	políček	žákem	ukazuje	individuální	postup	učivem	a	úroveň	dosažených	
znalostí.	K	sebehodnocení	je	možné	využít	i	dalších	metod,	např.	sebereflexe	žáků	po	
ukončeném	projektu,	písemné	sebehodnocení,	v	písemném	projevu	vyznačování	toho,	
co	 se	 žákovi	 povedlo	 a	 naopak	 apod.	 Sebereflexe	 žáků	 na	 druhém	 stupni	 probíhá	
zejména	 ústní	 formou	 po	 zakončení	 logických	 tematických	 celků,	 volba	 konkrétní	
realizace		je	na	každém	průvodci.	

5. Důležitým	prvkem	procesu	učení	 je	práce	 s	 chybou.	 Žáci	mají	právo	udělat	 chybu	 s	
vědomím	toho,	že	chybovat	je	normální,	neboť	je	to	nedílná	součást	procesu	každého	
učení.	Chyba	a	následná	práce	s	ní	je	příležitostí	ke	zlepšení.		

6. Hodnocení	 není	 primárně	 zaměřeno	 na	 srovnávání	 žáka	 s	 jeho	 spolužáky,	 ale	
soustřeďuje	se	na	individuální	pokrok	každého	žáka.	

7. Průvodce	sleduje	úroveň	osvojování	kompetencí	žáků.	
8. Při	hodnocení	chování	žáka	ve	škole	a	na	akcích	pořádaných	školou	průvodce	posuzuje	

respektování	 dohodnutých	 pravidel,	 dodržování	 bezpečnostních	 pokynů	 a	 ochranu	
zdraví	i	udržování	dobrých	mezilidských	vztahů	(pochopení,	tolerance,	pomoc	druhým	
atd.)	

9. V	případě	individuálního	přání	nebo	potřeby	(např.	při	přestupu	nebo	postupu	na	jinou	
školu)	 může	 být	 žákovi	 vydáno	 vysvědčení	 se	 známkami.	 Slovní	 hodnocení	 se	
v	 takovém	 případě	 nepřepočítává	 podle	 tabulkových	 kritérií,	 ale	 převádí	 se	 podle	
celkového	dojmu	a	výsledků	žákova	studia.	Příklad	takového	převodu:	
	

Klasifikační	stupeň	 Příklad	odpovídajícího	slovního	hodnocení	



1	 výborný	 Bez	problémů	zvládáš	novou	látku,	dokážeš	ji	propojovat	s	dřívějšími	poznatky	
a	vyvozovat	správné	závěry	a	logické	úsudky,	vysvětlit	je	druhým,	pracuješ	
hbitě,	soustavně,	pozorně	a	s	velkou	motivací	

2	 chvalitebný	 Zadanou	práci	i	učení	zvládáš	dobře,	rád	si	ho	ale	rozděluješ	na	to,	co	ti	jde	
samo,	a	to	ostatní.	Prospělo	by	ti	přijímat	všechno	se	stejnou	otevřeností.		

3	 dobrý	 V	tvé	práci	a	výsledcích	jsou	patrné	výkyvy,	někdy	ti	všechno	jde,	jindy	jsi	bez	
zájmu	a	zbytečně	se	zasekáváš.		

4	 dostatečný	 Je	škoda,	že	tě	málokdy	vidíme	zapojeného	do	práce	s	ostatními.	Když	začneš	
něco	dělat,	je	to	slušné	a	ostatním	k	užitku,	ale	zdá	se,	že	se	ti	do	toho	chce	jen	
málokdy.	

5	 nedostatečný	 Po	celý	rok	jsi	vypadal,	jako	by	sis	vzal	volno.	Pokud	chceš	mít	ze	školy	stejný	
užitek	jako	všichni,	bude	lepší	zkusit	tento	ročník	ještě	jednou.		

	
	

6.2. Forma	hodnocení	–	zpětné	vazby	
	

1. Grafická	 –	 na	 prvním	 stupni	 průběžné	 vybarvování	 jednotlivých	 políček	 s	 učivem	 v	
„plánech	 učiva“	 (Plány	 učiva	 patří	 žákům	 a	 jsou	 k	 dispozici	 učitelům	 i	 rodičům	 k	
nahlédnutí	ve	škole).		

2. 	Ústní	–	směrem	k	dětem	průběžná	a	spontánní	během	výuky;	směrem	k	rodičům	při	
školních	 Slavnostech	 minimálně	 dvakrát	 za	 pololetí,	 v	 případě	 potřeby	 na	
individuálních	konzultacích.	

3. Písemná	–	slovní	hodnocení	za	všech	předmětů	na	konci	každého	čtvrtletí	formou	
písemné	zprávy	v	systému	Edookit,	výpisu	z	vysvědčení,	resp.	na	konci	školního	roku	
vysvědčení;	v	případě	potřeby	konzultace	s	rodiči	prostřednictvím	e-mailu.		
	
	
	

6.3. Stupně	hodnocení	prospěchu		
(pouze	v	případě	individuálního	přání	nebo	potřeby)	
	
	

		6.3.1.	U	předmětů	s	převahou	teoretického	a	znalostního	zaměření	
	 	

1. stupeň	(výborný)	
Žák	 ovládá	 požadované	 poznatky	 a	 chápe	 vztahy	 mezi	 nimi.	 Pohotově	 vykování	
požadované	činnosti.	Samostatně	a	tvořivě	uplatňuje	znalosti	při	řešení	teoretických	a	
praktických	úkolů.	Myslí	logicky	správně,	zřetelně	se	u	něho	projevuje	samostatnost	a	
tvořivost.	Jeho	ústní	a	písemný	projev	je	správný,	přesný	a	výstižný.	Grafický	projev	je	
přesný	a	estetický.	Výsledky	jeho	činností	jsou	kvalitní,	pouze	s	menšími	nedostatky.	Je	
také	schopen	samostatně	studovat	vhodné	texty.	

2. stupeň	(chvalitebný)	
Žák	 ovládá	 požadované	 poznatky	 v	 podstatě	 uceleně,	 přesně	 a	 úplně.	 Pohotově	
vykonává	 požadované	 činnosti.	 Samostatně	 nebo	 podle	 menších	 podnětů	 učitele	
uplatňuje	znalosti	při	 řešení	 teoretických	a	praktických	úkolů.	Myslí	 správně,	v	 jeho	



myšlení	se	projevuje	logika	a	tvořivost.	Ústní	a	písemný	projev	mívá	menší	nedostatky	
ve	 správnosti,	 přesnosti	 a	 výstižnosti.	 Kvalita	 výsledků	 činnosti	 je	 zpravidla	 bez	
podstatných	 nedostatků.	 Grafický	 projev	 je	 estetický,	 bez	 větších	 nepřesností.	 Je	
schopen	samostatně	nebo	s	menší	pomocí	studovat	vhodné	texty.	

3. stupeň	(dobrý)	
Žák	 má	 v	 ucelenosti,	 přesnosti	 a	 úplnosti	 osvojení	 požadovaných	 poznatků	
nepodstatné	 mezery.	 Při	 vykonávání	 požadovaných	 činností	 projevuje	 nedostatky.	
Podstatnější	 nepřesnosti	 a	 chyby	 dovede	 za	 pomoci	 průvodce	 korigovat.	
V	uplatňování	osvojených	poznatků	a	dovedností	při	řešení	teoretických	a	praktických	
úkolů	se	dopouští	chyb.	Uplatňuje	poznatky	a	provádí	hodnocení	 jevů	a	zákonitostí	
podle	podnětů	učitele.	Jeho	myšlení	je	vcelku	správné,	ale	málo	tvořivé,	v	jeho	logice	
se	 vyskytují	 chyby.	 V	 ústním	 a	 písemném	 projevu	 má	 nedostatky	 ve	 správnosti,	
přesnosti	 a	 výstižnosti.	 V	 kvalitě	 výsledků	 jeho	 činnosti	 se	 projevují	 častější	
nedostatky,	 grafický	 projev	 je	méně	 estetický	 a	má	menší	 nedostatky.	 Je	 schopen	
samostatně	studovat	podle	návodu	učitele.	

4. stupeň	(dostatečný)	
Žák	má	v	ucelenosti,	přesnosti	a	úplnosti	osvojení	požadovaných	poznatků	závažné	
mezery.	Při	provádění	požadovaných	činností	je	málo	pohotový	a	má	větší	
nedostatky.	V	uplatňování	osvojených	poznatků	a	dovedností	při	řešení	teoretických	
i	praktických	úkolů	se	vyskytují	závažné	chyby.	Při	využívání	poznatků	pro	výklad	a	
hodnocení	jevů	je	nesamostatný.	V	logice	myšlení	se	vyskytují	závažné	chyby,	
myšlení	není	tvořivé.	Jeho	ústní	a	písemný	projev	má	vážné	nedostatky	ve	
správnosti,	přesnosti	a	výstižnosti.	V	kvalitě	výsledků	jeho	činnosti	a	v	grafickém	
projevu	se	projevují	nedostatky,	grafický	projev	je	málo	estetický.	Závažné	
nedostatky	a	chyby	dovede	žák	s	pomocí	průvodce	opravit.	Při	samostatném	studiu	
má	velké	těžkosti.	

5. stupeň	(nedostatečný)	
Žák	si	požadované	poznatky	neosvojil	uceleně,	přesně	a	úplně.	Má	v	nich	závažné	a	
značné	mezery.	Jeho	dovednost	vykonávat	požadované	činnosti	má	velmi	podstatné	
nedostatky.	V	uplatňování	osvojených	vědomostí	a	dovedností	při	řešení	teoretických	
a	praktických	úkolů	se	vyskytují	velmi	závažné	chyby.	Při	výkladu	a	hodnocení	jevů	a	
zákonitostí	 nedovede	 své	 vědomosti	 uplatnit	 ani	 s	 podněty	průvodce.	Neprojevuje	
samostatnost	 v	myšlení,	 vyskytují	 se	 u	 něho	 časté	 logické	 nedostatky.	 V	 ústním	 a	
písemném	 projevu	 má	 závažné	 nedostatky	 ve	 správnosti,	 přesnosti	 i	 výstižnosti.	
Kvalita	 výsledků	 jeho	 činnosti	 a	 grafický	 projev	 mají	 vážné	 nedostatky.	 Závažné	
nedostatky	a	chyby	nedovede	opravit	ani	s	pomocí	průvodce.	Nedovede	samostatně	
studovat.	

	
	

6.3.2. U	předmětů	s	převahou	výchovného	a	uměleckého	zaměření	
	 	

1. stupeň	(výborný)	
Žák	 je	 v	 činnostech	 snaživý	 a	 aktivní.	 Plně	 využívá	 své	 osobní	 předpoklady	 a	 velmi	
úspěšně	 je	 rozvíjí	 v	 individuálních	a	kolektivních	projevech.	 Jeho	projev	 je	esteticky	
působivý,	 v	 hudební	 a	 tělesné	 výchově	 přesný.	 Osvojené	 vědomosti,	 dovednosti	 a	
návyky	aplikuje	tvořivě.	Projevuje	aktivní	zájem	o	umění,	estetiku	a	tělesnou	kulturu.	
Úspěšně	rozvíjí	svůj	estetický	vkus	či	tělesnou	zdatnost.	



2. stupeň	(chvalitebný)	
Žák	je	v	činnostech	méně	snaživý	a	aktivní.	Svoje	osobní	předpoklady	plně	nevyužívá,	
dokáže	se	 rozvíjet	v	 individuálním	a	kolektivním	projevu.	 Jeho	projev	má	 jen	menší	
nedostatky	 z	 hlediska	 požadavků.	 Žák	 dokáže	 aplikovat	 osvojené	 vědomosti,	
dovednosti	a	návyky	v	nových	úkolech.	Má	menší	zájem	o	umění,	o	estetiku	a	tělesnou	
zdatnost.	Rozvíjí	si	v	požadované	míře	estetický	vkus	či	tělesnou	zdatnost.	

3. stupeň	(dobrý)	
Žák	 je	 v	 činnostech	 méně	 snaživý	 a	 aktivní.	 Nevyužívá	 dostatečně	 své	 osobní	
předpoklady,	 obtížně	 rozvíjí	 své	 schopnosti	 v	 individuálním	 a	 kolektivním	 projevu.	
Dopouští	se	chyb,	jeho	vědomosti	a	dovednosti	mají	četnější	mezery	a	při	jejich	aplikaci	
potřebuje	 pomoc	 učitele.	 Nemá	 dostatečný	 zájem	 o	 umění,	 estetiku	 a	 tělesnou	
kulturu.	Nerozvíjí	v	požadované	míře	svůj	vkus	či	tělesnou	zdatnost.	

4. stupeň	(dostatečný)	
Žák	je	v	činnostech	velmi	málo	aktivní	a	snaživý.	Rozvoj	jeho	schopností	a	jeho	projev	
jsou	málo	uspokojivé.	Úkoly	řeší	častými	chybami.	Vědomosti	a	dovednosti	aplikuje	jen	
se	značnou	pomocí	učitele.	Projevuje	velmi	malou	snahu	a	zájem	o	činnosti,	nerozvíjí	
dostatečně	svůj	estetický	vkus	či	tělesnou	zdatnost.	

5. stupeň	(nedostatečný)	
Žák	 je	 v	 činnostech	 pasivní.	 Rozvoj	 jeho	 schopností	 je	 neuspokojivý.	 Jeho	 projev	 je	
povětšině	chybný.	Minimální	osvojené	vědomosti	a	dovednosti	nedovede	aplikovat.	
Neprojevuje	 zájem	 o	 práci	 a	 nevyvíjí	 úsilí	 rozvíjet	 svůj	 estetický	 vkus	 či	 tělesnou	
zdatnost.	
	

	
6.4. Stupně	hodnocení	chování	

	
1. stupeň	(velmi	dobré)	

Žákovi	 se	v	podstatě	daří	 respektovat	dohodnutá	pravidla.	Dodržuje	bezpečnost	při	
různých	 činnostech,	 chrání	 si	 svoje	 zdraví	 i	 zdraví	 ostatních,	 šetrně	 zachází	
s	 pomůckami	 jemu	 svěřenými.	 Snaží	 se	 o	 toleranci,	 pochopení	 a	 dodržování	
vzájemných	mezilidských	vztahů	nejen	ve	škole,	ale	i	na	veřejnosti.	

2. stupeň	(uspokojivé)	
Žák	 často	 porušuje	 dohodnutá	 pravidla	 stanovená	 školním	 řádem,	 svým	 chováním	
často	ohrožuje	ostatní	nebo	sebe	sama,	nedbá	o	šetrné	zacházení	se	školním	a	cizím	
majetkem,	porušuje	opakovaně	bezpečnostní	pokyny.	Jeho	vystupování	ve	škole	a	na	
veřejnosti	 neodpovídá	 zásadám	 dobrých	 mezilidských	 vztahů	 (např.	 pokusy	 o	
podvádění,	 ubližování	 druhým,	 nevhodné	 vulgární	 chování)	 a	 to	 i	 přesto,	 že	 jsou	
k	řešení	tohoto	problematického	chování	přizváni	rodiče.	

3. stupeň	(neuspokojivé)	
Žák	 nedodržuje	 stanovená	 pravidla,	 úmyslně	 ničí	 cizí	 a	 školní	 majetek,	 vůbec	
nerespektuje	pokyny	k	ochraně	zdraví	při	různých	činnostech.	Svým	chováním	závažně	
či	opakovaně	ohrožuje	zdraví	a	bezpečnost	své	nebo	ostatních	spolužáků.	
	

6.5. Způsob	hodnocení	žáků	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami	
	



Žákem	 se	 speciálními	 vzdělávacími	 potřebami	 je	 osoba	 se	 zdravotním	 postižením,	
zdravotním	znevýhodněním	nebo	sociálním	znevýhodněním	(zdravotním	znevýhodněním	je	i	
dlouhodobá	nemoc).	Při	hodnocení	 žáka	se	 speciálními	vzdělávacími	potřebami	 se	přihlíží	 k	
povaze	 jeho	 postižení	 nebo	 znevýhodnění.	 Učitelé	 respektují	 doporučení	 pedagogicko-
psychologické	poradny	či	SPC.	Způsob	hodnocení	žáka	je	součástí	individuálního	plánu,	který	
vzniká	ve	spolupráci	vyučujícího,	zákonného	zástupce	žáka,	případně	i	poradenského	zařízení.	

Pro	 získávání	 podkladů	 pro	 hodnocení	 těchto	 žáků	 volí	 učitel	 vhodné	 a	 přiměřené	
způsoby	a	při	zjišťování	úrovně	žákovských	vědomostí	a	dovedností	volí	takové	formy	a	druhy	
zkoušení,	 které	 odpovídají	 schopnostem	 žáka	 a	 na	 něž	 nemá	 postižení	 nebo	 znevýhodnění	
negativní	vliv.	Hodnocení	žáka	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami	se	řídí	Vyhláškou	č.	48	/	
2005	Sb.	ve	znění	pozdějších	předpisů,	pokud	není	jiným	právním	předpisem	stanoveno	jinak.	

	

6.6. Celkové	hodnocení	žáků	na	vysvědčení	
	
Škola	z	možností	daných	legislativou	využívá:	

a) prospěl(a)	s	vyznamenáním	
b) prospěla(a)	
c) neprospěl(a)	
d) nehodnocen(a)	

Žák	je	hodnocen	stupněm:	
a) prospěl(a)	s	vyznamenáním,	pokud	plně	využívá	kompetence	k	osvojování	

vzdělávacího	obsahu.	
b) prospěl(a),	pokud	kompetence	k	osvojování	vzdělávacího	obsahu	nevyužívá	

plně.	
c) neprospěl(a),	pokud	nesplnil(a)	deklarované	výstupy	ani	nevyužívá	své	

kompetence.	
d) nehodnocen(a),	pokud	nemohl(a)	být	hodnocen(a)	např.	ze	zdravotních	

důvodů.	
	
	

6.7. Výchovná	opatření	
	

1. Pochvala	průvodce	třídy:	
Průvodce	třídy	může	na	základě	vlastního	rozhodnutí	nebo	na	základě	podnětu	

ostatních	 vyučujících	 žákovi	 po	 projednání	 s	 ředitelem	 školy	 udělit	 pochvalu	
průvodce	 třídy	 za	 výrazný	 projev	 školní	 iniciativy	 nebo	 za	 déletrvající	 úspěšnou	
práci.	Pochvalu	průvodce	třídy	uděluje	průvodce	třídy,	který	neprodleně	oznámí	
udělení	 pochvaly	 prokazatelným	 způsobem	 žákovi	 a	 jeho	 zákonnému	 zástupci.	
Udělení	pochvaly	se	zaznamená	do	dokumentace	školy	a	na	vysvědčení	za	pololetí,	
v	němž	bylo	uděleno.		

	
2. Pochvala	ředitele	školy:	

Ředitel	školy	může	na	základě	vlastního	rozhodnutí	nebo	na	základě	podnětu	
jiné	 právnické	 či	 fyzické	 osoby	 žákovi	 po	 projednání	 v	 pedagogické	 radě	 udělit	
pochvalu	nebo	jiné	ocenění	za	mimořádný	projev	lidskosti,	občanské	nebo	školní	
iniciativy,	záslužný	nebo	statečný	čin	nebo	za	dlouhodobou	úspěšnou	práci.	Ředitel	



školy	neprodleně	oznámí	udělení	pochvaly	prokazatelným	způsobem	žákovi	a	jeho	
zákonnému	zástupci.	Udělení	pochvaly	se	zaznamená	do	dokumentace	školy	a	na	
vysvědčení	za	pololetí,	v	němž	bylo	uděleno.		

	
3. Důtka	průvodce	třídy:		

Průvodce	třídy	může	na	základě	vlastního	rozhodnutí	nebo	na	základě	podnětu	
ostatních	 vyučujících	 udělit	 za	 opakovaná	 drobná	 porušení	 školního	 řádu	 důtku	
průvodce	 třídy,	 a	 to	 bezprostředně	 po	 přestupku.	 Udělení	 předchází	 osobní	
projednání	průvodce	s	rodiči.	Udělení	důtky	se	zaznamená	do	dokumentace	školy.		

	
4. Důtka	ředitele	školy:	

Ředitel	 školy	 může	 po	 projednání	 na	 pedagogické	 radě	 udělit	 za	 závažná	
porušení	 školního	 řádu	 či	 za	 opakovaná	 drobná	 porušení	 školního	 řádu	 důtku	
ředitele	školy.	O	udělení	důtky	jsou	rodiče	informováni.	Udělení	důtky	ředitele	se	
zaznamená	do	dokumentace	školy.		
	

6.8. Slovní	hodnocení		
	
Hodnotíme	slovy.	
Neporovnáváme	žáky	mezi	sebou.	
Podporujeme	sebehodnocení	žáků.	
Popisný	jazyk	hodnocení	a	sebehodnocení	poskytne	jasnou	informaci.	
Zpětnou	vazbou	podporujeme	vnitřní	motivaci.	
Volíme	slova	srozumitelná	dítěti	i	rodiči,	volíme	2.os.č.j.	a	u	oslovení	užíváme	
nezdrobnělý	tvar	jména.	
Hodnotíme	vykonanou	práci,	ne	osobu.	
Hodnotíme	věcně,	bez	výtek,	nálepek	i	bez	pochval.	
Pracujeme	s	chybami,	bereme	je	jako	podnět	k	zastavení	práce,	zamyšlení	a	
zopakování	učiva.	

	
	
	

	
	
 
Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Naše základní škola 
 
V souladu s nařízením MŠMT platného od 1. 9. 2017 jsou do ŠVP NZŠ přidán následující bod:  
 
Žáci I. stupně absolvují 40 hodin plavání, při nichž získají návyk na vodní prostředí, hygienické 
návyky při plavání a nejméně jednu plaveckou techniku a dovednosti sebezáchrany a bezpečnosti. 
 
Dodatek schválen 15. 9. 2017 
 
 
 



 
 
 
Dodatek č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu Naše základní škola 
 
Součástí ŠVP NZŠ se stávají Standardy MŠMT pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, 
Matematika a její aplikace, Anglický jazyk a Německý jazyk: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy-kterym-se-4 
 
Dodatek schválen 15. 9. 2017 
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STANDARDY 

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Český jazyk a literatura 
 

 

 

 

Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. 

 

Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02, 

ČJL-9-1-06, ČJL-9-1-07,ČJL-9-2-05). 

 

Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve složení: 

 

Mgr. Jitka Altmanová, NÚV 

Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, MŠMT 

PhDr. Ondřej Hausenblas, PedF UK (2. stupeň, KaSV, LV) 

doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., FF MU 

Mgr. Andrea Kapustová, Cermat 

PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D., PdF MU 

Mgr. Věra Dubcová, ZŠ Harcov 

Mgr. Irena Poláková, Lauderovy MŠ, ZŠ a G při ŽO (2. stupeň, KaSV, LV) 

PaedDr. Jana Nedvědová, ZŠ Žižkov, Kutná Hora 

Mgr. Jiřina Palkovičová, AP ZŠ 

Mgr. Miloslav Vyskočil, NIDV 
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1. stupeň 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-01 
Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

Indikátory 1. žák navrhne vhodný nadpis 
2. žák posoudí na základě přečteného textu pravdivost/nepravdivost tvrzení  
3. žák posoudí, zda daná informace vyplývá/nevyplývá z textu  
4. žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

Ilustrativní úlohy 

 

Výchozí text: 

Téměř všechny myšlenky a objevy učiněné během věků můžete nalézt v knihách. Kniha je jedním 

z největších lidských vynálezů. Existuje mnoho druhů knih – od beletrie (např. povídky a romány) po 

naučnou literaturu (např. příručky, slovníky, encyklopedie). První knihu zhotovili Egypťané před 5 000 

lety. Byla napsaná na papyrových svitcích. Římané vynalezli knihu, jak ji známe dnes; pro stránky použili 

upravenou zvířecí kůži – pergamen. Po staletí se knihy psaly ručně. Byly vzácné a drahé. V 8. století 

Číňané vynalezli knihtisk. Do Evropy se rozšířil během 15. století. Knihtisk umožnil vyrábět větší 

množství knih. Dnes se při výrobě knih využívají počítače, fotografické přístroje, stroje samy tisknou, 

skládají papír, sešívají jej a vážou do knihy.               

 

1. Navrhni vhodný nadpis pro přečtenou ukázku.  

 

2. Rozhodni na základě přečteného textu, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá, či nepravdivá: 

a) Dříve byly knihy vzácné a drahé, protože se psaly ručně.                       ANO – NE 

b) V knihách je zaznamenáno mnoho důležitých myšlenek a objevů.         ANO – NE 

c) Existuje málo druhů knih, většinou jsou to encyklopedie.                        ANO – NE  

d) Knihtisk se do Evropy rozšířil v 19. století.                                                ANO – NE 

 

3. Rozhodni, zda uvedená informace vyplývá, či nevyplývá z textu: 

Nejstarší známou česky tištěnou knihou je Kronika trojánská (1468). 

  

4. Jak se nazývá upravená zvířecí kůže, kterou používali Římané pro stránky knih?  

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-5-1-01.01  
ČJL-5-1-01.02 
ČJL-5-1-01.03 
ČJL-5-1-01.04 
 
Výchozí text: Podle Dětské encyklopedie (původní text byl upraven) 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-02 
Žák rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, 
podstatné informace zaznamenává 

Indikátory 1. žák vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k textu  
2. žák vypíše z textu požadovanou informaci  
3. žák rozhodne, které informace jsou pro daný text nepodstatné   

Ilustrativní úlohy  

 
1. Vyber z nabídky slovo, které se k textu nevztahuje: 
Zelená jablka patří k méně oblíbeným druhům jablek, svou chutí však mnohdy předčí jablka s červeným 

líčkem. Dlouhou tradici v pěstování jablek má tradiční odrůda Zelené průsvitné, dozrávající časně, a to 

na přelomu června a července. K novějším druhům patří například Idared. 

 

Nabídka: pěstování ovoce, jablka, jaro, zelená jablka, časně zrající. 

 

2.  Z textu o jablkách vypiš název tradiční odrůdy jablek: ________________  

 
3.  Která z uvedených informací se netýká vzhledu kočky? Číslo věty napiš (označ): 
1. Kočka má pružné a svalnaté tělo dokonale přizpůsobené lovu. 
2. V kohoutku je vysoká asi 30 cm, délka těla včetně ocasu činí kolem 80 cm.  
3. Hlava kočky je široká a krátká, má nápadné velké oči.   
4. Kočku můžeme získat například z útulku pro ochranu zvířat. 
5. Kůže kočky je pokryta srstí.  
6. Kočičí tlapky jsou zakončeny měkkými polštářky s ostrými zatažitelnými drápky. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-5-1-02.01 
ČJL-5-1-02.02 
ČJL-5-1-02.03 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-03 
Žák posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

Indikátory 1. žák sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, pozvánku 
2. žák posoudí, zda jsou adresa, zpráva, vzkaz, oznámení nebo pozvánka úplné 
3. žák sestaví z vět nebo krátkých odstavců příběh s dodržením dějové 

posloupnosti  
4. žák vybere z nabídky vhodný závěr k dané ukázce 

Ilustrativní úlohy  

 

1. Který důležitý údaj v pozvánce chybí?  

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na vánoční besídku, která se uskuteční v naší třídě. Přijďte si s námi 

posedět, zazpívat vánoční koledy a popovídat. Poté můžete navštívit také aulu, kde vystoupí žáci školy 

s pohádkami a koledami. Byli bychom rádi, kdybyste také navštívili vánoční prodejní výstavu. Její 

výtěžek bude věnován na nákup učebních pomůcek. Moc se na setkání s Vámi těšíme. Paní učitelka a 

žáci III. B. 

 

2. Vyber z nabídky řazení vět (odstavců), které odpovídá dějové posloupnosti pohádky (příběhu):   

1. „Když jsem byl mlád,“ pravil král dvěma synům, když se byli před ním shromáždili, „zapomněl jsem 

v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. 

2. Král měl tři syny, zavolal však pouze dva, neboť třetího syna, Honzu, nebral vážně.  

3. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za horami a lesy. A je mi smutno z vědění. 

4. Nemohl jsem se tehdy vrátit, musel jsem spěchat podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, 

která byla za lesem, co za mořem, které bylo za horou, co za pouští, která byla za mořem.  

5. Je zajímavé, že Honzové často nejsou bráni vážně, ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si 

úctu vynutí.  

a) 1, 2, 5, 4, 3  

b) 5, 2, 1, 3, 4 

c) 2, 5, 1, 4, 3  

d) 4, 5, 3, 1, 2  

 

3. Vyber vhodný závěr k uvedené ukázce:  

a) Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. 

b) Vždycky jsem byl zvídavý. 

c) Bylo jednou jedno království.  

d) Král mu mával z okna na rozloučenou.  

 

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-1-03.02 
ČJL-5-1-03.03 
ČJL-5-1-03.04 
 
Použitá ukázka: Čítanka pro 4. ročník (Nová škola) J. Werich: Král měl tři syny  
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-04 
Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si  
z něj podstatná fakta 

Indikátory 1. žák vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně nebo písemně jeho 
obsah 

2. žák vyslechne nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho ústně nebo písemně další 
osobě   

Ilustrativní úlohy 

 

1. Příklady textů (rozsah okolo 100 slov):  

Náš pes Ben je moc milý a přítulný. Vždycky, když přijedeme na chatu, běhá radostně po okolí a hraje si 

s pejsky, kteří sídlí se svými páníčky v okolních chatách. Jednou během této hry jsme uslyšeli ránu a 

vzápětí bolestivé kňučení našeho pejska. Když jsme přiběhli, viděli jsme na jeho boku malou ránu, ze 

které tekla krev. Někdo našeho Bena postřelil! Jeli jsme k veterináři, který mu z těla vyjmul brok, ránu 

zašil a vyčistil. Když se Beník probral z narkózy, byl jako opilý a smutně na nás koukal. Dnes už je úplně 

v pořádku. Toho, kdo Bena postřelil, jsme nikdy neodhalili.   

 

Při svých cestách světem překročil Fík jednoho dne sedmero hor a sedmero řek, a tím pádem se 

samosebou ocitl rovnou v pohádkové zemi. Poznal to už podle hradu potaženého černým suknem. „No, 

tak to je jasný,“ řekl si, „mají tady šíleně smutnou princeznu.“ Šel rovnou ke králi a povídá jasnozřivě: 

„Maucta. Tak vaše princezna se nechce smát, co?“ Král jen smutně přikyvoval. „A čekáte na Honzu, že 

ano?“ „Kdepak,“ řekl král ještě smutněji. „Ten už tu byl a taky nic nepořídil.“ „Ale jděte, vždyť je to tak 

jednoduché!“ řekl Fík. Olízl princezničce tvář svým růžovým jazykem a holka se nemohla udržet smíchy.                                                                           

 

Nové pololetí jsme ve škole začali romanticky – 14. 2. jsme oslavili svátek svatého Valentýna. Už 

s předstihem byly v budově školy rozmístěny krabice, do nichž děti mohly vhazovat dopisy a vzkazy pro 

své kamarády a oblíbence. Po otevření valentýnských krabic bylo zjištěno, že bylo odesláno více než 

250 dopisů, vzkazů a přáníček. Dopisy dostávala převážně děvčata ..-z toho usuzujeme, že kluci byli při 

tvorbě asi pilnější. Nejvíce vzkazů se posílalo mezi žáky prvního stupně, na druhém stupni byla 

nejžádanější třída VI. C. Dodatečně přejeme hodně lásky i my a doufáme, že v příštím roce bude zájem 

o valentýnské krabice minimálně stejně velký jako letos.                                                                                          

Ze školního časopisu     

                                                                                                              

2. Přečti si Pavlův vzkaz a řekni ho spolužákovi/kamarádovi: 

Tondo, prosím tě, máš zítra odpoledne přijít ve dvě hodiny za Pavlem na hřiště. Chce si s tebou zahrát 

vybíjenou a pak byste mohli jít k jeho babičce. Nemáš se bát, prý se nezdržíte, do pěti budete určitě 

doma. Babička ale zaručeně upeče něco dobrého, třeba tvarohové buchty. 

 

Poznámky 

k ilustrativní úloze 

ČJL-5-1-04.01 
ČJL-5-1-04.02 
 
Použitá ukázka v úloze č. 1: Rudolf Čechura: Maxipes Fík  
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-05 
Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku  

Indikátory 1. žák na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor (s dospělým, 
s kamarádem), zanechá vzkaz na záznamníku   

2. žák posoudí, zda v uvedené ukázce (dialogu, telefonickém rozhovoru, vzkazu na 
záznamníku) nechybí některá z důležitých informací 

Ilustrativní úlohy 

 

1. Žáci vedou dialog na základě daných informací, např.: 

a) odpoledne se chtějí jít koupat, jeden nemůže, musí jít pomáhat babičce, domluví se, že půjdou další 

den; 

b) návštěva kina – pátek – 18 hodin – sraz na náměstí půl hodiny před představením;  

c) pondělí – 17 hodin – koncert – Obecní dům Praha – Antonín Dvořák;  

d) Martina mi řekla, abych s ní šla odpoledne na koupaliště.  Odpověděla jsem, že nemohu, protože 

musím jít pomáhat babičce na zahradu. Martina se mě zeptala, zda bych nemohla jít pomáhat babičce 

zítra. Odpověděla jsem, že ne, protože babička jde druhý den k lékaři a nebude doma. Kromě toho už 

jsem jí to slíbila. Martina navrhuje, že se koupat půjdeme zítra, já souhlasím.  

 

Témata pro telefonní hovor (pozdrav, představení se, krátký rozhovor, rozloučení):  

pozvání na narozeniny, přání k svátku, omluva ve škole, přivolání lékařské pohotovosti, omluva 

z dohodnuté schůzky/akce, oznámení dopravní nehody, požáru apod. 

 

Témata pro zanechání vzkazu: 

a) pro maminku: zdržíš se u kamaráda 

b) pro kamaráda: zítra odpoledne k němu nepřijdeš 

c) pro spolužáka: jaký úkol jsme dostali z matematiky   

d) pro babičku: zítra po skončení vyučování se u ní zastavíš apod.  

 

2. Rozhodni, zda je uvedený telefonický rozhovor úplný.  Pokud není, doplň, co chybí: 

A: Tady Petr Novotný. 

B: Ahoj Petře, co děláš? Jedu na kole na hřiště, nechceš jet se mnou? 

A: Možná bych jel. Jak dlouho tam chceš být a kdo tam bude? 

B: Budu tam asi hodinu, pak musím domů. Budou tam určitě kluci z naší třídy, zahrajeme si fotbal. 

A: Tak já pojedu, stav se pro mě asi za čtvrt hodiny. 

B: Tak jo, zatím ahoj.  

A: Ahoj, uvidíme se.  

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-1-05.01 
ČJL-5-1-05.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-06 
Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

Indikátory 1. žák vybere z předložených ukázek tu, která chce upoutat, přesvědčit a ovlivnit 
rozhodování člověka (adresáta)  

2. žák vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku příklad manipulativní 
reklamy   

Ilustrativní úloha 

 

1. Který text informuje a který navíc přesvědčuje a ovlivňuje?   
 
a) Firma Čistota uvedla na trh nový prací prostředek vhodný pro ruční praní i 
praní v automatických pračkách. Složení pracího prášku zaručuje dobrý prací  
výsledek v měkké i tvrdé vodě. K dispozici je balení po 2 kg, 4 kg i 8 kg. 
 
b) Firma Čistota přichází s perfektním pracím prostředkem, který zaručí, že vaše prádlo bude ještě 
čistější. Vyzkoušejte jeho unikátní složení. Bezkonkurenční cena vás potěší u osmikilového balení! V 
nabídce je také úsporné dvoukilové balení a balení po 4 kg. 
 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-1-06.01 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-07 
Žák volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního 
záměru 

Indikátory 1. žák přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči oznámení, 
příkaz, prosbu, omluvu a respektuje při tom rozdílného adresáta    

2. žák se vhodně představí ostatním dětem, dospělému  

Ilustrativní úlohy 

 

1. Přečti uvedenou větu jako:  

a) prosbu, 

b) příkaz.  

Je-li potřeba, doplň vhodná slova. 

 

Jano, běž do obchodu a kup rohlíky. 

 

 

Řekni, jak bys pozval domů na oslavu narozenin paní učitelku / kamaráda. Jak bys je doma přivítal? 

 

Doplň do oznámení důležité informace o soutěži, abys je mohl přečíst jako hlášení ve školním 

rozhlase:  

Fotografujete rádi? Časopis pro děti Sluníčko vypisuje soutěž o nejlepší fotografii na téma Můj čtyřnohý 

kamarád.  

  

 Omluv se: 

- paní učitelce, protože jsi zapomněl domácí úkol, 

- sousedovi, protože jsi mu rozbil míčem okno, 

- mamince, protože jsi přišel pozdě, 

- kamarádovi, protože jsi do něj strčil. 

 

2. Jak by ses představil v následujících situacích?  

a) přišel jsi do nové školy: představ se nejprve panu řediteli a pak svým novým spolužákům,  

b) změnil jsi sportovní oddíl: představ se novým spoluhráčům a trenérovi, 

c) jsi na recitační soutěži: představ se porotě. 
 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-1-07.01 
ČJL-5-1-07.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-08 
Žák rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace 

Indikátory 1. žák rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou výslovnost (zme, dyž, vo 
tom apod.)  

2. žák využívá spisovnou výslovnost ve veřejné komunikační situaci  

Ilustrativní úloha 

 

1 . Zeptej se např.: 

- v obchodě prodavačky na cenu zboží, kde najdeš např. pastelky, … 

- v knihovně na knihu svého oblíbeného autora, 

- řidiče v autobuse, zda staví na určité zastávce. 

  

     Požádej např.: 

- kamaráda, aby ti půjčil kolo, 

- maminku, aby ti uvařila tvé oblíbené jídlo, 

- paní učitelku, aby ještě jednou zopakovala zadání úkolu. 

 

Přivítej např.: 

- rodiče na školní besídce, 

- babičku, která přijela na návštěvu 

- kamaráda, který tě přišel navštívit do nemocnice 

  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze  

ČJL-5-1-08.02 
 

Další poznámky Fonetická transkripce je z didaktického hlediska pro mladší školní věk nevhodná. 
Nelze propagovat nespisovnou výslovnost. Je možné domluvit se na sledování 
vytipovaného pořadu, ve kterém by žáci měli za úkol vyhledávat příklady 
nespisovné výslovnosti, případně využít např. archiv ČT. 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-09 
Žák píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry  

Indikátory 1. žák píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje dějovou 
posloupnost; pracuje podle rozvité/heslovité osnovy  

2. žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního postupu, 
dodržuje logickou návaznost; pracuje podle otázkové osnovy    

3. žák v ukázce dopisu doplní, co chybí  

Ilustrativní úlohy  

1. Vytvoř krátké vypravování s názvem Budík podle následující osnovy: 

a) Ráno sám/sama doma 

b) Náhle se probouzím 

c) Nefunguje budík  

d) Spěchám do školy 

e) Teprve půl sedmé 

 2. Popiš svoji nejoblíbenější hračku podle následující osnovy: 

a) Co to je? 

b) Od koho jsi ji dostal? Jak jsi ji získal? 

c) Jak vypadá? (velikost, barva, materiál…) 

d) Kam ji ukládáš, když si s ní nehraješ?   

e) Co se ti na ní nejvíc líbí? 

3. Řekněte, které údaje v ukázce dopisu chybí: 

Maminko, tatínku, 

posílám Vám vzpomínku z letního tábora, jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora. Strava se nedá jíst, 

dneska byl jen zelný list, polívka studená, co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena. Myslela jsem 

prostě, že budou různé soutěže, slíbili bojovku, pak jsme hráli vybíjendu, na ovce a na schovku. Štefan, 

hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí, která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu za šera. Proč jsem se 

nenarodila o pár let dřív? Dneska bych krásně chodila se Štefanem, co říká si Steve. Proč jste mě prostě 

neměli o pár let dříve? Řekla bych: nebuď nesmělý, líbej mě, Steve. Závěrem dopisu ještě trochu 

popisu: Ta bréca vedoucí je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí. Když běží po lese, všechno na ní 

třese se. Užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu.  

P. S. Pošlete dvě tři sta, jsem bez peněz dočista. 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-1-09.01 
ČJL-5-1-09.02 
ČJL-5-1-09.03 
Použitá ukázka: text písně Z. Svěráka a J. Uhlíře Dopis z tábora 

Další poznámky Vypravování – úvod, vlastní vypravování (zápletka, vyvrcholení děje, rozuzlení) a 

závěr, rozsah okolo 50–80 slov. Vypravování je vhodné tvořit podle verbální nebo 

obrázkové osnovy. Využívána je přímá řeč, dějová slovesa a krátké věty k navození 

dějového napětí. Popis – úvod, vlastní popis, závěr. U popisu je akcentována 

uspořádanost, u pracovního postupu dodržení časové posloupnosti. Doporučujeme 

pracovat podle obrázkové nebo otázkové osnovy. 

Dopis – místo a datum, oslovení, sdělení, zakončení, podpis, adresa.  
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Komunikační a slohová výchova  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-1-10 
Žák sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením časové posloupnosti  

Indikátory 1. žák k vybranému textu přiměřené délky vytvoří rozvitou nebo heslovitou 
osnovu (nejméně o třech bodech)   

2. žák zařadí do přečtené ukázky na vhodné místo nabízený text 

Ilustrativní úlohy 

 

V létě o prázdninách se Michal a Radek rozhodli, že přenocují ve stanu na zahradě u babičky. 

Odpoledne postavili stan a teď v něm leží zachumlaní do spacáků. Když se kluci odpoledne stěhovali do 

stanu, babička se strachovala: „ Nebudete se tam, hoši, bát?“ „My a bát se?“ zlobili se kluci. „To nás 

máš, babi, za strašpytle?“ 

Ale teď tu leží a nemůžou usnout. Napjatě poslouchají podivné šelesty a neznámé zvuky. Cítí, jak jim 

buší srdce. Pár kroků za plotem zahrady začíná les. Nikdy nevěřili na strašidla, ale teď je napadá – co 

kdyby přece? Každou chvíli přejede po plachtě stanu větev, jak se komíhá ve větru. Nebo to není větev? 

Kluci se začínají potit a oči mají dokořán. Napínají uši. Venku se zvedá vítr. Co to tak strašidelně šelestí 

v korunách stromů? A teď to venku zafunělo, teď to škrábe po plachtě! Co se to dobývá dovnitř? Venku 

se ozvalo zakňučení a nové škrábání. „Vždyť je to náš Mates!“ zvolal Michal. A už se kluci hrabou ven a 

otvírají stan. Dědečkův pes se hrne dovnitř jako velká voda.  

Kluci si oddychli. Netrvalo dlouho a všichni tři spokojeně spali. Chundelatý psí kožich kluky krásně hřál, 

a i když se venku čerti ženili, vítr hučel a padal déšť, chlapci o ničem nevěděli.    

 

1. Sestav rozvitou/heslovitou osnovu vyprávění.  

 

2. Z vyprávění o chlapcích vypadl následující text. Na které místo v příběhu bys ho zařadil? Vyber 

větu z uvedené nabídky, na niž by text vhodně navazoval:  

Kluci si představují divokého kance nebo zježenou hlavu s ohnivýma očima. Na stan dolehlo nějaké 

těžké tělo. „Mamí!“ vyjekl Radek.  

 

a) „Nebudete se tam, hoši, bát?“  

b) Pár kroků za plotem zahrady začíná les. 

c) Co se to dobývá dovnitř? 

d) Dědečkův pes se hrne dovnitř jako velká voda.  

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-1-10.01 
ČJL-5-1-10.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (nauka o slově – lexikální význam) 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-01 
Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a 
slova vícevýznamová   

Indikátory 1. žák vybere z nabídky slovo, které je významem nejblíže k zadanému slovu   
2. žák nahradí slovo v textu slovem významově protikladným, podobným, citově 

zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným 
3. žák vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy   
4. žák rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou podmínku (pro opozita) 

Ilustrativní úlohy 

 

1. Které z uvedených slov má svým významem nejblíže ke slovu pravil?  

Jak král pravil, tak se také stalo.  

a) zakřičel 

b) rozmlouval 

c) řekl  

d) vysvětlil 

 

2. Náš soused je dobrý člověk. Nahraď slovo dobrý  

slovem významem protikladným:         ______________ 

slovem významem podobným:            _______________ 

slovem citově zabarveným:                  _______________ 

   

3. Která z následujících vět obsahuje slovo vícevýznamové? 

a) Prohra ho zarmoutila. 

b) Monika dostala nový míč.  

c) Zelenina je zdravá, měli bychom ji jíst každý den.  

d) Ve škole jsem na chodbě našel korunu.  

 

Víš, jaký další význam toto slovo má? Uveď příklady: 

 

4. Která z následujících možností obsahuje slova významově protikladná? 

a) dům – vilka  

b) zamlklý – tichý 

c) mnoho – hodně 

d) utíkat – běžet  

e) nahoře – dole  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-01.01 
ČJL-5-2-01.02 
ČJL-5-2-01.03 
ČJL-5-2-01.04 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (stavba slova) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-02 

Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

Indikátory 1. žák rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary 
téhož slova 

2. žák rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem 
3. žák určí kořen slova, část příponovou, předponovou    
4. žák k danému slovu uvede slova příbuzná  

Ilustrativní úlohy 

 

1. Roztřiď uvedená slova na dvě skupiny tak, aby v jedné byly pouze tvary slova les  

a ve druhé slova s tímto slovem příbuzná: 

lesník, lesa, zalesnit, lesní, lesu, prales, lesem, polesí 

 

slova příbuzná se slovem les: _________________________________ 

tvary slova les: _______________________________________________ 

 

2. Český jazyk je náš jazyk národní.  

Které z následujících slov není příbuzné se slovem český? 

a) čeština  

b) Česko 

c) Čech  

d) česat 

 

3. Proveď rozbor stavby slova nevýslovně: 

část předponová: _______________ 

kořen slova: _______________  

část příponová: _____________  

 

Které z následujících slov obsahuje předponovou i příponovou část? 

a) proslov  

b) ledový  

c) nestartovat  

d) lékařka  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-02.01 

ČJL-5-2-02.02 

ČJL-5-2-02.03 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (slovní druhy) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-03 

Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 

tvarech ve svém mluveném projevu 

Indikátory 1. žák zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke slovnímu druhu 
(podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce) 

2. žák vybere z krátkého textu větu, která obsahuje/neobsahuje zadaný slovní 
druh 

3. žák používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary podstatných 
a přídavných jmen (kromě pravopisu přídavných jmen přivlastňovacích)    

4. žák používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary sloves ve způsobu 
oznamovacím 

Ilustrativní úlohy 

 

1. S poctivostí nejdál dojdeš. 

Zvýrazněné slovo ve větě je: 

a) podstatné jméno  

b) příslovce  

c) zájmeno  

d) sloveso  

 

2. Která z následujících vět neobsahuje přídavné jméno?  

a) Hlavní město naší republiky je Praha.  

b) Můj kamarád Petr běhá nejrychleji z celého mužstva.  

c) Cestovatel vyprávěl zážitky z cest velmi zajímavě a poutavě.  

d) V pět hodin vysílají v televizi velmi zajímavý cestopisný film.   

 

3. Rozhodni, ve které z vět nemá přídavné jméno ve spojení s podstatným jménem správnou 

koncovku: 

a) Žabí stehýnka jsou vyhlášená pochoutka.  

b) Noví žáci se ve třídě rychle spřátelili. 

c) Hluchý lidé potřebují naši pomoc.  

d) V zoologické zahradě se vylíhla sokolí mláďata.  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-03.01 

ČJL-5-2-03.02 

ČJL-5-2-03.03 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (tvarosloví) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-04 

Žák rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

Indikátory 1. žák vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného jména, přídavného jména, 
slovesa a nahradí je tvary spisovnými 

2. žák doplní do věty tvar podstatného jména ve správném tvaru  
      a odůvodní pravopis (1. a 4. pád rod mužský životný) 

Ilustrativní úlohy 

 

1. Která z následujících vět neobsahuje pouze spisovná slova? 

a) Míč mi spadl za plot k sousedům. 

b) To je fakt hustý! 

c) Adéla ode mě pořád opisuje! 

d) Dnes máme domácí úkol z angličtiny. 

 

Vyhledej v textu nespisovné tvary slov. Poté si alespoň tři vyber, napiš je do tabulky  

a nahraď je tvary spisovnými: 

Když jsme četli Malýho prince, tak mi například vadilo, že spad z jiný planety. „To je přeci nesmysl,“ 

říkal jsem Kimovi. „Jak to, že ti to nevadí?“ A on, že je to pohádka. A tak jsem si pak znovu přečet o 

milionářovi, co pořád počítal peníze a na nic jiného neměl čas, a o tom králi, kterej přikazoval jen to, co 

šlo splnit, a o tom, jak se ochočuje liška, a najednou jsem to pochopil. Doopravdy se v Malým princi říká 

lidem o nich samejch, i když je to pohádka myšlená pro děti.                                                                             

 

 

  

Nespisovný tvar Spisovný tvar 

  

  

  
 

 

2. Podstatná jména v závorkách doplň do vět ve správném tvaru: 
Velké vzdálenosti jsou dnes překonávány moderními __________ (letadlo). 

Děti jely na školu v přírodě se svými _____________ (učitel). 

Na poli si vesele hráli ušatí __________________ (králík). 

Při výtvarné výchově jsme malovali vodovými ____________(barva). 

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-04.01 

ČJL-5-2-04.02 

 

Použitá ukázka: V. Stýblová: Můj brácha  
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (skladba) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-05 

Žák vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici 

označuje základ věty 

Indikátory 1. žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět vyjádřený, nevyjádřený, 
několikanásobný)  

Ilustrativní úloha 

 

1. Českým zemím kdysi vládli králové.  

Která z následujících dvojic slov je základní skladební dvojicí uvedené věty?  

a) českým zemím  

b) kdysi vládli  

c) zemím vládli  

d) vládli králové  

 

 Babičce rozkvetly na zahradě žluté tulipány. 

Které z následujících slov je podmětem uvedené věty? 

a) babičce     

b) tulipány 

c) na zahradě 

d) rozkvetly 

 

Ve které z následujících vět je několikanásobný podmět? 

a) První přišel na hřiště Jirka. 

b) Včera padal celou noc i den sníh. 

c) Na zahradě zpívají kosi, sýkorky a pěnkavy. 

d) Proč se na mě tak díváš? 

 

Podtrhni větu, ve které není vyjádřen podmět: 

a) Malé děvčátko upadlo. 

b) Auto zastavilo přímo před domem. 

c) Rád si hraji s mladším bratrem. 

d) Za chvíli přišla domů i Eva. 

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-05.01 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (skladba) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-06 

Žák odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou 

v souvětí  

Indikátory 1. žák rozliší větu jednoduchou a souvětí 
2. žák vytvoří z věty jednoduché souvětí  
3. žák rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku  

Ilustrativní úlohy 

 

1. Která z následujících vět je větou jednoduchou?  

 

a) Koťata běhala vesele po domě i po dvoře. 

b) Jedno se někam zaběhlo a nemohli jsme ho nalézt.    

c) Máma kočka truchlila, a proto odmítala jíst.    

d) Bylo nám jí líto, ale pomoci jsme jí nemohli.   

 

2. Pokračujte tak, abyste vytvořili souvětí: 

 

a) Paní učitelka mi doporučila, abych _______________________________ . 

b) Petr říkal, že _______________________________________ . 

c) Zaradoval se, protože _______________________________ . 

d) Jsem rád, když _________________________________ . 

 

3. Kterým z nabízených větných vzorců můžeme znázornit následující souvětí? 

 

Lev zoufale řval a bránil se ze všech sil, ale nemohl se ze sítě vymotat.   

a) V1, V2, ale V3.   

b) V1, ale V2.   

c) V1 a V2, ale V3.     

d) V1 a V2, V3.   

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-06.01 

ČJL-5-2-06.02 

ČJL-5-2-06 .03 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (skladba) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-07 

Žák užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje  

Indikátory 1. žák nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován 
2. žák spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu 

Ilustrativní úlohy 

 

1. Liška celou hodinu běhala a skákala, ale na hrozny nedosáhla.  

Kterým z následujících spojovacích výrazů můžeš nahradit spojku ale, aby smysl sdělení zůstal 

zachován?  

a) že 

b) i  

c) potom  

d) avšak  

 

2. Správný člověk je věrný svým přátelům. Stojí při nich za všech okolností.  

Kterým z nabízených spojovacích výrazů lze vhodně spojit věty jednoduché v souvětí? 

a) který  

b) i když  

c) a  

d) kde  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-07.01 

ČJL-5-2-07.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (pravopis) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-08 

Žák píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

  

Indikátory 1. žák správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi 
       příbuzných h  
2. žák píše správně z hlediska pravopisu lexikálního  

Ilustrativní úlohy 

 

1. Vyber slovo, které na řádek nepatří. Své rozhodnutí odůvodni: 

a) přesypat, odsypat, sychravý, sypání, vysypání 

b) slyšet, vyslyšet, slyšitelný, neslyšně, plyšový 

c) myslet, myšlenka, myšlení, zamykat, vymyslet 

d) obydlí, bystrý, bydlet, byt, bydliště, 

 

2.  Doplň neúplná slova a pravopis odůvodni. 

a) Tatínek sl_b_l, že koupí l_že.  

b) Umět v_jmenovaná slova, to je v_hra.  

c) Dům b_l pěkný, ale v_padal neob_dleně.  

d) Nejv_ce mi chutnají pov_dlové taštičky pos_pané mákem.  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-2-08.01 

ČJL-5-2-08.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Jazyková výchova (pravopis) 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-2-09 

Žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

Indikátory 1. žák uplatňuje základní poučení o správných tvarech příčestí minulého činného 
v mluveném i psaném projevu 

 2. žák doplní správně čárky do zadaného textu (několikanásobný větný člen, 
jednoduchá souvětí)  

Ilustrativní úlohy 

 

1. Doplň neúplná slova a své rozhodnutí odůvodni: 

a) Vlaštovky už odletěl_ do teplých krajin. 

b) Konečně se stromy zazelenal_. 

c) Čápi si stavěl_ hnízda na komíně. 

d) Světla na vánočním stromku se rozzářil_. 

 

2. Doplň ve větách a souvětích čárky. 

a) Petr říkal že odpoledne nepřijde. 

b) Na výlet se vydala celá naše rodina – tatínek maminka sestra i já.  

c) Karel Petr Ondřej a Filip přišli na smluvenou schůzku včas.  

d) V létě jsme jeli k moři protože se rádi koupeme. 

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze  

ČJL-5-2-09.01 

ČJL-5-2-09.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Literární výchova  

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-3-01 

Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

Indikátory 1. žák zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho spolužákům jako 
mluvní cvičení nebo referát; záznam zakládá do portfolia nebo zapisuje do 
čtenářského deníku  

2. žák řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí, jaký v něm vyvolala 
dojem 

Ilustrativní úlohy 

 

1. Záznam o přečtené knize (rozsah minimálně 50 slov): 

    1. autor, název knihy, ilustrátor, rok vydání, nakladatelství 

    2. stručný obsah knihy 

    3. hlavní postava/postavy 

    4. zdůvodnění, proč se kniha čtenáři líbila/nelíbila 

    5. doporučení/nedoporučení ostatním – zdůvodnění 

    6. přečtení vybrané ukázky  

 

Žáci zpracovávají záznamy o knihách do čtenářských deníků nebo na volné listy papíru, které zakládají 

do svých portfolií.  

 

2. Na základě vyslechnuté (přednes učitele, audiozáznam)/přečtené ukázky žák řekne, zda se mu 

ukázka líbila/nelíbila, a svůj názor zdůvodní (dialog, diskuse).  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-3-01.01 

ČJL-5-3-01.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Literární výchova  

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-3-02 

Žák volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na 
dané téma 

Indikátory 1. žák přednese a volně reprodukuje text   
2. žák vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma  

Ilustrativní úloha 

 

2. Vytvoř pohádku O zlé ježibabě podle následujícího postupu: 

a) úvod pohádky:  

    - napiš, kde ježibaba žila; použij některá ustálená spojení (bylo nebylo, za devatero horami 

a devatero řekami, byl jednou jeden…); 

   - napiš, jak ježibaba vypadala, jaké měla vlastnosti a jaká chovala zvířata; 

b) vlastní vypravování: 

     - za ježibabou někdo přijde a něco po ní chce; (zápletka) 

     - ježibaba se rozzlobí, použije nějaké zaklínadlo a postavu začaruje;  

     - napiš, co udělala zakletá postava; (vyvrcholení děje) 

     - vymysli, jak kouzlo pominulo a jak se postava vrátila do své původní podoby (rozuzlení); 

c) vymysli závěr (stačí jedna věta).          

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-3-02.02 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Literární výchova  

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-3-03 

Žák rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

Indikátory 1. žák rozhodne, jakého typu je úryvek a) umělecký (poezie, komiks, pohádka)  
       b) neumělecký (naučný text, návod k použití)   

Ilustrativní úloha 

  

1. Máma smaží bramborák, 

nad pánví se zvedá mrak, 

modrý mrak se z pánve zvedá,  

už se tvoří kůrka hnědá, 

a té vůně po kuchyni! 

Až to dělá v puse sliny.  

 

2. brambor, lilek hlíznatý, až 1 metr vysoký, u nás jednoletá užitková rostlina, z čeledi lilkovitých 

s namodrale bílými květy a zelenými bobulemi; všechny zelené části jsou jedovaté, pochází z Jižní 

Ameriky  

 

3. „I jakpak ji nemám bít, když umí jen z konopí zlaté nitky příst,“ odpověděla matka. „Nu, když umí 

z konopí zlaté nitky příst, tedy mi ji prodejte“ – řekl kníže.  

„Ráda, co mi za ni dáte?“ „Půl měřice zlata.“ 

 

4. Sejměte kryt baterie. Připojte konektor baterie k nabíječce. Nabíječku připojte k zásuvce. Nabíječka 

baterií není hračka – nabíjení musí být vždy prováděno dospělou osobou.  

  

Přiřaď v tabulce k typu textu číslo odpovídajícího úryvku: 

 

Typ textu Číslo úryvku 

Pohádka  

Návod k použití  

Naučný text z encyklopedie  

Poezie  

 

  
 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-3-03.01 
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Vzdělávací obor Český jazyk  

Ročník 5. 

Tematický okruh Literární výchova  

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

ČJL-5-3-04 

Žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá jednoduché literární 
pojmy 

Indikátory 1. žák rozhodne, zda uvedená ukázka je pohádka, pověst, nebo bajka   
2. žák rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza   

Ilustrativní úlohy 

 

1. Přiřaď k pojmům v tabulce číslo úryvku: 

1. V lese pod Kavčí horou se brouzdal v bukovém mokřadisku zlý kanec samotář, který způsobil lidem 

z okolních vesnic četné škody; obilí na polích rozválel, mnoho loveckých psů roztrhal a na jezdce 

vyskakoval tak zuřivě a tak vysoko, že koním rozerval břicho. A na toho kance jednou vyrazil muž z rodu 

Štrosova, syn Sudivojův jménem Bivoj.  

2. Vrána dychtivě strčila hlavu do džbánu, ale měla příliš krátký zobák. Věděla, že kdyby džbán 

převrátila, voda by vytekla a vsákla se do země. Vtom něco vránu napadlo. Začala zobákem sbírat se 

země kamínky a házet je do džbánu. Jak kamínků přibývalo, zvedala se i hladina vody, až se z ní mohla 

vrána pohodlně napít.  

3. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně ani slyšet a řekl: „Král slíbil, že kdo způsobí, aby dcera jeho 

zas mluvila, bude jejím manželem. Královské slovo je zákon; a chce-li král, aby jiní zákony jeho šetřili, 

musí je sám napřed zachovávat. A proto mi král musí svou dceru dát.         

 

Text Číslo úryvku 

Pohádka  

Bajka  

Pověst  

 

2. Rozhodni, který úryvek je poezie a který próza: 

1. Je zimní večer. Venku tiše sněží.                      V krbu hoří, z lampy padá záře, 

    Mráz na okna kreslí zimostráz.                         Dnes má radost hostitel i host. 

    Zimní večer. Na zámecké věži                           Jasné oči, rozesmáté tváře –      

    odbíjejí hodiny svůj čas.                                     Baron Prášil pozval společnost.      

     

2. Daleko široko do všech stran dohlédli dalekohledem za toho jasného, zářivého dne. Nikde však stopa 

po lidech, jen pohádková scenerie přírody, svěží a nedotčená lidskou rukou. Pan Braun byl vzrušen. 

Toužil po lidech, hledal, ale nenašel je. Zato objevil kousek světa, který mu připomínal ráj, jak si jej 

v dětských letech představoval.  

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

ČJL-5-3-04.01 

ČJL-5-3-04.02 
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2. stupeň 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-01 

Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, 
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními 
zdroji 
 

Indikátory 1. žák po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, které vyjadřují některý z 
názorů pisatele textu 

2. žák si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o jeho důvěryhodnosti,  

u získaného údaje hledá další pramen pro ověření 

Ilustrativní úloha 

 

„Školáci mají tisíce informací z internetu, knížek jsou plné regály, ale co číst? Mám možná mylnou 
a bláhovou představu, nestydím se za ni – přečte-li někdo zkrácenou verzi, bude mít třeba chuť přečíst 
neupravenou verzi… Žijeme rychle, ne nebezpečně, pohodlně; knížku nic nenahradí, kdo nečte, 
okrádá se o možnost pěstovat fantazii a bez fantazie nastupuje nuda, otupělost a hlupství.“  

(názor V. Duška z článku Mušketýři či Bídníci na pár stránkách, deník Metro) 

 

Které z následujících tvrzení je nejblíže názoru autora?  

Školákům chybějí informace z internetu. 

Kdo nečte, nepěstuje fantazii. 

Číst je nuda. 

Školáci by neměli číst zkrácené verze knížek. 

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-01.1  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-02 
Žák rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera 
v hovoru 

Indikátory 1. žák odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od faktů 

2. žák najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), které naznačují, co 
chce komunikační partner svou promluvou říct, kam směřuje 

Ilustrativní úloha 

 

Do tabulky vepiš čísla vět podle toho, zda věta svou informaci podává jako fakt, nebo zda je 
informace podávána jako názor autora nebo postavy: 

Jinan dvoulaločný (Gingo biloba) 

(1) V celé Asii se jinan vysazuje v okolí buddhistických chrámů. 

(2) V Číně je jinan považován za svatý strom.  

(3) Je to nahosemenná rostlina. 

(4) Šištice na samčí rostlině připomínají nejspíše chlupatou housenku nebo jehnědu. 

(5) V prvním velkém čínském atlase léčivých rostlin napsaném před 5000 lety uvedl císař Shen-nung 

tento postřeh: 

(6)„Tento strom ti spolehlivě vyléčí srdce, zbaví plíce těžkosti a povzbudí paměť.“  

(7) Čínští lékaři používali jinan též na omrzliny, otoky a astma.  

(podle internetu) 

 

Fakt  

Názor  

 

   

  
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-02.1 

ČJL-9-1-02.2  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-03 

Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický 
postoj 

Indikátory 1. žák najde výrazný prostředek manipulace v textu 
2. žák rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 

 3. žák zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům manipulátora) 

Ilustrativní úloha 

 

V kterém místě textu projevil autor tohoto sdělení, že se sám přiklání k jednomu z možných záměrů 
s městským parkem? 

Park zůstane parkem 

Pondělní jednání občanského sdružení Ochrana památek přineslo novou naději všem občanům 
Dolních Břežan. Bylo věnováno palčivému problému modernizace městského parku. Vedení města 
navrhlo totiž řešení skupiny architektů kolem Jana Nováka. Studii, která likviduje charakteristický 
romantický ráz parku a počítá s jeho otevřením pro bruslaře a cyklisty, členové sdružení v diskusi 
odsoudili. Svůj postoj vyjádřili také podepsáním dopisu radě města.  

 

Varianta s pomocí učitele – učitel nabídne několik tvrzení o autorových záměrech:   

Jaké manipulace se autor textu dopouští? 

A) Naznačuje, že vedení města v jeho záměru nikdo z občanů nepodporuje. 

B) Obviňuje vedení města, že se s občany o modernizaci parku nebaví. 

C) Připomíná občanům, že starosta nedbá o slíbený rozvoj cyklostezek. 

D) Upozorňuje, že vedení města chce likvidovat stromy v parku. 

E) Sdružení Ochrana památek zastupuje zájem všech občanů města. 
 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-03.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-04 
Žák se dorozumívá kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci  

Indikátory 1. žák najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a nahradí je 
vhodnějším 

2. žák rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě mluvit spisovně 

3. žák změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč kultivovanou, se stylově 
neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou stavbou výpovědí, 
když se obrací k osobě váženější a v situacích formálních 

 

Ilustrativní úloha 

 
1. Nahraď slova nevhodná pro „Návod k používání mikrovlnné trouby“: 
 
TEKUTINY, NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA.  
Mohou se v mikrovlnce přehřát za bod varu, a vůbec nenaskáčou bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou 
náhle vycáknout z nádoby. Abyste tomu předešli, dělejte to takto: 
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem. 
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a strčte do ní 
čajovou lžičku. 
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli ležet a pak ji před opatrným vyndáním nádoby z mikrovlnné trouby 
ještě zamíchejte. 
 
2. Připrav si a prones  
a) krátké uvítání hostů z Rady města na školní oslavě 

 

b) krátké poděkování: 
Byl jsi pověřen tím, abys promluvil o trenérovi vašeho týmu na oslavě jeho 50. narozenin a poděkoval 
mu za vše, co pro váš tým dělá. Oslavy se zúčastní členové ostatních týmů, ředitelka školy a vedení 
města. 
 

 

 
Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-04.1 
ČJL-9-1-04.2 
ČJL-9-1-04.3 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-05 

Žák odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
 

Indikátory 1. žák vybere z nabízených možností text, který je pro danou komunikační situaci 
nejvhodnější 

2. žák v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je výrazy spisovnými 

3. žák nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr výrazy 
vhodnějšími 

 

 

Ilustrativní úloha 

 

1. Tvůj spolužák písemně žádá třídního učitele o uvolnění z výuky, protože se chce zúčastnit turnaje 
v ledním hokeji. Který z následujících textů je nejvhodnější? 

 

A. Pane Novák, prosím, pusťte mě ze školy příští středu, jedu s klukama na turnaj, hrajeme 
o zlato. Díky. Petr Malina 

B. Pane učiteli, prosím o uvolnění z vyučování. Příští středu bojujeme o zlato, rád bych hrál. 
Děkuji. Petr Malina. 

C. Pane učiteli, prosím, o uvolnění z vyučování. Náš hokejový tým postoupil do finále, které se 
koná příští středu. Rád bych se turnaje zúčastnil. Děkuji. Petr Malina 

D. Pane učitel, prosím o uvolnění z vyučování. Náš hokejový tým hraje finálový zápas, který se 
uskuteční příští středu. Vzhledem k tomu, že jsem členem týmu, rád bych se turnaje zúčastnil. 
Díky Vám. Petr Malina 

 

2. Rozhodni, které výrazy v úvodu k novinovému článku jsou příliš citově zabarvené, a porovnej, jak 
by se vyznění změnilo, kdybys je nahradil výrazy spisovnými: 

Emotikony v našem psaní 

Objevily se zčistajasna. Symboly, které se obvykle ksichtí, někdy pomrkávají, mají i smutný kukuč. Do 
esemesky je vrazí náctiletí i dospělí, vysvětlují jimi smysl přátelských vztahů v kyberprostoru, prosakují 
i do obchodní korespondence. Kterou cestou se všudypřítomní smajlíci rozběhnou dál? 

(Podle MFD) 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-05.1  

ČJL-9-1-05.2  

ČJL-9-1-05.3  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-06 
Žák v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

Indikátory 1. žák zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil přiměřeným tempem, zda 
vhodně frázoval, zda jeho intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova 
zřetelně vyslovoval 

2. žák po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu přednesení 
pronese souvislou a převážně spisovnou řečí krátké sdělení o něčem, čemu by 
ostatní měli podle něho věnovat pozornost 

3. žák pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a jak je 
vhodné mluvit na veřejnosti  

Ilustrativní úloha 

 

A. Připrav si krátký projev (mluvní cvičení) na téma, kterému dobře rozumíš. Po skončení sám 
zhodnoť, co se ti podařilo a co by se příště dalo zlepšit. 

B. Promysli, co by mohlo druhé zaujmout na tvém koníčku, a představ ho spolužákům. Mluv souvisle 
a  spisovně. 

C. Uveď, na co si sám musíš dávat pozor, když máš promluvit před jinými posluchači, než jsou tvoji 
kamarádi. 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-06.1 Nezadáváme žákům úkol promluvit bez přípravy. 

ČJL-9-1-06.2  

ČJL-9-1-06.3  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-07 
Žák se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

Indikátory 1. žák formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu 

2. žák se bez konfliktů a podstatných nedorozumění zapojí do řízené diskuse 

Ilustrativní úloha 

 

Přečti si úryvek napsaný podle knihy Hobit. Převeď do dialogu část, ve které hobit Bilbo hovoří 
s uvězněným náčelníkem trpaslíků Thorinem. Vlož do dialogu všechno, co si museli říct, aby mohl 
Bilbo níže popsaný vzkaz vyřídit. 

 

Thorin byl tak zmořený, že se ani nevztekal na svou smůlu, ba dokonce začal uvažovat, že králi poví 
všechno o svém pokladu, když vtom najednou uslyšel Bilbův hlásek u klíčové dírky. Sotva věřil 
vlastním uším. Přišel ke dveřím a dlouho si šeptal s hobitem na druhé straně… A tak mohl hobit Bilbo 
vyřídit Thorinův vzkaz ostatním trpaslíkům. Pověděl jim, že náčelník Thorin je rovněž nablízku ve 
vězení a že nikdo z nich nemá králi prozrazovat účel jejich cesty, dokud jim k tomu Thorin nedá pokyn. 
Thorin totiž nechtěl králi slíbit podíl na pokladu, dokud nepomine všechna naděje na záchranu... 

 

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-07.1  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-08 
Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

Indikátory 1. žák vyhledá v krátkém textu klíčová slova  

2. žák posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 

3. žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

4. žák vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere hlavní 
informaci z nabízených možností  

Ilustrativní úloha 

1. Vypiš z níže uvedeného textu alespoň tři klíčová slova.  

 Co vlastně pijí ryby? 

Tekutiny potřebují pouze ryby žijící ve slané vodě. Proč? Příčinou je tzv. osmotický zákon. Princip je 
následující: Tělesné tekutiny ryb žijících ve slané vodě obsahují mnohem méně soli než mořská voda, 
která je obklopuje. Z tohoto důvodu je kůží těchto ryb neustále vylučováno určité množství tekutiny. 
Toto množství musí ryby pitím neustále doplňovat. 

Podle časopisu Claudia č. 28 z 11. 7. 2006 

2. Vyplývá, nebo nevyplývá obsah uvedené věty z textu?  

Mořská voda obsahuje daleko víc soli, než tekutiny v těle ryb, které v ní žijí. 

 

3. Přečti si výše uvedený text a odpověz na otázku: Proč musí mořské ryby na rozdíl od 
sladkovodních doplňovat tekutinu? 

 

4. Které z následujících vět nejvíce vystihují hlavní sdělení výchozího textu?  

(A) Ryby vůbec nemusí pít.  

(B) Všechny ryby si doplňují množství soli v těle. 

(C) Pít potřebují pouze ryby žijící ve slané vodě. 

(D) Co ryby pijí, se nedá kvůli osmotickému zákonu zjistit. 

(E) Na kůži ryb se neustále usazuje vrstvička soli. 

(F) Osmotický zákon způsobuje, že ryby vylučují kůží vodu. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-08.1  

ČJL-9-1-08.2  

ČJL-9-1-08.3 

ČJL-9-1-08.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-09 
Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

Indikátory 1. žák uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická návaznost či dějová 
posloupnost  

2. žák vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou nebo 
pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí. Délku textu 
přizpůsobí potřebě svého sdělení. 

 

Ilustrativní úloha 

 

Děje v následujících větách nenavazují tak, jak jdou řádky za sebou.  

Seřaď řádky (očísluj je) tak, aby na sebe děje navazovaly. 

 

------ Toho roku jsem dostala k Vánocům lyže. 

------ Tatínek proto s námi jel na týden do Krkonoš. 

------ Můj bratr Pavel už uměl lyžovat, ale já se teprve začínala učit. 

------ Pak následovala během týdne celé řada dalších pádů. 

------ Chtěla jsem se zachránit a honem jsem se chytila tatínka kolem krku. 

------ Měla jsem z dárku velikou radost. 

------ Ubytovali jsme se a hned vyrazili na stráň. 

------ Sotva mi tatínek poprvé připevnil lyže na boty, začaly se mi rozjíždět nohy. 

------ Oba dva jsme ztratili rovnováhu a svalili se do sněhu. 

------ Když jsme v neděli odjížděli domů, měla jsem skvělý pocit, že už umím celkem  

     dobře lyžovat. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-09.1  

Upraveno podle učebnice ČJ pro 6. r., Fraus 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-10 
Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

Indikátory 1. žák najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou chybu) 
a navrhne vhodnou úpravu 

2. žák rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho soudržnost, 
a navrhuje úpravu 

3. žák před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti pomocí 
příruček, konzultací a dalších/jiných zdrojů 

4. žák rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu odborného, 
publicistického (žurnalistického), uměleckého, či prostěsdělovacího 

5. žák vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a jaký záměr má 
vyjádřit; svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky užitými v 
textu 

Ilustrativní úloha 

 

1. Najdi v textu chybnou formulaci a navrhni vhodnější způsob vyjádření: 

Vydra se přizpůsobila životu ve vodě složením její potravy. Požírá vodní hmyz, raky, ryby, žáby, plazy, 
ptáky a savce. Stačí jí každodenní úlovek k zajištění výborného zdravotního stavu od půl kila do 0,9 kg.  
Celoživotní strategie vyder je i v dospělém věku založena na schopnosti si velmi intenzivně hrát. Je to 
obrovský evoluční dar, protože hra výrazně usnadňuje učení a vede k rychlejšímu získání znalostí 
nutných pro úspěšnou existenci.  

2. Doplň následující začátky textu dalšími několika větami tak, abys pokračoval v  naznačeném stylu: 

Vážený pane řediteli, omluvte prosím mou dceru… 

K typickým projevům sviště patří vydávání akustických signálů. Zvukem umějí svišti vyjádřit bolest, 
hrozbu, strach i vztek... 

O víkendu se v Dolní Lhotě konal již šestý ročník populární soutěže… 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-10.1 

ČJL-9-1-10.5 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-01 
Žák spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

Indikátory 1. žák umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova 

Ilustrativní úloha 

Rozhodněte, na kterém řádku je v hranatých závorkách správně přepsána výslovnost 

věty. 

Díval se oknem na nejjasnější hvězdu na noční obloze. 

 

a) [ ďíval se voknem na nejjasňejší hvjezdu na nočňí vobloze ] 

b) [ ďíval se oknem na nejasňejší hvjezdu na nočňí obloze ] 

c) [ ďíval se oknem na nejjasňejší hvjezdu na nočňí obloze ] 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-01.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-02 
Žák rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazérech 

Indikátory 1. žák pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 

2. žák k danému slovu doplní slova odvozená 

3. žák vytvoří slova složená o rozliší je od slov odvozených 

4. žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 

5. žák vybere z nabídky slovo, které je přeneseným pojmenováním 

6. žák prokáže schopnost interpretovat význam / porozumět významu 
přeneseného pojmenování  

7. žák ovládá zásady tvoření slov 

Ilustrativní úloha 

1. Podtrhni slova příbuzná se slovem voda: 
vodní, vodivý, vodnický, závod, podvodník, vodárna, vodička 

 
2. Pomocí vhodných předpon obměňuj sloveso volat.  Všímej si, jak se mění jeho význam: 

Seď, tebe jsem _volal. Učitel dnes  _volal Petra. Výbor oddílu po zápase trenéra  _volal z funkce. 

Nemohl to unést, proto _volal kamaráda. 

3.  V textu podtrhni slova složená: 

V dějepise jsme se dozvěděli, že rodokmeny některých panovnických rodů mohou být sáhodlouhé. 

4. Vyjádři slovem složeným, jak říkáme: 

místu, kde se vyrábí pivo:   ……………………….. 

vyučovacímu předmětu, který se zabývá státy i světadíly:  ………………… 

chytání ryb: ……………………  

5. Nahraď vyznačená cizí slova slovy českými se shodným či podobným významem: 

Součást českého jazyka tvoří gramatika.     ……………. Ve volném čase hraji fotbal.       ……………… Mám 
čas maximálně dvě hodiny.   ……………… Půjdeme do centra města.     ………………….. 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-02.2 
ČJL-9-2-02.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-03 
Žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

Indikátory 1. žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

Ilustrativní úloha 

 

Předložky s a z 
Předložky s a z se v písmu rozlišují podle toho, s kterým pádem se ve větě pojí, a to bez zřetele 
k výslovnosti. 
 
1. Se 7. pádem 
Se 7. pádem se pojí předložka s (se). Např. s bratrem, s přítelem, s matkou, s prací, se psem, s nimi… 
 
2. S 2. pádem 
S 2. pádem se pojí předložka  z (ze). Té je možno využít ve spojení s 2. pádem vždy. Např. (jíst) z talíře, 
(vyjít) z domu, (vstát) ze židle, z postele, (sebrat) z podlahy… 
                                                                                                       (Pravidla českého pravopisu) 
 

1. Rozhodni, kam doplníš předložku s (se) a kam předložku z (ze): 
Vzlétnout … letiště, rozejít se … přítelem, vrátit se … hor, radovat se …. nimi, odejít … kina. 
 

2. Rozhodni, zda je následující zápis předložek bezchybný: 
 
Večeřel jsem se sestrou v restauraci. Když jsme po večeři vyšli ze dveří na ulici, rozloučila se se mnou a 
ještě mi pak zamávala s okna auta. 
 
se sestrou … ano/ne 
ze dveří … ano/ne 
se mnou … ano/ne 
s okna … ano/ne 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-03.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-04 
Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

Indikátory 1. žák přiřadí slovo ke slovnímu druhu 

2. žák určí slovní druh u slov odvozených od stejného základového slova 

3. žák užije ve větách slova v náležitých tvarech množného čísla (slova jsou 
uvedena v č. j. v 1. p.) 

4. žák zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům (stejné slovo může mít 
ve větě různou slovnědruhovou platnost) 
 

Ilustrativní úloha 

1. Slova uvedená v závorce doplň do věty ve správném tvaru. 
Dědeček postavil celou chatu (vlastní ruka). Týká se to pouze mne a mých (dvě kamarádka). Pánev se 

(tři vejce) stála na kraji stolu. 

2. Ve větě Ona má pravdu. je slovo má: 
1) zájmeno 
2) sloveso 
3) příslovce 

 
        Ve větě Máme pro vás překvapení. je slovo překvapení: 

a) podstatné jméno 
b) přídavné jméno 
c) sloveso 

 

3. Ve které větě/větách je slovo kolem neohebným slovním druhem? 

a)  Chlubil se novým kolem.  

b)  Projel kolem mne. 

c)  Všude kolem se černal hustý les. 

4.  Na kterém řádku jsou uvedena pouze slova ohebná? 

a) věšet, věrně, stojan, haf 

b) peče, maže, dobře, špatně 

c) tento, oheň, hoch, lhát 

d) zdalipak, klid, bouře, svůj 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-04.1 
ČJL-9-2-04.3 
ČJL-9-2-04.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-05 
Žák využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 

Indikátory 1. žák využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném 

Ilustrativní úloha 

 

1. Vysvětli spolužákovi některý z úkolů, které má rozhodčí ve sportu nebo hře, kterou znáš. Potom 
toto vysvětlení zapiš spisovně tak, aby mohlo být otištěno v klubovém časopise pro nováčky v tomto 
sportu. 

2. Vyprávěj spolužákům o tom, co jsi prožil o prázdninách, seznam je s filmem, který jsi viděl nebo 
s knihou, kterou jsi četl. Užij spisovný jazyk. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-05.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-06 
Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě i v souvětí 

Indikátory 1. žák spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 
2. žák nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, správně 

doplní interpunkční znaménko nebo spojku 
3. žák doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určí doplněný větný 

člen (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, času, 
způsobu) 

4. žák vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; žák vybere 
k zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím znázorněno 

Ilustrativní úloha 

1. Urči vyznačené větné členy, nezapomeň na druh příslovečného určení a typ přívlastku: 

A) V závěru prochází stezka Milíčovským lesem. 
B) V závěru prochází stezka Milíčovským lesem. 
C) Závody v plavání se konají v sobotu. 
D) V Liberci uspořádali pro děti základních škol závody v lehké atletice. 

 
2. Doplň neúplné věty dalším slovem tak, aby s tučně vytištěným tvořilo několikanásobný větný člen. 

Připoj je spojovacím výrazem, který vyjádří významový poměr uvedený v závorce. 

a) Dnes navštívím bratra……………………………… (slučovací) 

b) Zápas nevyhrála Slavie………………………. (odporovací) 

c) Zlobí se na tebe nejen trenér………………… (stupňovací) 

3. Vyberte vzorec, který znázorňuje dané souvětí:  

Buď se ke všemu přiznáš, nebo všem řeknu, jak ses zachoval! 

a) 1VV, 2VH, 3VV 

b) 1VH, 2VH, 3VV 

c) 1VH, 2VV, 3VH 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-06.1 
ČJL-9-2-06.2 
ČJL-9-2-06.3 
ČJL-9-2-06.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-07 
Žák v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

Indikátory 1. žák píše bez pravopisných chyb  
Ilustrativní úloha 

 

Doplň neúplná slova a své rozhodnutí odůvodni. 

Na stěně v_sí v_řezávané hodiny s pozlacen_m_ ručičkam_, které jsem zdědil po dědečkov_ a které 

odb_její čas zcela přesně. 

Pově_ m_, na co m_slíš. 

O _elikonocích bychom rádi opět l_žoval_ v _lpských zimních střediscích. 

S tímto úkolem (mě/mně)………… musíš pomoci. 

Petrov_ se nejv_ce l_b_l_ Čapkov_ moderní pohádky. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-07.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-08 
Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

Indikátory 1. žák v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního jazyka (např.: spisovný 
jazyk x obecná čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.) 

2. žák nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 

3. žák posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových prostředků různých 
útvarů národního jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní hře, veřejném 
projevu apod. 
 

 

Ilustrativní úloha 

 

Převeď následující rozhovor do spisovného jazyka a poté obě podoby srovnej. Která z nich je podle 
tvého názoru vhodnější? Svoje rozhodnutí odůvodni. 

MATES: Buchty tvarohový! Dej mi! Tůdletu vod rohu! (hrábne do pekáče, urve ji) 

PLAJZNERKA: Deš od toho! Já už si s tebou nevím rady! Copak se to hltá takhle polosyrový? 

MATES: Dyž já se neudržím, jak vidím buchty... 

PLAJZNERKA: To vim! Ale práce ti smrdí. Koukej nasekat dříví! 

MATES: (seká, polínko padá): Ztracená práce! Vono to skáče jako živý! 

PLAJZNERKA: Mrťafo! Máš volšový ruce! Jako bys nebyl muskej! Taky že ne!  

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-08.2  

 
Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-01 
Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

Indikátory 1. žák jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy přečteného příběhu, 
řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se 
proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního 

2. žák v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor vypravěče a kde je 
vyjádřen pohled nebo názor postavy 

3. žák rozpozná v textu místa, která se liší od běžného dorozumívání svou formou 
nebo významem, a vysvětlí, jak na něj místo působí (i bez použití termínů) 

4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního, filmového, 
divadelního) 

 

Ilustrativní úloha 
 

Promysli a vysvětli, jak se ti v předloženém textu líbí výběr postav nebo prostředí, v němž se příběh 
odehrává. Najdi místa, která se liší od běžného dorozumívání. 

To v krčmě bylo rybářské, 

kde matrózů je dům, 

tam ze všech krajů sedali –  

od Golfu k ostrovům –  

a prášili a bafčili 

a pili džin a rum. 

 

O moři lhali ohnivém, 

kde bez pomoci jsou,  

o zemi lhali pod nebem  

a hvězdách nad hlavou –  

kdo chtějí rum a pijí líh,  

jak promluví, tak lžou. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-01.2 

ČJL-9-3-01.3 

Rudyard Kipling: Balada o krčmě rybářské  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-02 
Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

Indikátory 1. žák rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek liší od 
neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace 

Ilustrativní úloha 

 

Z kterých míst v textu poznáš, že vypráví zkušený vypravěč? Své rozhodnutí odůvodni. 

 

Protože jsem já hříšný už mnoho let nebyl na žádném kázání, šel jsem poslouchat. Přidal jsem se ze 
skromnosti k malému a tichému hloučku; po delší době jsem pochopil, že jeho tématem je jenom 
školství, i přešel jsem k velikému zástupu, kde na kazatelničce poskakoval starší pán v cylindru, házel 
rukama tak, že jsem se bál, že přeletí přes zábradlíčko. Dalšímu zástupu kázala starší dáma; nejsem 
nijak proti ženské emancipaci, ale ženský hlas, víte, člověk to zkrátka nemůže poslouchat; a přece jen 
ženská je pro veřejnost od přírody handicapována svým orgánem (myslím hlasovým)... 

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-02.1 
Karel Čapek: Anglické listy 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-03 
Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo 

Indikátory 1. žák sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, proč se mu líbilo či 
nelíbilo, nebo čeho si na díle cení a proč  

Ilustrativní úloha 

 

 Vyjádři své dojmy z četby některého literárního díla a řekni, proč se ti líbilo, či nelíbilo. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-03.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-04 
Žák tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

Indikátory 1. žák vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se zajímavým tématem 
a působivým vyjadřováním, které odpovídá tématu i záměru žáka jako autora, 
svůj záměr a volbu žánrové formy vysvětlí jako dodatek k textu 

Ilustrativní úloha 

 

To v krčmě bylo rybářské, 

kde matrózů je dům, 

tam ze všech krajů sedali –  

od Golfu k ostrovům –  

a prášili a bafčili 

a pili džin a rum. 

 

O moři lhali ohnivém, 

kde bez pomoci jsou,  

o zemi lhali pod nebem  

a hvězdách nad hlavou –  

kdo chtějí rum a pijí líh,  

jak promluví, tak lžou. 

  

Přečetli jsme společně a prodiskutovali Baladu o krčmě rybářské od Rudyarda Kiplinga. Vzpomeň si na 
některou situaci ze života nebo z četby či filmu, která má podobně chmurný obsah a náladu.  

Vyjádři v několika větách, co se přihodilo, použij taková slova, která mohou u tvého čtenáře vyvolat 

stejnou náladu. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-04.1  

Rudyard Kipling: Balada o krčmě rybářské 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-05 
Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

Indikátory 1. žák posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za hodnotné a proč 

Ilustrativní úloha 

Promyslete a vysvětlete, jak se vám v předloženém textu líbí výběr postav nebo místo, kde se 
příběh odehrává. 

Asi dvě hodiny po sirénách dorazili jednorožci. Byli jen čtyři, z toho tři mladí. Nesli se hrdě za svým 
učitelem a zvědavě pomrkávali po okolí. Jeden Hance připadal povědomý. 

P'ujibo, to musí být P'ujibo, zajásala v duchu, že si vzpomněla na jeho jméno, a usmála se na něj. 

I já tě zdravím, uslyšela jeho hlas ve své hlavě. Potěšilo ji, že zareagoval a všiml si jí. No vida, jak je svět 
malý, pomyslela si. 

Draci přiletěli až před soumrakem. Přivítali se na dvoře s vedením školy a dřív, než mohly děti přijít blíž 
a prohlédnout si je, zmizeli směrem k útesům nad řekou. Hanka jen spočítala, že je jich sedm. 

Následující den jim profesorka Ferinová rozdala rudé pásky na ruku. 

„Aby bylo jasné, že jste přiděleni jako služba doprovázející draky.“ (…) 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-05.1 
Ilka Pacovská: Ostrov zasvěcení 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-06 
Žák rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele  

Indikátory 1. žák uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor několika 
příklady, nejlépe z vlastní četby. 

2. žák navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text 

3. žák odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama 

4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního textu, filmu, 
divadelního kusu) 

Ilustrativní úloha 

 

1. Vysvětli, čím se liší povídka od bajky, v čem jsou si podobné, a ukaž to na některé povídce a  
bajce, které znáš. 

2. Vysvětli, v čem je rozdíl a v čem podobnost mezi těmito dvěma texty: 

Sbohem galánečko 

Sbohem galánečko 

já už musím jíti 

Kyselé vínečko 

podalas mně k pití 

Sbohem galánečko 

rozlučme sa v pánu 

Kyselé vínečko 

podalas mně v džbánu 

 

KRÁL: Tak dost. Podívejte se, já mám zakletou dceru. 

BYSTROZRAKÝ: Tohle chcete rýmovat? 

KRÁL: Co? Rýmovat? A sakra, já zapomněl. 

VŠEVĚD: Co jsi říkal? 

KRÁL: Říkal jsem, mám zakletou dceru. 

VŠEVĚD: No, a dál? 

KRÁL (tiše k Bystrozrakému): Honem, poraď! 

BYSTROZRAKÝ: Dceru, dceru, to je taky slovo! Co s tím? 

JASOŇ: Já bych věděl… 

BYSTROZRAKÝ: Já taky, ale to nemůžeme použít. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-06.1 
ČJL-9-3-06.2 
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-07 
Žák uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře 

Indikátory 1. žák posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, nebo romantický, spíše 
starobylý, nebo moderní, spíše citový, nebo intelektuální. Ke zjištění přidá jako 
příklad jméno některého autora píšícího podobně a uvede přibližné období jeho 
působení (určí půlstoletí) 

Ilustrativní úloha 

 

Uveď, v které době byl podle tvého názoru text napsán. Převažuje podání realistické, nebo 
romantické? Své rozhodnutí dolož příklady z textu. 

 „Zpočátku jsme opravdu byli několikráte přepadeni a šlo do tuha, ale že nás bylo dosti, přes čtyřicet, 
a že jsme se nedali, měli jsme pak pokoj od všeliké chasy loupežnické. Mnoho nám také pověst 
prospěla, nebo až i tu si vypravovali o českých husitech, jací jsou to bojovníci, zrovna s ďáblem 
spřažení.“ 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-07.1  

Alois Jirásek: Z Čech až na konec světa 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-08 
Žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 

Indikátory 1. žák uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla nebo literární četbu, 
případně proč přijímá obojí 

Ilustrativní úloha 

 

Vyber si filmové zpracování knihy, kterou jsi četl, na film se podívej a napiš, v čem se ti více líbil film a v 

čem knížka. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-08.1  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-09 
Žák vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 

Indikátory 1. žák uvede vedle internetových vyhledavačů (Google aj.) další zdroje, v nichž 
může najít určitý typ informace 

2. žák odlišuje v médiích informační prameny, které mají rysy profesionální, od 
těch, které jsou zřetelně osobní 

3. žák vyhledá v odborné publikaci místa, která pojednávají o zadaném pojmu 

Ilustrativní úloha 

 

Vypiš z předložené encyklopedie (např. Slovník české literatury po r. 1945, Slovník českých 

spisovatelů) základní údaje o určitém autorovi a jeho díle. 

Na základě prostudovaného materiálu vytvoř encyklopedické heslo o některém autorovi (podle 

vlastního výběru): 

…….. se narodil v roce ……. a zemřel v roce …….. Vystudoval ………… a stal se ……….. Celý život se zajímal 

o …………. Jeho nejvýznamnější dílo/díla: ………… 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-09.1  

ČJL-9-3-09.2 
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STANDARDY 

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Matematika a její aplikace 
 

 

 
 

 

Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. 

 

Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy přidané do RVP ZV (M-5-1-05, M-5-1-06, M-5-1-07, 
M-5-1-08). 
 

 

 

Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve 

složení: 

 

Mgr. Jana Dvořáková, NIDV 

doc. RNDr. Eduard Fuchs, MU Brno 

RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ Litomyšl  

Mgr. Michaela Pažoutová, ZŠ Mníšek pod Brdy 

Mgr. Svatopluk Pohořelý, MŠMT 

PhDr. Eva Řídká, CERMAT 

Mgr. Jitka Topičová, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, Sadov 

RNDr. Eva Zelendová, NÚV 
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1. stupeň 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-01 
Žák využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení 

Indikátory 1. žák zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru malé násobilky 
2. žák využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení úlohy a při provádění 

zkoušky výpočtu 
3. žák využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení jednoduchých úloh 

s užitím závorek 

Ilustrativní úloha 

 
Doplň chybějící čísla: 
 

 8 ∙    =  40 
 

 (8 + 4) ∙  5 =  
 

            8 + 8 ∙    = 40  
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-01.1 
M-5-1-01.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-02 
Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

Indikátory 1. žák správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při sčítání, odčítání, 
násobení a dělení přirozených čísel 

2. žák využívá při písemném výpočtu znalost přechodu mezi číselnými řády 
3. žák využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení nejvýše 

dvojciferným číslem 
4. žák provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku 
5. žák dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel 

Ilustrativní úloha 

 
Vypočítej a do rámečků doplň chybějící číslice: 
 

 929  437   328   

             28       –  154                7         

                                                      
       

19 209  :  8 =       zb. 
   

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-02.2 
M-5-1-02.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-03 
Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel 

Indikátory 1. žák přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti číselných řádů desítkové 
soustavy 

2. žák využívá rozvinutý zápis čísla (do statisíců) v desítkové soustavě 
3. žák porovnává čísla do statisíců 
4. žák zaokrouhluje čísla do statisíců s použitím znaku pro zaokrouhlování 
5. žák užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru přirozených čísel 
6. žák se orientuje na číselné ose a jejích úsecích 
7. žák provádí číselný odhad a kontrolu výsledku 

Ilustrativní úloha 

 
Vepiš následující čísla do rámečků nad číselnou osou: 
 
    139 999     882 011     257 100     589 900     338 400 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-03.6 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-04 
Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel 

Indikátory 1. žák porozumí textu jednoduché úlohy (rozlišuje informace důležité pro řešení 
úlohy) a úlohu řeší 

2. žák zformuluje odpověď k získanému výsledku 
3. žák vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle vzoru 

Ilustrativní úloha 

 
Standa najezdil v pondělí na lyžařském vleku 20 jízd na sjezdovce dlouhé 720 metrů, Karel najezdil na 
stejné sjezdovce pouze 17 jízd. V úterý se podařilo Karlovi najezdit na upravené sjezdovce 25 jízd. 
Kolik jízd měl Karel najeto za pondělí a úterý? 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-04.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-05 
Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

Indikátory 1. žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na 
příkladech z běžného života 

2. žák využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku  
3. žák vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny  

Ilustrativní úloha 

 
Jaká část obrázku je zvýrazněna? (Zapiš zlomkem do rámečku nad obrázkem.) 
Nabídka: polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina. 
 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-05.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-06 
Žák porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

Indikátory 1. žák porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny) 

2. žák sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový 
diagram, číselná osa) a tyto početní operace zapisuje  

Ilustrativní úloha 

 
Vypočti pomocí obrázků: 
 

A) 
                                                                   

 

                       


4

1

4

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     B)    

                      


3

2

3

1
 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-06.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-07 
Žák přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané 
hodnoty 

Indikátory 1. žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným 
číslem na příkladech z běžného života 

2. žák přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin na číselné ose a jejích 
úsecích, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 

3. žák porovná desetinná čísla v řádu desetin 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti zápis čísel a vyznač hodnoty čísel na číselné ose: 
 
a) Výška Gábiny je 1,4 m. 
b) Tatínek natankoval 20,5 litrů benzinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

           

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-07.2 
M-5-1-07.3 
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0 °C        

5 °C     

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-1-08 
Žák porozumí významu znaku „–„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose 

Indikátory 1. žák znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí –100 
až +100 

2. žák nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 

Ilustrativní úloha 

 
1. Zuzka sledovala teplotu na venkovním teploměru a zjistila rekordní změnu teploty 

během jednoho březnového dne. Ráno naměřila –5° C a v poledne +9° C. Vyznač 
obě hodnoty na svislé číselné ose. 

 
2. Maminka říkala, že bylo včera sedm stupňů pod nulou. Vyznač i tuto hodnotu na 

číselné ose. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-1-08.1 
M-5-1-08.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-2-01 
Žák vyhledává, sbírá a třídí data 

Indikátory 1. žák provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření teploty, průjezd aut za 
daný časový limit apod.) 

2. žák porovnává zadaná data podle daného kritéria  
3. žák posuzuje reálnost vyhledaných údajů 

Ilustrativní úloha 

 
V tabulce je uveden počet diváků, kteří se během uvedených tří dnů přišli podívat do kina Svět na film 
Kuky se vrací. 
 

DEN středa pátek neděle 

 
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

 
490 

 
509 

 
954 

 
1. Z tabulky urči, který den navštívilo kino nejvíc diváků. 

 
2. Je z údajů možné určit, kolik návštěvníků vidělo tento film v sobotu? 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-2-01.2 
M-5-2-01.3 

 
  



66 

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-2-02 
Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

Indikátory 1. žák doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu 
2. žák vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data 
3. žák vyhledá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a kruhový diagram bez 

použití procent) 
4. žák používá jednoduché převody jednotek času při práci s daty (např. v jízdních 

řádech) 

Ilustrativní úloha 

 
Na informační tabuli o příjezdech vlaků jsou tyto údaje: 
 

Číslo vlaku Směr Pravidelný příjezd Zpoždění v minutách 

 
Os 1 

 
Kolín – Český Brod 

 
12:35 

 
20 

 
V kolik hodin přijede zpožděný vlak? 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-2-02.2 
M-5-2-02.4 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-3-01 
Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 
a  kružnice); užívá jednoduché konstrukce   

Indikátory 1. žák rozezná základní rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník 
a  kružnice) nezávisle na jejich natočení, velikosti nebo označení 

2. žák určí rovinné útvary pomocí počtu vrcholů a stran, rovnoběžnosti a kolmosti 
stran 

3. žák využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá, 
lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, 
kolmice) 

4. žák rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec) a určí na nich základní 
rovinné útvary 

5. žák narýsuje kružnici s daným poloměrem 
6. žák narýsuje obecný trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami 

stran 
7. žák narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a kolmic 
8. žák dodržuje zásady rýsování 

Ilustrativní úloha 

 
Ke každému obrázku vyhledej a zapiš do tabulky správný název z následující nabídky: kružnice, kruh, 
obdélník, trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník, čtverec. 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

Který z útvarů nemá žádnou stranu ani vrchol?  
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-3-01.1 
M-5-3-01.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-3-02 
Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran 

Indikátory 1. žák rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru  
2. žák určí s pomocí čtvercové sítě nebo měřením obvod rovinného útvaru 

(trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku) 
3. žák graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky 
4. žák určí délku lomené čáry graficky i měřením 
5. žák převádí jednotky: kilometry na metry, metry na centimetry, centimetry na 

milimetry 

Ilustrativní úloha 

 
Na obrázku jsou dva rovinné útvary K, L. Jaký je jejich obvod? 
Údaj zapiš v centimetrech i milimetrech. 
 

                              1 cm x 1 cm 
 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-3-02.1 
M-5-3-02.2 
M-5-3-02.5 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-3-03 
Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice 

Indikátory 1. žák vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek ve čtvercové síti 
2. žák načrtne a narýsuje kolmici a rovnoběžku 

Ilustrativní úloha 

 
 

 
 

Rozhodni, zda platí: 
 
Úsečky AD a HG jsou kolmé.                            ANO      NE 
   
Úsečky EF a AD jsou rovnoběžné.                   ANO      NE 
 
Úsečky AH a FA jsou kolmé.                            ANO      NE 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-3-03.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-3-04 
Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

Indikátory 1. žák určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze 
čtverců a obdélníků 

2. žák používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění 

Ilustrativní úloha 

 
Na obrázku jsou dva rovinné útvary K, L. 
Eliška řekla, že oba útvary mají stejný obsah. Měla pravdu? 
 
 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-3-04.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-3-05 
Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí 
osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 

Indikátory 1. žák pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě) 
2. žák určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru 

Ilustrativní úloha 

 
Který z útvarů je osově souměrný?   
 

 
A                                                     B 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-5-3-05.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 5. 

Tematický okruh 4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-5-4-01 
Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné 
míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

Indikátory 1. žák vyhledá v textu jednoduché úlohy potřebné údaje a vztahy  
2. žák volí vhodné postupy pro řešení jednoduché úlohy 
3. žák vyhodnotí výsledek úlohy 

Ilustrativní úloha 1 

 
Fotbalový zápas se hraje ve dvou poločasech. Jeden poločas trvá 45 minut. Mezi jednotlivými poločasy 
je přestávka dlouhá 15 minut. První poločas skončil v 9:25. Kdy začne druhý poločas? 
Vyber správnou odpověď: 
 

a) 9:10 
b) 9:25 
c) 9:40 
d) 9:45 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 1 

M-5-4-01.1 
M-5-4-01.2 

Ilustrativní úloha 2 

 
Strýc rozřezal trám dlouhý 1,2 m na tři stejné díly.  
Jak dlouho řezal, když mu jedno přeříznutí trámu trvalo 7 minut? 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 2 

M-5-4-01.1 
M-5-4-01.2 

 
  



73 

 

 

2. stupeň 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-01 
Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu 

Indikátory 1. žák provádí základní početní operace se zlomky a desetinnými čísly 
2. žák dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých 

a racionálních čísel, využívá vlastnosti operací sčítání a násobení 
(komutativnost, asociativnost, distributivnost) při úpravě výrazů 

3. žák vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné 
4. žák zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10 a využívá je při 

výpočtech (i ke stanovení odpovídajících druhých odmocnin) 
5. žák určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 
6. žák provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek, vyjádří zlomek 

v základním tvaru, převádí zlomek na smíšené číslo a naopak) 
7. žák určí absolutní hodnotu celého čísla 

Ilustrativní úloha 

  
Vypočti hodnoty B, C a D a jejich obrazy umísti na číselné ose podobně jako obraz čísla A. 
 
Vzor: A = 9 ∙ 11 – 102 = 99 – 100 = –1  
 
B = 32 – 3 ∙ 4 
 

C = 
3

16
4

 
 

 
 

 

D =  4,5  –  
1

2
  

 
 

  
 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-01.2 
M-9-1-01.3 
M-9-1-01.4 

 
  

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 

A 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-02 
Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

Indikátory 1.  žák zaokrouhluje čísla s danou přesností 
2. žák využívá pro kontrolu výsledku odhad 
3. žák účelně a efektivně využívá kalkulátor 

Ilustrativní úloha 

 
Vypočti a výsledek zaokrouhli na jedno desetinné místo: 
 

a) 1,22 + 0,5 = 
 

b) 0,03 ∙ (–7 + 14) = 
 

c) 0,7 ∙ 0,5 =  
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-02.1 
M-9-1-02.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-03 
Žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

Indikátory 1.  žák rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a společný 
násobek 

2. žák využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10) 
3. žák rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel 

Ilustrativní úloha 

 
Máš pět kartiček s čísly: 
 

0   4   5   7   9   
  
Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 10:         

 
 
Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 5: 
 
 
Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 2: 

 
 
Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 3: 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-03.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-04 
Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

Indikátory 1. žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část: 
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem   

Ilustrativní úloha 

 
a) Vyjádři poměrem vztah mezi vybarvenou a nevybarvenou částí obrázku. 
b) Vyjádři zlomkem, v procentech a desetinným číslem, jaká část plochy obrázku je zvýrazněná. 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-04.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-05 
Žák řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky 
map a plánů 

Indikátory 1.  žák využívá daný poměr v reálných situacích 
2.  žák stanoví poměr ze zadaných údajů 
3.  žák využívá měřítko mapy nebo plánu k výpočtu 

Ilustrativní úloha 
 

Měřítko mapy je 1 : 25 000. Dvě obce jsou na této mapě od sebe vzdáleny 5 cm.  
Jaká je jejich skutečná vzdálenost? 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-05.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-06 
Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než 
celek) 

Indikátory 1.  žák určí počet procent, je-li dána procentová část a základ 
2.  žák určí procentovou část, je-li dán procentový počet a základ  
3.  žák určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část 

Ilustrativní úloha 
 

1. Ve stádu je 80 ovcí. Ze stáda je už 20 ovcí ostříháno. Kolik je to procent? 
2. Majitel chce ze stejného stáda 5 % ovcí prodat. Kolik ovcí to bude? 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-06.1 
M-9-1-06.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-07 
Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí 
vzorců a vytýkáním 

Indikátory 1.  žák vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných 
2.  žák využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2  

3.  žák vybere odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci 

Ilustrativní úloha 
 

Obvod rovnoramenného lichoběžníku lze vypočítat podle vztahu                                            
 
                                                                            o = z1 + z2 + 2y 
                                                                                                                                                                           
Vypočti číselnou hodnotu o, je-li y = 12, z1 = 15, z2 = 7. 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-07.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-08 
Žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

Indikátory 1.  žák vyřeší rovnici a soustavu dvou jednoduchých lineárních rovnic pomocí 
ekvivalentních úprav   

2.  žák ověří správnost řešení slovní úlohy 

Ilustrativní úloha 
 

Rohlík stojí 2,50 Kč a houska 3,20 Kč. 
Eva zaplatila za nákup 26 Kč. Housek koupila o jeden kus víc než rohlíků. 
Mohla si Eva koupit 4 rohlíky a 5 housek? 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-08.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Číslo a početní operace 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-1-09 
Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž 
využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

Indikátory 1. žák řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel 
2. žák popíše konkrétní situace s využitím racionálních čísel 

Ilustrativní úloha 

 
Na účet, jehož stav byl bohužel –600 Kč, přišla naštěstí hotovost 5 300 Kč. Poté bylo z účtu zaplaceno 
inkaso ve výši 3 800 Kč. 
Jaký je aktuální stav na tomto účtu? 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-1-09.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-2-01 
Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

Indikátory 1.  žák vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu 
2.  žák vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu 

(četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota) 
3.  žák pracuje s časovou osou 
4.  žák převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak    
5.  žák samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu 

Ilustrativní úloha 

 
Martin sleduje přehled výsledků hokejového mistrovství světa: 
 

 
 

1. Který hokejový tým získal zlatou medaili (1. místo)? 
2. Kdo zvítězil v utkání Švédsko – Dánsko? 
3. Kolik branek dalo Rusko v utkání s Německem? 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-2-01.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-2-02 
Žák porovnává soubory dat 

Indikátory 1.  žák porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo 
v tabulce a diagramu 

Ilustrativní úloha 

 
Dominika si kupovala rybičky do nového akvária. V tabulce je uveden počet kusů rybek, které si čtyři 
měsíce po sobě nakoupila: 
 

 
měsíc leden únor březen duben 

počet kusů 3 4 6 7 

 
Dominika si počet zakoupených rybek znázornila v diagramu: 
 

 
 

Sestrojila si Dominika diagram správně? Svou odpověď zdůvodni. 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-2-02.1 

 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Leden Únor Březen Duben
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-2-03 
Žák určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

Indikátory 1. žák vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy 
2. žák rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy 

Ilustrativní úloha 

 
Urči, jaká úměrnost platí v dané situaci: 

a) Jeden kilogram banánů stojí 28 Kč. Maminka za 1,5 kilogramu zaplatila 42 Kč. 
b) Když půjdeš do školy pěšky rychlostí 4 km/h, bude ti cesta trvat déle, než když pojedeš na 

in-line bruslích rychlostí 7 km/h. 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-2-03.2 

 
  



86 

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-2-04 
Žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  

Indikátory 1.  žák pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice 
2.  žák přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak 
3.  žák vyčte z grafu podstatné informace (např. nejmenší a největší hodnota, růst, 

pokles) 

Ilustrativní úloha 

 
Na kterých částech grafů lze pozorovat:  

a) růst hodnot 
b) pokles hodnot 
c) nejmenší hodnotu  
d) největší hodnotu 

 
A)   y                                                                                      C)      y 

 
 
                                        
 

2                                                                                                
 
 
                                                                         x                                                                                               x 
 

B)                                                                                             D) 
                y                                                                                               y 
                 5 
 
 
                                                                                                                  3 
 
 
 
                                                                         x                                                                   4                          x      
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-2-04.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-2-05 
Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

Indikátory 1. žák vybere odpovídající funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou 
situaci 

Ilustrativní úloha 

 
Na vlek „U Slona“ nastoupí každou minutu 12 lyžařů.  
Který ze vztahů vyjadřuje počet lyžařů, které vlek odveze za t minut? 
 

a) y = 12 + t 
b) y = 12t 
c) y = 12 : t 
d) y = t : 12 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-2-05.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-01 
Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných 
útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku 

Indikátory 1. žák využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely 
2. žák využívá polohové a metrické vlastnosti (Pythagorova věta, trojúhelníková 

nerovnost, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu od 
přímky) k řešení geometrických úloh 

3. žák řeší geometrické úlohy početně 
4. žák využívá matematickou symboliku 

Ilustrativní úloha 

 
Dvě strany trojúhelníku mají délky 21 cm a 24 cm. Užitím trojúhelníkové nerovnosti rozhodni, které 
z uvedených hodnot nemohou představovat délku třetí strany tohoto trojúhelníku: 
44 cm, 42 cm, 51 cm, 38 cm. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-01.2 
M-9-3-01.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-02 
Žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

Indikátory 1. žák pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, 
trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh   

2. žák rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), typy trojúhelníků a čtyřúhelníků  

Ilustrativní úloha 

 
Rovinné útvary na obrázku jsou označeny písmeny A – F. 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
                  
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Doplň tabulku: 
 

Název Označení 

Rovnoběžník  

 D 

Pravoúhlý trojúhelník  

 E 

 A 

Lichoběžník  

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-02.1 

 
  

A   B   C   

D E F 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-03 
Žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

Indikátory 1. žák sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (bez převodu stupňů a minut) 
2. žák využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 
3. žák určuje velikost úhlu pomocí úhloměru 

Ilustrativní úloha 

 
V rámečcích doplň chybějící velikosti úhlů v trojúhelnících: 
 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-03.2 

 
  

45 stupňů 45 stupňů 

          stupňů 

Pravý úhel 

60 stupňů 

               stupňů 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-04 
Žák odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

Indikátory 1. žák odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě 
2. žák určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu 
3. žák určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, 

lichoběžníku, kruhu 
4. žák používá a převádí jednotky délky 
5. žák používá a převádí jednotky obsahu 

Ilustrativní úloha 

 
Délka strany čtverce v mřížce je jeden centimetr. Urči obvod a obsah trojúhelníku ABC. 
 

 
 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-04.2 
M-9-3-04.3 
M-9-3-04.4 
M-9-3-04.5 

 
  

A 

B 

C 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-05 
Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru 
a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

Indikátory 1. žák pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa 
rovinného pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice) 

Ilustrativní úloha 

 
Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od dvou různých bodů A, B stejnou vzdálenost? 
Vyber správnou odpověď. 
 

A) kružnice se středem v bodě A a poloměrem rovným polovině délky úsečky AB 
B) přímka rovnoběžná s úsečkou AB 
C) osa úsečky AB 
D) kružnice se středem ve středu úsečky AB procházející body A a B 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-05.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-06 
Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary 

Indikátory 1. žák načrtne rovinný útvar podle slovního zadání  
2. žák provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou 

stranou, trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka 
a kolmice daným bodem)  

3. žák ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání 

Ilustrativní úloha 
 

1. Načrtni rovnostranný trojúhelník. 
 

2. Sestroj bez použití úhloměru úhel velikosti 60° a jeho osu souměrnosti. 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-06.1 
M-9-3-06.2  
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-07 
Žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků 

Indikátory 1. žák vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků  
2. žák vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice podobných trojúhelníků 

Ilustrativní úloha 
 

Vyhledej mezi trojúhelníky dva shodné a vybarvi je.  
 
 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-07.1 

 
  

40° 

40°  40° 

6 cm                   

60° 

6 cm  

. 

6 cm   

100° 

40 
6 cm 

.                        

30°                                               

8 cm                                                               
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-08 
Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, 
určí osově a středově souměrný útvar 

Indikátory 1. žák rozhodne, zda je útvar osově souměrný 
2. žák určí osy souměrnosti rovinného útvaru 
3. žák rozhodne, zda je útvar středově souměrný 
4. žák určí střed souměrnosti 
5. žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti 

Ilustrativní úloha 
 

Na obrázcích jsou dopravní značky.  
1. Která značka na obrázku není souměrná podle středu ani podle osy? 
2. Která značka na obrázku je souměrná podle středu i podle osy? 

 
 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-08.1 
M-9-3-08.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-09 
Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich 
vlastnosti 

Indikátory 1. žák rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan) a rotační tělesa 
(válec, kužel, koule) 

2. žák používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová 
úhlopříčka 

Ilustrativní úloha 
 

Doplň tabulku: 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název tělesa Obrázek 

 B 

Kvádr  

 A 

Trojboký hranol  

Pětiboký hranol  

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-09.1 

 
  

A B 

D 

E 

C 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-10 
Žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  

Indikátory 1. žák odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru a válce 
2. žák odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru a válce  
3. žák používá a převádí jednotky objemu  

Ilustrativní úloha 
 

 
Jaký je objem krychle s hranou délky 6 dm? 
Vejde se do takové duté krychle 200 litrů vody? 
 
 
 
 
Nápověda: 1 dm3 = 1 litr 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-10.2 
M-9-3-10.3 

 
  

  6 dm 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-11 
Žák načrtne a sestrojí sítě základních těles 

Indikátory 1. žák používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava 
2. žák rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan, válec, 

kužel) 
3. žák načrtne a sestrojí síť krychle 

Ilustrativní úloha 
 

Přiřaď k tělesu jeho síť (spoj čarou obrázky, které k sobě patří):  
 
                              Těleso                                                         Síť tělesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-11.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-12 
Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

Indikátory 1. žák rozpozná, z jakých základních těles je zobrazené těleso složeno 
2. žák načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání 
3. žák sestrojí krychli ve volném rovnoběžném promítání 

Ilustrativní úloha 
 

Popiš, z jakých základních těles jsou složena zobrazená tělesa: 
 
 
                                                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-12.1 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-3-13 
Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 

Indikátory 1. žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 
2. žák řeší jednoduchou úlohu 
3. žák ověří výsledek úlohy 

Ilustrativní úloha 
 

Tenisové míčky o průměru 7 cm se prodávají ve válcových krabičkách po třech. 
Urči vnitřní rozměry krabičky. 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-3-13.1 
M-9-3-13.2 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-4-01 
Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů, nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Indikátory 1. žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 
2. žák řeší jednoduchou úlohu 
3. žák ověří výsledek úlohy 

Ilustrativní úloha 

 
Přemístěním dvou žetonů uspořádej čísla od největšího po nejmenší (sestupně). Jak to provedeš? 
 
 
 

                                15             13           17             7            10            9 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-4-01.1 
M-9-4-01.2 
M-9-4-01.3 
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Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

M-9-4-02 
Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky 
a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

Indikátory 1. žák určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu 
v rovině  

2. žák využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení 
jednoduchých úloh z běžného života  

Ilustrativní úloha 

 
Vyber díly, ze kterých můžeš sestavit losovací buben (viz obrázek). Urči počet jednotlivých dílů.  

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

M-9-4-02.1 
M-9-4-02.2 

 
 
 
 

D 

B 

C 

A 
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STANDARDY 

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Anglický jazyk 

 

 

 

Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Anglický jazyk: 

 

Mgr. Ludmila Balíková, ZŠ Heyrovského, Olomouc 

Mgr. Jana Berkovcová, NIDV  

PaedDr. Zdena Hartingerová, ZŠ SNP, Hradec Králové 

Mgr. Martina Hulešová, AMATE,  AJAT 

Mgr. Kateřina Janů, ZŠ Bakalovo nám., Brno 

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D., ZČU 

Mgr. Petra Lexová, ZŠ Ostrčilova, Ostrava – koordinátorka skupiny 

PhDr. Jana Pernicová, CERMAT 

PhDr. Jitka Tůmová, NÚV 

Mgr. Renata Uhlíková, MŠMT 
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1. stupeň 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-1-01 
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 
a s pečlivou výslovností 

Indikátory 1. žák porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými  
tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, 
přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

Co říká učitel? Ukaž (zvedni) obrázek / seřaď obrázky: 

1. Don’t speak!  2. Write, please. 3. Show me an apple. 4. Spell… 5. Point to a window. 6. Don’t 
play football! 7. Don’t drink. 8. Open your book. 9. Listen, please. 

 

 

      

     

 

  

 

 

  

 

Poznámky 
k ilustrativní úloze 
 

CJ-5-1-01.2 
Zdroje obrázků: 

A. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=246 

B. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.pdclipart.org/thumbnails.php?album=83  

C. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=15 

D. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=281 

E. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.clker.com/clipart-non-potable-water.html 

F. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.clker.com/clipart-8526.html 

G. [cit. 2013-05-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.clker.com/clipart-13102.html (upraveno) 

H. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=5 

I. [cit. 2013-03-24] Dostupné pod licencí Public domain na www: 

http://www.clker.com/clipart-4577.html 

 

A 
B C 

D E F 

G H I 
Hi! 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=246
http://www.pdclipart.org/thumbnails.php?album=83
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=15
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=281
http://www.clker.com/clipart-non-potable-water.html
http://www.clker.com/clipart-8526.html
http://www.clker.com/clipart-13102.html
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=5
http://www.clker.com/clipart-4577.html
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=83&pos=8
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=15
javascript:edit(227831)
http://www.clker.com/clipart-8526.html
javascript:edit(13102)
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=5
javascript:edit(4577)
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

CJ-5-1-02 

Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 
text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

3. žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 
text znázorňující význam dané věty nebo její části, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

Poslouchej. Ke každému jménu napiš správné písmeno obrázku. Jeden obrázek je navíc. 

Tina:  

Jane:    

Alex:  

Mary:    

Robert:  

A  B  C  D E   F  

Poznámky 

k ilustrativní úloze 

CJ-5-1-02.1 
Zdroje obrázků: [online]. [cit. 2013-03-18] Dostupné pod licencí Free clipart images 
na www: 

A. http://www.allfreeclipart.com/sports/tennis/Tennis-racket2/ 

B. http://www.allfreeclipart.com/animals/cats/BlackCat-with-White-Sockets/ 

C. http://www.allfreeclipart.com/food/hamburger/ 

D. http://www.allfreeclipart.com/buildings/House-3/ 

E. http://www.allfreeclipart.com/fashion-clothing/ 

F. http://www.allfreeclipart.com/education-school/Blocco-notes/ 

Další poznámky  Transkripce textu: 

Number 1: Tom: What´s your favourite food, Tina? 

Tina: I like hamburgers, they´re yummy. 

Number 2: Jane: Look, it´s my new schoolbag. I like the colours – purple, red and blue 

are my favourite. Amy: Yes, Jane, your new schoolbag is very nice. 

Number 3: Hello, I´m Alex. I love sports and games. I play tennis every day and this is 

my new tennis racket. 

Number 4: Peter: What do you like at school, Mary? Mary: I like writing very much! 

I´ve got a new exercise book, look.  

Number 5: Hi, my name´s Robert and this is a picture of my pet. It´s a black cat. Have 

you got a pet? 

 

http://www.allfreeclipart.com/sports/tennis/Tennis-racket2/
http://www.allfreeclipart.com/animals/cats/BlackCat-with-White-Sockets/
http://www.allfreeclipart.com/food/hamburger/
http://www.allfreeclipart.com/buildings/House-3/
http://www.allfreeclipart.com/fashion-clothing/
http://www.allfreeclipart.com/education-school/Blocco-notes/
http://www.allfreeclipart.com/sports/tennis/
http://www.allfreeclipart.com/animals/cats/BlackCat-with-White-Sockets/
http://www.allfreeclipart.com/fashion-clothing/Bag-2/
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

CJ-5-1-03 

Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu 

a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  

Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li 
k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu 

2. žák porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo 
zvukovou oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

Ilustrativní úloha 

 

Poslouchej a doplň do tabulky chybějící údaje. 

 

                               
 

 A B 

Name? Sarah  

From (city)?   Brno 

How old?               years old                      years old 

Eyes (colour)?   

Hobby?   

 

 

 

 

Poznámky 

k ilustrativní úloze  

CJ-5-1-03.2 
Autorkou materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ludmila Balíková. Autorkou obrázků je 

Lada Kořistková. 

Další poznámky  Transkripce textu: 

A: Look at this photo – this is my new penfriend. Her name is Sarah – S-A-R-A-H – and she´s from London in 

England. She´s 9 years old and she´s got two big sisters. Sarah´s got long hair and brown eyes. Sarah likes 

dancing. She goes dancing to a school club every Monday and Friday. Dancing is her hobby. 

B: Hello, I´m Tom, it´s easy – T-O-M, and I´m new in this class. I´m from Brno in the Czech Republic. I´m ten 

years old, how old are you? I´ve got one brother, his name´s Mark. I´ve got short hair and blue eyes. Have 

you got a computer? I love playing computer games, it´s my hobby. I can play many computer games.  
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-2-01 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

Indikátory 1. žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

2. žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých 
poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, 
činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či 
druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) 
za použití jednoduchých slovních spojení a otázek   

Ilustrativní úloha 

 
Hraní rolí: Noví přátelé  
V této úloze spolu komunikují čtyři žáci. Každý si vytáhne kartičku s osobními údaji. 
Zadání:  
Jsi na mezinárodním táboře. Vyber si kartičku a přečti si, kdo jsi. Ptej se a zjisti informace o nových 
kamarádech. Odpovídej na jejich otázky. 
Vzor:  Ptej se např. How old are you?  
 

Name: Peter Black 
 

Name: Lucie Krátká Name: Robert  Green  Name: Maggie Small 

Age: 11 
 

Age: 10 Age: 12 Age: 9 

From: London, Great 
           Britain 

From: Prague, the     
            Czech Republic  

From: New York, the   
            USA 

From: Liverpool,    
            Great Britain 

Hobbies: swimming        
     and playing football  

Hobbies: drawing and 
      listening to music 

Hobbies: watching TV 
     and reading books           

Hobbies: cooking and  
meeting friends                             

Favourite food: 
                 ice-cream 

Favourite food: 
                               pizza 

Favourite food: 
                            apples 

Favourite food: 
                       oranges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-5-2-01.2 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

 

CJ-5-2-02 

Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných téma 

Indikátory 

 

1. žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad 
za použití jednoduchých slovních spojení a vět  

2. žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. 
jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět 

3. žák popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. předměty, zvířata, 
činnosti), za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 

 

Řekni alespoň deset pravdivých vět o sobě a o svém kamarádovi nebo členu rodiny. Tabulku použij 

jako návod, můžeš si udělat předem poznámky.                                                       

                                    

                                                     You                                                          Your brother/sister/friend... 

Name  My...  

Surname  His/her... 

Age I´m...  

From  He/she… 

Telephone number   

Brothers/sisters I´ve got... / I haven´t got...  

Pet/s  He/she´s got... 

I haven´t got a/an  He/she hasn´t got... 

Favourite colour My...  

Favourite food  His/her... 

Can  He/she can... 

Can´t  I can´t…  

Likes I like… He/she likes... 

Dislikes I don´t… He/she doesn´t like... 

Activities: every day I…  every day. He/she… every day. 

Activities: on Sunday I don´t… on Sunday. He/she doesn´t… on Sunday. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poznámky 

k ilustrativní úloze 

CJ-5-2-02.1 

CJ-5-2-02.2  



110 

Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

CJ-5-2-03 

Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 

Indikátory 1. žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající 

se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde 

bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 

2. žák odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným 

tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

3. žák se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech 

nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, 

za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět. 

Ilustrativní úloha 

 

Odpověz na deset různých náhodně zvolených otázek učitele, např.:  

 

A:    B: 

1. What´s your surname? 

2. Can you spell it, please? 

3. How old are you? 

4. How many brothers and sisters have you 

got? 

5. Where´s your Mum now? 

6. Do you live in a house or in a flat? 

7. Can you play table tennis? 

8. When do you finish school on Mondays? 

9. Does your Dad go to work by bus? 

10. Are you speaking Czech now? 

 

1. Where are you from? 

2. Is it a town or a village? 

3. Is your town/village small or big? 

4. Have you got a pet? (If the answer is YES:   

What is it?) 

5. Do you like milk? 

6. Who´s your best friend? 

7. How old is he/she? 

8. Can he/she draw a horse? 

9. Where do you usually have lunch on 

Sundays?  

10. Does your Mum like reading? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

k ilustrativní úloze  

CJ-5-2-03.1 

CJ-5-2-03.2 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-3-01 
Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům  

Indikátory 1. žák najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si text a vyber správnou možnost. 
 
It´s Sunday, 11th April. Mandy is very happy today, it´s her birthday. She´s eight years old. There are 
many presents for her: a new red bike from her parents, a big Barbie doll from her Granny, a nice 
yellow T-shirt from her sister Rebecca and a chocolate cake from her friends. Mandy and her friends 
are eating the cake now. And there is a small brown dog under the table in the kitchen. It´s not 
a present, it´s Mandy´s pet Ben.  
 

  True False 

1. It´s summer.   

2. It´s Mandy´s birthday today.                            

3. She´s eleven.                                                        

4. Mandy has got only one present.                    

5. Mandy´s red bike is old.                                     

6. Her new T-shirt is yellow.                                  

7. Mandy and her friends are dancing 
now.    

  

8. Ben is a dog.                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-5-3-01.1 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-3-02 
Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 

činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

2. žák porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se 

vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. 

vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 

význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

3. žák porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z běžného 

života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si text a seřaď obrázky do správného pořadí: 
Do you know Karim? He’s my cousin from Hastings in England. He’s ten years old, he’s got a little sister 
and he lives with his family in a nice house. He gets up before seven o’clock every day and he goes to 
school by bike. His favourite day at school is Tuesday because he likes his Art lessons very much. In his 
free time he likes playing the guitar and sometimes he goes skateboarding with his friends. He hasn´t 
got any pets at home. And what’s his favourite food? He doesn´t like hamburgers or chips but his 
favourite food is pizza. 

A    B   C         D     E    F  
 

1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
4. ..... 
5. ..... 
6. ..... 

 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-5-3-02.2 
Zdroje obrázků: 
[cit. 2013-03-25] Dostupné pod licencí Free clipart images na www: 
A: http://www.allfreeclipart.com/food/Pizza-Slice-Trozo-de-Pizza/ 
B: http://www.allfreeclipart.com/buildings/House-3/ 
C: http://www.allfreeclipart.com/music/instruments/guitar-5/ 
D: http://www.allfreeclipart.com/household/Alarm-clock/ 
E: http://www.allfreeclipart.com/recreation/art/ 
F: http://www.allfreeclipart.com/sports/skateboard/ 

 

http://www.allfreeclipart.com/buildings/House-3/
http://www.allfreeclipart.com/household/Alarm-clock/
http://www.allfreeclipart.com/sports/skateboard/
http://www.allfreeclipart.com/food/Pizza-Slice-Trozo-de-Pizza/
http://www.allfreeclipart.com/buildings/House-3/
http://www.allfreeclipart.com/music/instruments/guitar-5/
http://www.allfreeclipart.com/household/Alarm-clock/
http://www.allfreeclipart.com/recreation/art/
http://www.allfreeclipart.com/sports/skateboard/
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

CJ-5-4-01 

Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, 

rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života  

Indikátory 1. žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj 

věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad 

2. žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí členy své 

rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, 

mají rádi/neradi 

3. žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, 

dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá (např. 

jak se má, kde je, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití 

základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 

poděkování) 

Ilustrativní úloha   

 

Přečti si tabulku, kterou vyplnil Martin, a také si přečti text, který o sobě napsal. Pak vyplň svou část 

tabulky a napiš podobný text o sobě.  

 

 Martin You 

Name Martin  

Age 10  

Brothers/sisters two sisters  

Favourite animal horse  

Sport I can play football  

I like computer games  

I don´t like  pink   

 

 

Vzor:  

My name is Martin. I am 10. I have got two sisters. My favourite animals are horses. I can play football. 

I like computer games. I  don´t like the colour pink. 

 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

Poznámky 

k ilustrativní úloze 

CJ-5-4-01.1 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný výstup 

RVP ZV 

CJ-5-4-02 

Žák vyplní osobní údaje do formuláře 

Indikátory 1. žák doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní 

spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 

předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 

vykonává 

Ilustrativní úloha 

 

Doplň osobní údaje do formuláře k získání průkazky do školní knihovny: 

 

Name:  

Surname:  

Age:  

Class:  

School:  

Home address: 

house number 

street 

town/city/village 

 

I would like to read 

books or magazines 

about: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

k ilustrativní úloze  

CJ-5-4-02.1 
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2. stupeň 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-1-01 
Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně  

Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, 

prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) 

v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

Ilustrativní úloha 

 
Poslouchej a do každé věty doplň JEDNO slovo nebo číslo.  Nahrávku uslyšíš dvakrát. 
 

1. The teacher is informing the pupils about a __________________ match. 
2. The match will be in _____________________ School. 
3. The pupils must be in front of the supermarket at ___________.  
4. The bus will cost £ _____________. 
5. The pupils needn’t take any ________________. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-9-1-01.1 
 

Další poznámky Transkripce textu:  
Now, everybody, listen to me, please. There’s a basketball match next 
Tuesday. This time we are playing in Harrold School. Write it down, please. 
Harrold School – H – A – R – R – O – L – D. Yes, Harrold School. We must get 
there before 9, the match starts at 9.30. We’ll meet in front of the 
supermarket at 7.15. Remember, please, at 7.15! Nobody will be late! You’ll 
need £5.50 for the bus. You needn’t take any food with you. You’ll get a small 
snack and after the match you’ll also have lunch. The match should finish at 
1 p.m. I hope we’ll be back at 3. 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-1-02 
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, 
která se týká osvojovaných témat  

Indikátory 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně 
pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům 
(např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma 
nebo obsah daného textu) 

Ilustrativní úloha 

 
Poslouchej osm krátkých nahrávek. Přiřaď každou ke správnému místu nebo tématu. Dvě možnosti 
jsou navíc. 
 

in the street – asking for 
directions        

 TV – weather forecast      

at school  in a restaurant                           

in a clothes shop                                     in a library  

at the airport  at the doctor’s  

at the station                                     in a bakery  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

 CJ-9-1-02.1 

Další poznámky  Transkripce textu: 
1. Excuse me, where are the changing rooms? 
2. So, a cheese sandwich, fish and chips and an orange juice. Is that all, Sir? 
3. A: May I help you, Madam? B: Yes, a return ticket to London, please. 
4. Today and tomorrow we can expect more clouds, but no rain and the 
                temperature  up to twenty degrees.                   
5. May I have two loaves of bread and that lovely chocolate cake, please? 
6. Excuse me, what time does the plane EI 384 to Dublin take off? 
7. Excuse me, where is the nearest bank, please? 
8. A: What´s the matter, John? B: My throat, it really hurts and I´ve got 

a terrible headache. 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-2-01 
Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích  

Indikátory 1. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného 
rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci 
ochoten v případě nutnosti pomoci 

2. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje 

3. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na 
podobné výpovědi reaguje 

4. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných 
rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na 
podobné výpovědi reaguje 

5. žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních 
situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se dostane 
na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 

 
V této úloze spolu komunikují dva žáci. Každý si vytáhne jednu kartu s instrukcemi. 

 
Zjisti informace o novém kamarádovi/nové kamarádce podle instrukcí na kartě.  
Podle skutečnosti odpověz na jeho/její otázky. 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-9-2-01.1 
 

Pupil A 
 

You want to know: 
1. how old he/she is. 

2. what his/her mother does. 

3. what he/she thinks of graffiti. 

4. where he/she was born. 

5. what job he/she would like to 

do and why. 

6. when he/she started to study 

English. 

7. what he/she is doing tonight. 

Pupil B 
 
You want to know: 
1. what his/her favourite food is. 

2. if he/she´s got  a brother or a 

sister. 

3. if he/she gets up early. 

4. when he/she was born. 

5. where he/she is going in the 

summer. 

6. what he/she did last night. 

7. if he/she would like to live 

abroad. (Why yes/not.) 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 
Tematický okruh 2. Mluvení 
Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-2-02 
Žák mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 

Indikátory 1. žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy 
nebo s vizuální oporou) 

Ilustrativní úloha 

 
Vyprávěj o ideálních prázdninách. Postupuj podle těchto bodů (místo otazníků můžeš uvést 
vlastní myšlenky): 
 

1. DESTINATION (country, city, beach, mountains, ?) 

2. PEOPLE TO GO WITH  

3. MEANS OF TRANSPORT 

4. LENGTH OF STAY (2 months, 2 weeks, ?) 

5. TYPE OF ACCOMMODATION (five-star hotel, bungalow, tent, ?) 

6. PLACES TO SEE 

7. ACTIVITIES TO DO 

8. TYPE OF FOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-9-2-02.1 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 
Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný výstup 
RVP ZV 

CJ-9-2-03 
Žák vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života  

Indikátory 1. žák popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní 
činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 

2. žák vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití 
vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, 
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

3. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec  

4. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

Ilustrativní úloha 

 
V červnu pojedeš se školou na poznávací zájezd do Velké Británie. Z přiloženého plánu cesty vyber 
tři nejzajímavější dny a popiš kamarádovi, co během nich uvidíte a co budete dělat. 
  

DATE PROGRAMME FOOD, ACCOMMODATION 

2nd June early morning: journey to Great Britain night on the bus 

3rd June afternoon: arrival in London 
London — Piccadilly Circus — Trafalgar 
Square — the City of Westminster  

dinner (host family) 

4th June London 
morning: St Paul’s Cathedral —
Buckingham Palace (Will we see the 
Queen?) – Hyde Park (picnic)  
afternoon: the Tower of London / the 
National Gallery* — the London Eye (the 
best view of London) / Oxford Street 

(shopping)* 

breakfast (host family) 
packed lunch 
dinner (host family) 

5th June morning: Oxford (university, gardens) 
afternoon: Stratford-upon-Avon 
(Shakespeare’s house, competition – 
Read a poem by Shakespeare and win  
a  DVD ) 

breakfast (host family) 
packed lunch 
dinner (host family) 

6th June morning: Dover (castle, short trek to the 
hills – So white, so beautiful!) 
afternoon: Hastings (revising English 
history – King Harold, 1066, etc.) 

breakfast (host family) 
packed lunch 
dinner (host family) 

7th June morning: Brighton (shopping, relaxing on 
the beach) 
noon: journey to the Czech Republic 

breakfast (host family) 
packed lunch 
night on the bus 

8th June late afternoon: arrival in the Czech 
Republic 

 

*depending on the interest of the group 

Poznámky k ilustrativní 
úloze 

CJ-9-2-03.4 
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Vzdělávací 
obor 

Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP 
ZV 

CJ-9-3-01 
Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech  

Indikátory 1. žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, v němž  
žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) 
v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat 
ve svém životě 

Ilustrativní úloha 

Přečti si informace z webové stránky a odpověz na otázky 
Vzor:  0. What is the museum address? Exhibition Road, South Kensington, London SW7 2DD  
1. What time does the museum open every day? ……………………………………………………………………… 
2. What time is the museum closing today?  ……………………………………………………………………………. 
3. How much are tickets for children?......................................................................................... 
4. Is there a cinema in the museum?.......................................................................................... 
5. When can children sleep over in the museum? …………………………………………………………………. 
Opening times for Science Museum 
  
ADDRESS 
Exhibition Road, South Kensington, London SW7 2DD  
 
TELEPHONE 
0870 870 4868  
  
OPENING TIMES 
10am-6pm 
 
PRICES 
FREE (Adult), FREE (Child) | Charges apply for the IMAX 3D Cinema, simulators and some special 
exhibitions. 
 

Today (Saturday) Science Museum closes at 4 pm 

SCIENCE  NIGTH 

Science Night invites students to sleep over at the Science Museum where they can experience exciting 
hands-on workshops and 3D films while sleeping among the museum's amazing exhibits. Breakfast in 
the morning.  

Science Nights in 2013 are on: 12th January,  6th July and 23rd November. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

Text převzat z webové stránky:  

http://www.londontown.com/LondonInformation/Attraction/Science_Museum/f5fb/opening-times/ (upraveno) 

http://www.londontown.com/LondonAreas/South%20Kensington
http://www.londontown.com/LondonAreas/South%20Kensington
tel:08708704868
http://www.londontown.com/LondonInformation/Attraction/Science_Museum/f5fb/
http://www.londontown.com/LondonInformation/Attraction/Science_Museum/f5fb/opening-times/
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný výstup 

RVP ZV 

CJ-9-3-02 

Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované 

informace  

Indikátory 1. žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se 

každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 

text znázorňující obsah daného textu) 

2. žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují 

v jednoduchém textu 

3. žák porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se 

týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů 

Ilustrativní úloha 

 

Přiřaď ke každému úryvku správný druh textu. Dvě možnosti jsou navíc. 

 

A) e-mail       B) shopping list    C) dictionary       D) poem        E) weather forecast       

 F) test         G) instructions        H) play         I) fairy tale 

Vzor: 

If you can come, please meet me at the train station at 4:30pm on Monday. See you soon!  

Brenda                                                                                                                                                        e-mail 

 1.  

´Help!´ cried the gingerbread man and the fox ate up the gingerbread man in one big bite. So there was no 

gingerbread man for the cat or the dog or the cow or the horse or the children or the little old man or the little 

old woman. They all went home again and had nothing for their tea.  

                                                                                                …………… 

2.  

milk /milk/ noun /U/ white liquid produced by women and other female animals, for example cows, to feed their 

babies: fresh milk, a carton of milk, milk bottle                  

                                                                                           ……………         

3 .    

When is the Independence Day?  

                             A) July  4th          B) June  5th        C) June 4th 

                                             …………… 

4. 

We are expecting a sunny day, with high temperatures up to 32 degrees Celsius. It could be foggy in the morning 

in the south of the country so be careful while driving …   

…………… 

5.  

Get off the bus at The Green Park. Walk around the pond to Hazel Road. Walk along until you get to the library.  

Then turn right and the Westbury School is there on the left.   

…………… 

 6.  

 200g strawberries, a jar of jam, four loaves of white bread, 2 bottles of pear juice, 3 packets of peanuts                                                                                                                              

 ……………   

Poznámky k ilustrativní 

úloze  

 CJ-9-3-02.1 

 CJ-9-3-02.3 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

4. Psaní  

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-4-01 
Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

Indikátory 1. žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají 
jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává 

 

Ilustrativní úloha 

 
V červnu se zúčastníš školního zájezdu do Velké Británie. Vyplň pro cestovní kancelář tento dotazník.  
 

FIRST NAME  
 

 

SURNAME 
 

 

GENDER 
 

 

DATE OF BIRTH 
 

 

MOTHER TONGUE 
 

 

ADDRESS 
 

 

POSTCODE 
 

 

EMAIL ADDRESS 
 

 

CONTACT PERSON  
 

INTERESTS 
 

 

REASONS FOR GOING 
TO UK 

 

PREFERRED HOST 
FAMILY (e. g. children, 
pets, bed size) 

 

SPECIFIC NEEDS (e. g. 
dietary needs, 
allergies) 

 

OTHER NEEDS  
 

 

 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-9-4-01.1 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-4-02 
Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat 
 

Indikátory 1. žák sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a 
minulých událostí za použití vět propojených např. spojkami a, ale, nebo, 
protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

2. žák napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. 
poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět 

3. žák napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a 
příslovci nejdříve, potom, nakonec 

4. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. 
spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

5. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. 
spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si pozvánku. 
 

Pyjamas party! 
At Sailor's Club 

Saturday 18 September  
5 – 8 pm 

Wear your favourite pyjamas 
Bring some food, drink and CDs 

For more information call Mandy 08792 332487 
 
 
  
Napiš kamarádovi e-mail, ve kterém ho pozveš na tento večírek. Zmiň se o všech detailech 
z pozvánky. 
 
Dear _________, 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
____________ 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-9-4-02.2 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-4-03 
Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení  

Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké 
sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, prostředí, 
v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si následující e-mail a písemně na něj odpověz. 
 
From: Kate 
To: Leila 
 
Dear Leila, 
Thanks for your postcard. Can you tell me more about your holiday? How was it? Where did you go? 
How long did you stay there?  What did you do? 
I hope next time we´ll go together. 
Kate 
 
Dear Kate, 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Love 
 
Leila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

CJ-9-4-03.1 
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Další cizí jazyk  
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-1-01 
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

Indikátory 1. žák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci s učebnicí, 
pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů) 

2. žák porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy, 
jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, 
seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

 
Poslouchej a vyber správnou odpověď na otázku: 
 

1. a) She’s American. 
b) I’m from New York. 

       2.    a) In January. 
              b) It’s Monday today. 
       3.    a) Jane is my little sister. 
              b) Jane is at home now.   
       4.    a) Yes, I can, but not much. 
             b) My Mum can cook very well. 
      5.    a) He can roller skate, he’s very fast. 
             b) I can play tennis well, I’m a tennis champion. 
      6.    a) I can speak English, German and Russian. 
             b) Yes, I do. 
      7.    a) No, I can’t. 
             b) No, I don’t, it’s boring. 
      8.    a) It´s two pounds eighty. 
             b) I don’t like hot dogs. 
      9.    a) Yes, he is. 
             b) No, Jim is at work. 
      10.  a) Here you are. 
             b) Yes, please. 
 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

DCJ-9-1-01.2 
 

Další poznámky Otázky: 
1. Where are you from?  
2. When’s your birthday?  
3. Where’s Jane? 
4. Can you cook? 
5. What can you do well? 
6. What languages can you speak? 
7. Do you like travelling? 
8. How much is a hot dog, please? 
9. Is Jim a doctor? 
10. Would you like an ice-cream? 

 

 



128 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný výstup 
RVP ZV 

DCJ-9-1-02 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se 
k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, 
má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního 
spojení, vykoná činnost) 

3. žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná 
činnost) 

Ilustrativní úloha 

 
Poslouchej a ke každému jménu doplň správné písmeno obrázku. Dva obrázky jsou navíc. 
 

     A     B     C       D     E      F      
 
                   

  
  

   
 
 
 
 

  

Paul Harry Kate Jessica 

    

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

DCJ-9-1-02.1 
Zdroj obrázků: [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na www: 
A. http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=132&pos=0 
B. http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=127&pos=12 
C. http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=136&pos=17 
D. http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=148&pos=9 
E. http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=135&pos=7 
F. http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=140&pos=43 

Další poznámky  Transkripce textu: 
1. A: What are you doing tomorrow, Paul? We are going to the mountains, the weather 

is perfect for skiing. Would you like to go skiing with us? 
B: Of course! A great idea! Thank you. 

2. Hi, I’m Harry and I love football. My favourite football player is Cristiano Ronaldo. 
3. A: Do you like sports, Kate? 

B: Yes, I do. I like cycling very much. Look, it’s my new bike. 
4. A: Where’s Jessica? 

                  B: It’s 3 o’clock so she’s doing aerobics. She has her aerobics lesson every day.   

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=148&pos=9
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=135&pos=7
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=140&pos=43
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=132&pos=0
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=127&pos=12
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=136&pos=17
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=148&pos=9
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=140&pos=43
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-1-03 
Žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat  

Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním tématům 

2. žák porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý poslechový 
text, který se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, 
doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

Ilustrativní úloha 

 
Poslouchej a doplň chybějící údaje: 
 

4 U Café 
 

25 ............ Road, Oxford 
Opposite the ................... 

Open .................. days a week 
10 a.m. – 11 p.m. 

40 different ....................... 
Many hot and ................... drinks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze 

DCJ-9-1-03.1 
 

Další poznámky  Transkripce textu: 
 
A: Do you know 4 U Café? My brother Mario works there. 
B: 4 U Café? No, I don’t. Where is it? 
A: The address is 25 Black Road, it’s in the centre, opposite the cinema. 
B: Is it open every day? 
A: No, not every day, only 6 days a week, from Monday to Saturday. 
B: It sounds good. Is there any special food you can have? 
A: Yes, there are 40 different pizzas and all of them are great! 
B: Wow, I love pizza! Are there any special drinks? 
B: Special drinks? Well, not special, but they have many hot and cold drinks 
you can choose from. 
A: Great. How about going there tomorrow?  
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-2-01 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

Indikátory 1. žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

2. žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých 
poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, 
činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či 
druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na 
totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek 

Ilustrativní úloha 

 
Hraní rolí 
žák/žákyně A 
Jsi na vánočním večírku. Chceš se seznámit s novým kamarádem / novou kamarádkou. Pozdrav ho/ji 
a zjisti, zda máte něco společného. Místo otazníků v tabulce uveď vlastní myšlenky. 

 

 YOU YOUR NEW FRIEND 

NAME  Choose a name you like.  

COUNTRY AUSTRALIA  

AGE 15  

BROTHERS AND SISTERS NO  

FREE TIME SURFING, FRIENDS, ?  

FAVOURITE FOOD FRUIT SALAD, PASTA, ?  

 
žák/žákyně B 
Jsi na vánočním večírku. Chceš se seznámit s novým kamarádem/novou kamarádkou. Zjisti, zda máte 
něco společného. Místo otazníků v tabulce uveď vlastní myšlenky. 
 

 YOU YOUR NEW FRIEND 

NAME Choose a name you like.  

COUNTRY SINGAPORE  

AGE 14  

BROTHERS AND SISTERS 1 YOUNGER SISTER  

FREE TIME WATCHING TV, SURFING THE 
NET, ? 

 

FAVOURITE FOOD STEAK, PIZZA, ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

DCJ-9-2-01.2 
 



131 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

DCJ-9-2-02 

Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

Indikátory 1. žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, 

za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

2. žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. 

jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití 

jednoduchých slovních spojení a vět 

3. žák popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti), se kterými se běžně 

setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 

 

Televizní soutěž  

Přihlásil/a ses do své oblíbené televizní soutěže. Soutěžící v ní musí během 30–60 sekund představit 

část svého života a přitom uvést jednu nepravdivou informaci. Pokud diváci (tvoji spolužáci) 

nepravdivou informaci neodhalí, postupuješ do dalšího kola. V prvním kole soutěžící popisují pokoj, ve 

kterém spí. (Námět na některém obrázku můžeš využít pro formulaci nepravdivé informace.) 

 

A.  

 

B. 

 

                          

C. 

  

D.  

 

E. 

 

F. 

 
 

Poznámky 

k ilustrativní úloze  

DCJ-9-2-02.3 
Zdroje obrázků: 

A. [cit. 2013-04-13] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-fish-tank.html 

B. [cit. 2013-04-13] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-closed-blue-window-1.html 

C. [cit. 2013-04-13] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-4614.html 

D. [cit. 2013-04-13] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-25460.html 

E. [cit. 2013-04-13] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-15252.html 

F. [cit. 2013-04-13] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-3928.html  

 

http://www.clker.com/clipart-fish-tank.html
http://www.clker.com/clipart-closed-blue-window-1.html
http://www.clker.com/clipart-4614.html
http://www.clker.com/clipart-25460.html
http://www.clker.com/clipart-15252.html
http://www.clker.com/clipart-3928.html
javascript:edit(3928)
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

DCJ-9-2-03 

Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 

Indikátory 1. žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající 
se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde 
bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 

2. žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, 
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují 
k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

3. žák se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech 
nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, 
za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 

 
Řízený dialog 
žák/žákyně A 
Začal/a jsi navštěvovat novou školu. O přestávce chceš spolužákovi/spolužačce sdělit zajímavé 
informace o sobě – přečti mu/jí první větu na své kartě. Bohužel ve třídě je občas hluk, ve kterém ty 
nejdůležitější údaje nejsou slyšet. Pokud spolužák nebo spolužačka bude mít zájem, zeptá se tě na ně. 
Přečti pak druhou větu na kartě. 
karta 1  
 
 
 
 
 
karta 2 
 
 
 
 
 
karta 3  
 
 
 
 
 

žák/žákyně B 
Do třídy dnes přišel/přišla nový spolužák/nová spolužačka. O přestávce ti chce o sobě něco říct. Bohužel 
ve třídě je občas hluk, ve kterém ty nejdůležitější údaje nejsou slyšet. Zeptej se proto spolužáka nebo 
spolužačky na údaj, který jsi přeslechl/a. Každá otázka bude začínat správným tázacím výrazem (who, 
what, when, where, how, why). Než se zeptáš, můžeš říct Sorry… .  
 

Poznámky 

k ilustrativní úloze 

DCJ-9-2-03.3 

 

 

My name is. 
My name is Alex Bond! 

I am from. 
I am from Chicago! 

I have got. 
I have got a plane! 
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

DCJ-9-3-01 

Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

Indikátory 1. žák porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, 

příkazům, zákazům na informačních tabulích, s nimiž se setkává 

v každodenním životě (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo 

obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

 

Spoj obrázky nebo texty A–F se správnými významy 1–6. 

1. Students can borrow books here. 

2. No dogs. 

3. Tourists can get on a plane here. 

4. Thank you for not smoking. 

5. This place is not safe. You mustn’t go there. 

6. This water is for drinking.    

 

A. 

 
 

B. 

 

C. 

 
 

D. 

 
 

E.  
LIBRARY CORTLAND 

Monday – Thursday 

8.00 – 18.00 

Friday 

8.00 – 16.00 

F.  

 

 

Poznámky 

k ilustrativní 

úloze 

DCJ-9-3-01.1 

Zdroje obrázků: 

A. [cit. 2013-04-10] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3  

B. [cit. 2013-04-10] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=15   

C. [cit. 2013-04-10] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-82076.html  

D. [cit. 2013-04-10] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-no-smoking-sign.html  

E. [cit. 2013-04-10] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 

http://www.clker.com/clipart-map-symbols-airport-black.html  

 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=15
http://www.clker.com/clipart-82076.html
http://www.clker.com/clipart-no-smoking-sign.html
http://www.clker.com/clipart-map-symbols-airport-black.html
javascript:;
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-3-02 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

2. žák porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se 
vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si text a urči, která potravina v něm není zmíněna. 
 

A. 

 

B. 

 

C. 

 
D. 

 

E. 

 

F. 

 
G. 

 
 

H. 

 

I. 

 
 

Food around the World 
Everybody eats. In every country, people have breakfast, lunch and dinner but they don’t often eat the same 
food. In Uganda people eat a lot of bananas. They also make matoke, a special food from green bananas. Rice is 
very important for people in Iran. They eat rice with chicken, with yogurt or with eggs. Sometimes they prepare 
rice for one day! People in Iran like sweets, too. Rice cakes and ice-cream are very popular there. Yes, ice-cream 
comes from Iran! Food in Vietnam is very healthy. Pho is a popular soup in Vietnam. It is soup with rice noodles 
and meat. People usually buy pho in the street. In Mongolia people eat a lot of meat, for example horse meat, 
and cheese. Milk tea with salt and kefir are popular drinks in that country. There are so many interesting kinds of 
food and drinks in the world!                                                       
Poznámky 
k ilustrativní úloze 

DCJ-9-3-02.1 
Zdroje obrázků: 
A. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-14101.html  
B. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-4145.html  
C. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-9673.html  
D. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-29011.html  
E. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-12377.html  
F. [cit. 2013-04-12] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-yogurt-html   
G. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-12567.html  
H. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-3986.html  
I. [cit. 2013-04-11] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 
http://www.clker.com/clipart-25852.html  

http://www.clker.com/clipart-14101.html
http://www.clker.com/clipart-4145.html
http://www.clker.com/clipart-9673.html
http://www.clker.com/clipart-29011.html
http://www.clker.com/clipart-12377.html
http://www.clker.com/clipart-12567.html
http://www.clker.com/clipart-3986.html
http://www.clker.com/clipart-25852.html


135 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

DCJ-9-3-03 

Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  

Indikátory 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z 

každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, 

doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

2. žák najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, 

který se vztahuje k tématům z každodenního života a je podpořen obrazem 

Ilustrativní úloha 

Spoj správný text a obrázek. Jeden text je navíc. 

1. This animal is very interesting. It is red and it has got ten legs. This one lives on the Galapagos. 

It can jump and walk on water! 

2. People don’t usually like this animal. It is very long (5 metres) and it has no legs and no ears. It 

eats small animals, for example birds or rabbits.  

3. This animal is very small. It is usually green. It lives in water and on land, sometimes in trees!  It 

can jump high and long – its back legs are very long too. In some countries people eat them. 

4. This animal is a popular pet. Its favourite game is playing with a mouse. It can hear very well 

and it can see well at night.  

5. This white bird lives in the Pacific. It can fly in a strong wind very well. Its egg is very big. 

Parents sit on it 80 days! 

 

       

                
Poznámky 

k ilustrativní úloze 

DCJ-9-3-03.1 

Zdroje obrázků: 

A. krab galapážský – s laskavým svolením MVDr. Ivo Paulíka (upraveno) 

Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Lexová. 
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

DCJ-9-4-01 

Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

Indikátory 1. žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné povahy týkající se 

jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně 

obklopují, a činností, které běžně vykonává 

Ilustrativní úloha 

 

Vyplň dotazník o svém nejlepším kamarádovi / své nejlepší kamarádce. Pokud neznáš některou 

odpověď, dokonči větu: “I don’t know because…”. 

 

How well do you know your best friend? 
 

1. What is his/her favourite school subject? 
 

2. When was he/she born? 
 

3. How many brothers/sisters has he/she got? 
 

4. Where was he/she last weekend? 
 

5. What kind of music does he/she like? 
 

6. Can he/she ride a bike? 
 

7. How often does he/she use Facebook? 
 

8. What does he/she like eating or drinking?  
 

9. What is his/her favourite sport? 
 

10. Why is he/she your best friend?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

k ilustrativní úloze  

DCJ-9-4-01.1 
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

DCJ-9-4-02 

Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

Indikátory 1. žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, 

uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí 

2. napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. představí členy 

své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, 

co vlastní a umí 

3. žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, 

dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá 

(např. jak se má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či nesouhlasí), za použití 

základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 

poděkování) 

Ilustrativní úloha 

 

Napiš krátký e-mail kamarádovi a poděkuj mu za dárek k narozeninám. Také se zeptej, jestli by 

s tebou nechtěl jít do kina (vyber den, čas, film i místo setkání).  

 

From:  

To:  

 

…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

k ilustrativní úloze  
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 

výstup RVP ZV 

DCJ-9-4-03 

Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  

Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátká 

sdělení či otázky týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 

předmětů z jeho okolí a činností, které běžně vykonává 

Ilustrativní úloha 

 
Přijmi písemně pozvání na oslavu. Vysvětli, že se opozdíš asi o hodinu a proč. 

 

Dear ……………., 

 

It´s my birthday next Sunday on May 14th. Can you come to my party at 4pm? It will be in the garden. 

Could you please bring your guitar with you? 

 

Love 

Lucy 

   

 

…………….. Lucy, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámky 

k ilustrativní úloze  

DCJ-9-4-03.1 
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STANDARDY 

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Německý jazyk  
 

 

 

 

 

Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Německý jazyk: 

 

PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., PF JU České Budějovice – koordinátorka skupiny 

Mgr. Alena Faberová, NIDV 

Mgr. Ivana Frýbová, Gymnázium Čáslav 

doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., PF MU Brno 

Mgr. Věra Jarolímová, ZŠ K Milíčovu, Praha 

Mgr. Jarmila Kalábková, ZŠ Polná 

PhDr. Jana Pernicová, CERMAT 

Mgr. Renata Šebestová, SGUN 

PhDr. Jitka Tůmová, NÚV 

Mgr. Renata Uhlíková, MŠMT 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-1-01 
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností 

Indikátory 1. žák porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými 
tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, 
přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

2. žák se řídí krátkými a jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při 
práci s učebnicí, pohybu po třídě, řešení jazykových úkolů), které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

Ilustrativní úloha  Co říká učitel? Ukaž (zvedni) obrázek / seřaď obrázky: 

A. (Mach) das Buch auf!  
B. (Mach) das Buch zu!  
C. Lies bitte!   
D. Schreib! 

E. Mach mit!  
F. Hör zu!  
G. Sprich nicht!  
H. Steh auf!  

I. Setz dich!  
J. (Das ist) falsch!    
K. (Ja, das ist) richtig! 
L. Komm an die Tafel!  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  
 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-5-1-01.1 
Zdroje obrázků:  
A. Otevřená kniha: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí PDClipart na www: 

<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=246> 
B. Zavřená kniha: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 

<http://www.clker.com/clipart-book-3.html>  
C. Dítě s knihou: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 

<http://www.clker.com/clipart-15943.html>  
D. Papír a tužka: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí PDClipart na www: 

<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=281>  
E.  Učitel s dětmi: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí PDClipart na www: 

<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=417  
F. Sluchátka: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 

<http://www.clker.com/clipart-4439.html> 
G. Mluvení: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí PDClipart na www: 

<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=141&pos=7> upraveno 
H. Stojící postava: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 

<http://www.clker.com/clipart-2333.html> 
I. Sedící postava: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 

<http://www.clker.com/clipart-sitting-symbol.html>   
J. © J. Kalábková 
K.  Smajlík: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 

<http://www.clker.com/clipart-thumbs-up-smiley-1.html> 
L. Tabule: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí PDClipart na www: 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=14 

 

A B C 

 

D 
D 

E F 

G H  
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

Dojč J K L 

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=246
http://www.clker.com/clipart-book-3.html
http://www.clker.com/clipart-15943.html
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=281
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=417
http://www.clker.com/clipart-4439.html
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=141&pos=7
http://www.clker.com/clipart-2333.html
http://www.clker.com/clipart-sitting-symbol.html
http://www.clker.com/clipart-thumbs-up-smiley-1.html
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=14
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-1-02 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který 
se vztahuje k osvojovaným tématům 

2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná 
činnost) 

3. žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam dané věty nebo její části, vykoná činnost) 
 

Ilustrativní úloha   
Poslechni si text dvakrát. Potom doplň do textu chybějící slova.      

Das bin ich  

Hallo! Ich heiße Bettina und bin 11 _______ alt. Ich wohne mit meiner Familie 
in Salzburg. Mein Vater ist Arzt und meine ________ ist Lehrerin. Ich habe eine 
Schwester. Sie _________ Maria und ist erst 5 Jahre alt. Ich habe viele Hobbys. 
Ich _______  gern und mache Sport. Oft fahre ich Inliner oder ________  Tennis. 
 

                                    
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-5-1-02.1 
Zdroje obrázků: 
Salzburg: [cit. 2013-07-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SalzburgerAltstadt02.JPG>  

 

Další poznámky:  Transkripce textu: 
Das bin ich  
Hallo! Ich heiße Bettina und bin 11 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Familie in Salzburg. 
Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. Ich habe eine Schwester. Sie heißt 
Maria und ist erst 5 Jahre alt. Ich habe viele Hobbys. Ich singe gern und mache Sport. 
Oft fahre ich Inliner oder spiele Tennis. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SalzburgerAltstadt02.JPG
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Vzdělávací 
obor 

Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP 
ZV 

CJ-5-1-03 
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu 
a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  

Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici 
vizuální nebo zvukovou oporu 

2. žák porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který 
se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
téma nebo obsah daného textu) 

Ilustrativní 
úloha 

 
Poslechni si dvakrát text. Poté rozhodni, zda se informace uvedené v tabulce 
v textu vyskytly, či nikoli. Správná řešení označ křížkem. 
Birgits Ferien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 richtig falsch 

1. Die Familie fährt mit dem Zug nach Bremerhaven.   

2. Bremerhaven liegt am Meer.   

3. In Bremerhaven gibt es einen Zoo.   

4. Im Zoo gibt es Zebras.   

5. Birgit kann im Zoo Schokolade essen.   

   
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-5-1-03.2 
Zdroj obrázku: Bremenhaven: Martina Nolte , Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de Geestebogen 
v Bremerhaven  [online]. [cit. 2013-07-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-05-28_Fotoflug_Cuxhaven_Wilhelmshaven_DSCF9380.jpg> 

Další 
poznámky: 

Transkripce textu: Birgits Ferien 
In den Ferien fahren Birgit, ihr Bruder und ihre Eltern nach Bremerhaven. 
Das ist eine Stadt in Deutschland. In Bremerhaven kann man viel machen. 
Es gibt ein schönes Museum, einen Zoo und das Meer. 
Die Familie fährt mit dem Auto nach Bremerhaven. 
Birgit:   „Gehen wir heute ans Meer? Ich möchte schwimmen.“ 
Mutter: „Nein, heute ist es sehr kalt. Wir wollen Zoo besuchen.“ 
Birgit:   „Ist der Zoo groß? Gibt es dort viele Tiere?“ 
Mutter: „Ja, sie haben viele Tiere. Tiger, Elefanten, Löwen und viele andere. Es gibt dort aber keine 
Zebras. Aber ihr könnt ein Eis essen, wenn ihr wollt.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/User:Martina_Nolte
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-05-28_Fotoflug_Cuxhaven_Wilhelmshaven_DSCF9380.jpg
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-2-01 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

Indikátory 1. žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 
rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

2. žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých 
poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. 
představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, nebo se 
na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek   

Ilustrativní úloha 

 
Utvořte rozhovor podle schématu: 
 

 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze 

CJ-5-2-01.2 
Zdroj obrázků:  
Dívka 1: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 
<http://www.clker.com/clipart-12202.html>    
Dívka 2:  [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www:                  
<http://www.clker.com/clipart-12190.html>      

 
 

http://www.clker.com/clipart-12202.html
http://www.clker.com/clipart-12190.html
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Vzdělávací 
obor 

Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-2-02 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 

Indikátory 1. žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za 
použití jednoduchých slovních spojení a vět 

2. žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, 
věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

3. žák popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. předměty, zvířata, 
činnosti), za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 

 
Představ sám sebe a využij k tomu krátké věty a spojení, které již znáš. Utvoř alespoň 8 vět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

CJ-5-2-02.1 
CJ-5-2-02.3 
 
Zdroje obrázků:  
Chlapec: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 
<http://www.clker.com/clipart-boy-face.html> 
Děvče: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 
<http://www.clker.com/clipart-9473.html> 

Name 

Alter 

Land, Wohnort 

Familie 

Freunde 

Schule, Klasse, Lieblingsfach 

Hobbys 

Haustier 

http://www.clker.com/clipart-boy-face.html
http://www.clker.com/clipart-9473.html
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Vzdělávací 
obor 

Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-2-03 
Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 
 

Indikátory 1. žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se 
jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, 
co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 

2. žák odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným 
tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

3. žák se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech 
nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za 
použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

 

Ilustrativní úloha 

 
 
Odpověz na otázky: 

 Hast du Geschwister?  .................................................................................... 

 Welche Klasse besuchst du? ........................................................................... 

 Wie lange lernst du Deutsch? ……………………………………………………………………. 

 Wie heißt dein Freund / deine Freundin? …………………………………………………….. 

 Wann schläfst du lange? ……………………………………………………………………………… 

 Was machst du gern? …………………………………………………………………………………. 

 Hast du ein Haustier? …………………………………………………………………………………. 

 Was magst du (Was schmeckt dir)? ……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

CJ-5-2-03.1 
CJ-5-2-03.2 
Zdroje obrázků:  
Otazník: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 
<http://www.clker.com/clipart-question-mark-1.html> 

  

http://www.clker.com/clipart-question-mark-1.html
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Prag Berlin 

Vzdělávací 
obor 

Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP 
ZV 

CJ-5-3-01 
Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům  

Indikátory 1. žák najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

 

Ilustrativní 
úloha 

 
Přečti si text a označ, která informace se v textu vyskytuje. 
 
Helgas Geburtstag 
 
Hallo Monika, 
meine Freundin Helga kommt zu Besuch nach Prag. Sie wohnt jetzt 
in Berlin. Sie ist 10 Jahre alt und  hat  am Donnerstag Geburtstag. Wir  machen am 
Mittwoch um fünf Uhr eine große Geburtstagsparty in der Schule. Du musst 
kommen. 
 
Viele Grüße 
deine Freundin Petra 
 
 

                   
                                                                    
 
Zakroužkuj správnou informaci. 
 

1. Die Geburtstagsparty beginnt    a) am Mittwoch um 17.00 Uhr 
                                                         b) am Donnerstag um 10.00 Uhr 

             
2. Geburtstag hat                              a) Monika 

                                                         b) Helga 
 

3. Helga wohnt                                  a) in Prag 
                                                         b) in Berlin 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

CJ-5-3-01.1 
Zdroje obrázků:  
Praha: SPAKOVSKI Frank. Commons.wikimedia.org :Castle Prague |Source=own work |Date=october 2005 
|Author=Frank Spakowski |Permission=see below |other_versions= }} == Licensing == {{self|cc-by-sa-2.5}} 
Category:Praha [[Category:Capital [online].2006-03-30 [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons 
na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prager_Burg_und_Karlsbr%C3%BCcke.jpg>  
Berlín: AEPLI Norbert: Commons.wikimedia.org Brandenburger Tor Source=Own work |Date=2005-03-25 
|Author=Norbert Aepli, Switzerland  Licensed under CC-BY-2.5 |other_versions= }} {{cc-by-2.5}} [online] [cit. 
2013-04-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandenburger_Tor_2005_012.JPG>  
Narozeniny: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Microsoft office na www: <http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=dort&ex=2#ai:MC900397344|mt:0|is:0|>  

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prager_Burg_und_Karlsbr%C3%BCcke.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandenburger_Tor_2005_012.JPG
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dort&ex=2#ai:MC900397344|mt:0|is:0|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dort&ex=2#ai:MC900397344|mt:0|is:0|
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Vzdělávací 
obor 

Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP 
ZV 

CJ-5-3-02 
Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

2. žák porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se 
vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

3. žák porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z běžného 
života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

 

Ilustrativní 
úloha 

 

  
Přečti si SMS a přiřaď k nim nadpisy. 
 
Geburtstag               Party               Krankheit              Freizeit                Abend 
 
 

 
             1                          2                         3                         4                          5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

CJ-5-3-02.1 
CJ-5-3-02.3 
Zdroje obrázků 
mobil: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na  ww: <http://www.clker.com/clipart-

24180.html>  
 

Liebe Oma, 
alles Gute 
Zu deinem  
Geburtstag, 
Viel, viel 
Gesundheit!!! 
Deine Erika 

Hallo Martin, 
was machst 
du heute? Ich 
lerne Mathe 

. 
Petra 

 

Hallo Mutti, 
holst du 
mich ab? 
Bin schon 
fertig. Es ist 
spät. 
Jens 

Hallo Uwe, 
ich kann 
nicht 
kommen, 
bin krank  
Tut mir leid 
Max 

Hallo Ralf, 
die Party 
war super. 
Danke für 
die 
Einladung. 
Deine Erika 

http://www.clker.com/clipart-24180.html
http://www.clker.com/clipart-24180.html
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-4-01 
Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, 
rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života  

Indikátory 1. žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede 
svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad 

2. žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí členy své 
rodiny, kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, 
umí, mají rádi/neradi 

3. žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký 
pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně 
zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí, či 
nesouhlasí), za použití základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 

 

Ilustrativní 
úloha 

 
Přečti si Berndův e-mail. Odepiš. Poděkuj mu a odpověz, že přijdeš. 
 

 
Liebe Anke, 
 

am Mittwoch habe ich Geburtstag. Möchtest du zu meiner 
Party kommen? Sie beginnt um 15.00 Uhr. Ich freue mich auf 
dich. 
 

Dein Bernd  
 

Odpověď: 
 

Lieber Bernd, 
 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-5-4-01.3 
 
Zdroje obrázků: [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker na www: 
<http://www.clker.com/clipart-14324.html>  

  

http://www.clker.com/clipart-14324.html
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 5. 

Tematický 
okruh 

4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-5-4-02 
Žák vyplní osobní údaje do formuláře 

Indikátory 1. žák doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní 
spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 
předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 
vykonává 

 

Ilustrativní 
úloha 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doplň informace o sobě, můžeš si i vymýšlet.  
 
Vorname: _____________________________________ 
 
Name: ________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: _______________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________________ 
 
Klasse: _______________________________________ 
 
Zwei Hobbys: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-5-4-02.1 
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2. stupeň 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-1-01 
Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně  

Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, 
prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu 
života) v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

Ilustrativní úloha 

 
Poslechni si text a označ křížkem, ve kterém poschodí můžeš dané věci nakoupit. 
 
 
Im Kaufhaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 im 1. Stock im 2. Stock im 3. Stock im 4. Stock 

Jeans  X   

Puzzle     

Eis     

Toast     

 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-9-1-01.1 
Zdroje obrázků:  
Bickel,  Christian [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www: ˂http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edinburgh_Jenners01.jpg˃ 
 

Další 
poznámky:  

Transkripce textu: 
Im Kaufhaus  
Liebe Kunden! Heute gibt es bei uns im Sonderangebot: 
 
Jeans für Mädchen, ideal für Sport und Freizeit, ab 9,90 € im zweiten Stock 
Ravensburger Puzzle, für nur 9,90 € im dritten Stock 
Eis Magnum, weiße Schokolade, für nur 1,50 € im ersten Stock 
Und im vierten Stock wartet auf Sie in unserem Restaurant Toast mit Schinken 
und Käse für nur 1,90 €. 
Das alles gibt es nur bei uns!  
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edinburgh_Jenners01.jpg
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-1-02 
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, 
která se týká osvojovaných témat  

Indikátory 1. žák porozumí  tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně 
pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

Ilustrativní úloha 

 
Uslyšíš tři krátké předpovědi počasí. Vyber správný obrázek.  

Text A    Bild __________ 

Text B    Bild __________ 

Text C    Bild __________ 

                                     

            Bild 1                                       Bild 2                                      Bild 3 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

CJ-9-1-02.1 
Bild 1 zdroj: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/oblak-
mapa-symbol-karty-zn%C3%A1mky-31041/ ˃  
Bild 2 zdroj: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂ http://pixabay.com/cs/ikona-
oblak-obrys-symbol-v%C3%BDkres-37011/ ˃  
Bild 3 zdroj: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂ 
http://pixabay.com/cs/znamen%C3%AD-ikona-symbol-slunce-zn%C3%A1mky-26344/ ˃   

Další poznámky Transkripce textů: 
Text A: 
Am Donnerstag ist es heiß und sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad.  
 
Text B: 
Am Donnerstag bestimmen im Nordosten viele Wolken unser Wetter. Sie bringen lokale 
Regenfälle. Dabei werden im Tagesverlauf bis 4 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 
minus 2 bis minus 6 Grad ab. Der Wind weht frisch aus Süd. 
 
Text C: 
Am Abend und in der Nacht schneit es in den Nordalpen weiter, einzelne Schauer sind 
im Osten möglich, im Süden bleibt es wieder trocken. Die Temperaturen sinken auf plus 
1 bis minus 11 Grad. 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-2-01 
Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích  

Indikátory 1. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně 
strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci 

2. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání 
reaguje 

3. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, 
kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje   

4. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si 
přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje 

5. žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních 
situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se 
dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 

 
Pracujte ve dvojici. Máte 8 kartiček, na kterých jsou tázací zájmena. Budete se střídat. Jeden si 
vytáhne kartičku a vytvoří otázku, která začíná právě zájmenem z kartičky. Druhý na ni odpoví. 
Pak se vyměníte. Pokračujete tak dlouho, dokud nevyčerpáte všechny kartičky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-9-2-01.5 
 

 

Wer … ? 

Wie lange … ? 

Wann … ? 

Wohin … ? 

Was … ? 

Wie oft … ? Mit wem … ? 

Wie … ? 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-2-02 
Žák mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 

Indikátory 1. žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené 
osnovy nebo s vizuální oporou) 

Ilustrativní úloha 

 
Vyprávěj, jak vypadá tvůj program v úterý. Využij připravené osnovy. 
 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

  1 2 3 4 5 
  6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was mache ich am Dienstag? 

6.50   aufstehen 

 frühstücken 

 zur Schule gehen 

8.00    

 zu Mittag essen 

 nach Hause gehen 

15.00  

am Abend  

 schlafen gehen 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

CJ-9-2-02.1 
Zdroj obrázku: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: 
˂http://pixabay.com/cs/zdarma-kalend%C3%A1%C5%99-jeden%C3%A1ct-
jest%C5%99%C3%A1b-31953/˃  

http://pixabay.com/cs/zdarma-kalend%C3%A1%C5%99-jeden%C3%A1ct-jest%C5%99%C3%A1b-31953/
http://pixabay.com/cs/zdarma-kalend%C3%A1%C5%99-jeden%C3%A1ct-jest%C5%99%C3%A1b-31953/
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-2-03 
Žák vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života  

Indikátory 1. žák popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní 
činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 

2. žák vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože 
a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

3. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. 
spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec  

4.  žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec  

Ilustrativní úloha 

 
Vyber si pět obrázků, seřaď je tak, abys podle nich mohl/mohla vyprávět, co jsi dělal/dělala 
o víkendu, a vyprávěj.  

                                                        
 
 

          
                  
 

Poznámky CJ-9-2-03.1 
Zdroje obrázků: 

Dům: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/budovy-d%C5%AFm-

dom%C3%A1c%C3%AD-konstrukce-34723/˃   

Nádraží: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: 

˂http://pixabay.com/cs/n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD-kyvadlo-%C4%8Das-doku-vlak-t%C5%99i-55561/˃    

Pes: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/pes-rybn%C3%ADk-mimo-

p%C5%99%C3%ADroda-71346/˃    

Klobása: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/klob%C3%A1sa-

%C4%8Derven%C3%A1-%C4%8Derven%C3%BD-klob%C3%A1sa-10427/˃    

Kolo: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/akce-%C4%8Dinnost-

atlet-j%C3%ADzdn%C3%AD-kolo-71647/˃    

Facebook: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/facebook-

p%C5%99ipojen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%AD-s%C3%AD%C5%A5-76531/˃    

Postel: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/v%C3%BDzdoba-

m%C3%ADstnost-lo%C5%BEnice-dom%C3%A1c%C3%AD-14771/˃     

Restaurace: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí CC0 na www: ˂http://pixabay.com/cs/tabulka-

restaurace-zahr%C3%A1dka-sed%C4%9Bt-52176/˃    
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-3-01 
Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech  

Indikátory 1. žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, 
v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými 
se může běžně setkat ve svém životě 

Ilustrativní úloha  

 
Přečti si e-mail a poté odpověz na otázky za textem. 
 
von  

Name:      
Susanne Rainer

E-Mail-Adresse: 
rainersusi@google.com

 
an  

Name:   
Lea Böck

  E-Mail-Adresse: 
leaboeck@google.com

 
Betreff: 

Willkommensparty 
 

 
Mailtext:  
Hallo Lea, 
du weißt sicher, dass unsere neue Mitschülerin am Donnerstag kommt. Wie besprochen, 
organisieren Jens und ich eine Willkommensparty für sie. Wir grillen zusammen am 
Samstagnachmittag bei uns im Garten, so gegen 17 Uhr. Meine Eltern fahren morgen weg und 
kommen erst am Sonntag zurück. Getränke und etwas zum Grillen bringt jeder selbst für sich mit. 
Wir besorgen Brot und Semmeln für alle. Lea, könntest du einen Salat machen? Isst du vielleicht 
gerne vielleicht etwas Süßes zum Nachtisch? Ich möchte nämlich auch einen Kuchen backen. Gib 
mir bitte bis Mittwoch Bescheid. Danke. 
Tschüs! 
Susanne 
     
                                                                                   
Odpověz na otázky: 
 
Vzor: Was soll Lea machen?         Salat                     . 
 

1) Wer organisiert die Party? ________________________________ 

2) Für wen ist die Party? ___________________________________ 

3) Wo findet  die Party statt? ________________________________ 

4) Bis wann soll Lea Susanne informieren? _____________________ 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

CJ-9-3-01.1 
Zdroj obrázku: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: 
˂http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Email.jpg˃ Autor:  Ángel Antonito Acosta Roa 

 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:%C3%81ngel_Antonito_Acosta_Roa&action=edit&redlink=1
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 
Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný výstup 
RVP ZV 

CJ-9-3-02 
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované 
informace  

Indikátory 1. žák porozumí tématu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se 
každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující téma daného textu) 

2. žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují 
v jednoduchém textu 

3. žák porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které 
se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si následující inzerát. Označ (zakřížkuj) správnou odpověď. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Das ist eine Anzeige für  

a) eine Party auf dem Schulsportplatz der Schiller-Schule 
b) ein Treffen vom Skater-Club 
c) einen Ausflug zum Skate-Museum 

 
2. Der Skater-Club sucht 

a) sehr gute Skater 

b) einen Skate-Lehrer 

c) neue Leute 

 

3. Am Abend gibt es 

a) Schwimmen und Tauchen im See 

b) ein Abendessen am See 

c) eine Party in der Schiller-Schule 

Poznámky CJ-9-3-02.2 
Zdroj obrázku: [cit. 2013-04-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: 

˂http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skateboard_facility_at_Guantanamo.jpg˃ Autor: Mathieu Perry 

Fährst du gerne Inline-Skates? 

 
Dann mach mit im Skater-Club der Schiller-Schule! Wir freuen uns auf neue Fans! Ihr 

seid Anfänger? Das ist kein Problem! 
Das erste Treffen im neuen Schuljahr ist: 

Samstag, den 17. September um 16 Uhr am Schulsportplatz. 
Wir fahren zusammen bis zum Blauen See und essen dort etwas Kleines zu Abend, so 

können wir uns besser kennen lernen.  
Bring also Brötchen und Getränke mit. 

Wir sehen uns am Samstag! 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní  

Očekávaný výstup 
RVP ZV 

CJ-9-4-01 
Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

Indikátory 1. žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, 
které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo 
činností, které běžně vykonává 

 

Ilustrativní úloha 

 
Vyplň přihlášku do knihovny 
 

B i b l i o t h e k  
A N M E L D U N G  

Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen 

 

Nutzer:     ☐ Schüler/Schülerin  ☐Elternteil  ☐Lehrer/Lehrerin  
 
_________________ _________________ _________________ _________________ 
Nachname  Vorname  Geburtsdatum  Klasse  
 
______________________________ __________ ______________________________ 
Straße und Hausnummer  Postleitzahl Ort 
 
______________________________ 
E-Mail-Adresse 
 

Ich möchte einen Benutzerausweis       ☐ mit Bild          ☐ ohne Bild 
 

☐  Ich möchte über Neuerscheinungen per E-Mail informiert werden. 
 
 
 
________________________                                       ______________________________ 
Ort und Datum                                                               Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze 

CJ-9-4-01.1 
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 
Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný výstup 
RVP ZV 

CJ-9-4-02 
Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Indikátory 1. žák sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života 
a minulých událostí  za použití vět propojených např. spojkami a, ale, 
nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

2. žák napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. 
poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět 

3. žák napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože 
a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

4. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

5. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených 
např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 

Ilustrativní úloha 

 
Jsi s rodiči na výletě v Tropical Islands, největším umělém tropickém koupališti v Evropě. Napiš 
své kamarádce/svému kamarádovi z Rakouska, kde jsi, co tam děláš, kolik jednodenní pobyt stojí 
a zda se ti tam líbí. Nezapomeň na oslovení, závěrečný pozdrav a podpis. Napiš 7–9 vět. Přiložené 
informace a obrázky by ti mohly pomoci.  

                                                                                         
 
 
 
 

 
Attraktionen: Regenwald, Tropendorf, Shopping-Boulevard, Tropino Kinderclub, Riesen-Rutsche, 
Island Ballooning, Südsee, Bali-Lagune, Fitness-Club, Minigolf, Outdoor-Aktivitäten 

Ticketpreise für die tropische Erlebnis-Landschaft   

Erwachsene 29,50 € 

Kinder (4–14 Jahre) 24,00 € 

Kleinkinder (bis 3 Jahre) frei 

Schüler (ab 15 Jahre) 26,50 € 

Ermäßigt (Studenten, Senioren ab 65 Jahren, Menschen mit Behinderung ab 
70 %) 

26,50 € 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

  

http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/regenwald.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/tropendorf.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/shopping-boulevard.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/tropino-kinderclub.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/riesen-rutsche.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/island-ballooning.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/suedsee.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/bali-lagune.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/fitness-club.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/minigolf.html
http://www.tropical-islands.de/de/besucher/attraktionen/outdoor-aktivitaeten.html
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Vzdělávací obor Cizí jazyk 

Ročník 9. 
Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

CJ-9-4-03 
Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení  

Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na 
krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si tento dopis a odpověz na něj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověz jménem Susanne na Moničin dopis.  

 Poděkuj za její dopis a vyjádři z něj radost. 

 Odpověz na Moničiny otázky. 

 Informuj se na přesný termín konání akce, uveď své plány a volné červencové termíny. 

 Nezapomeň na všechny náležitosti dopisu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

CJ-9-4-03.1 
 

Berlin, den 05.05.2013 
Liebe Susanne,      
danke für deinen langen Brief. Ich habe mich wirklich darüber gefreut. Und herzlichen Glückwunsch zu deiner erfolgreichen 
Aufnahmeprüfung. Freust  du dich auf  die neue Schule?  Ich bin am Gymnasium sehr zufrieden. Meine Lieblingsfächer sind Sport und 
Fremdsprachen. Was magst du eigentlich am liebsten?    
Ich möchte in den Sommerferien – wahrscheinlich gleich Anfang Juli -  eine Wanderung organisieren. Bei uns in der Nähe befinden sich 
zwei Burgruinen, die ein sehr beliebtes Reiseziel sind. Ich werde mit meinen Freunden mit dem Zug hinfahren und dort im Zelt 
übernachten. Später mache ich bei mir zu Hause ein Gartenfest. Schreib mir bitte, welche Pläne du für die Sommerferien hast und ob 
du vielleicht Zeit und Lust hast, mitzumachen. Es wäre toll, wenn du kommen könntest.  
 
Mit lieben Grüßen 
Deine Monika 
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Další cizí jazyk 
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný výstup 
RVP ZV 

DCJ-9-1-01 
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

Indikátory 1. žák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci 
s učebnicí, pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů) 

2. žák porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy, 
jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, 
přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

Poslechni si otázku, vyber si k ní příslušný obrázek a odpověz podle něj. 
           A                                                         B                                                               C 

 

 
 

          D                                                                E                                                             F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Heute ist: a) Freitag           b) Donnerstag       c) Dienstag 

2. Ich habe Nachmittagsunterricht a) am Montag        b) am Mittwoch        c) am Freitag 

3.  a) mein Hals       b) mein Kopf         c) mein Bauch 

4.  a) Es ist warm.       b) Es regnet c) Es schneit 

5.  a) Ich gehe ins Theater b) Ich sehe fern c) Ich spiele Fußball 

6.  a) Nein, keins.        b) Ja, eine Katze c) Ja, einen Hund 

 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 Latein Mathe Sport Religion Mathe 

2 Erdkunde Biologie Sport Deutsch Englisch 

3 Deutsch Kunst Geschichte Chemie Religion 

4 Mathe Kunst Englisch Latein Biologie 

5 Englisch Latein Latein Englisch Sport 

6 Geschichte Deutsch Deutsch Mathe Sport 

7      

8   Erdkunde   

9   Chemie   

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

DCJ-9-1-01.2 
Zdroje obrázků: 
Kalendář. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker z: http://www.clker.com/clipart-class-
calendar.html 
Rozvrh. Vlastní tabulka (Hana Andrášová) 
Bolesti hlavy. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tension-headache.jpg 
Počasí. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí http://office.microsoft.com z: 
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das%C3%AD&ex=1#ai:MC900331453|  
Kalendář. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://i.iinfo.cz/s/97/34114_s-kalendar-zahrad.jpg  
Dívka se psem. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker z: http://www.clker.com/clipart-11637.html 

Další 
poznámky 

Transkripce textu: 
1. Welcher Tag ist heute? 2. Wann hast du auch am Nachmittag Unterricht? 3. Was tut dir weh? 4. Wie ist das 
Wetter heute? 5. Was machst du am Sonntag? 6. Hast du ein Haustier? 

http://www.clker.com/clipart-class-calendar.html
http://www.clker.com/clipart-class-calendar.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tension-headache.jpg
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=po%C4%8Das%C3%AD&ex=1#ai:MC900331453|
http://i.iinfo.cz/s/97/34114_s-kalendar-zahrad.jpg
http://www.clker.com/clipart-11637.html
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-1-02 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který 
se vztahuje k osvojovaným tématům 

2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se 
k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, 
má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního 
spojení, vykoná činnost) 

3. žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná 
činnost) 

Ilustrativní úloha 

Friderike představuje svou nejlepší kamarádku. Poslechni si text, při druhém poslechu podtrhni 
informace, které ses o Regině dozvěděl/dozvěděla. 

Die beste Freundin von Friderike 
heißt 

Irina Ronja Regina 

Sie ist klein groß schlank 

Sie spielt Gitarre Klavier Flöte 

Sie hat eine Katze zwei Hunde einen Hund 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

DCJ-9-1-02.2 
Zdroj obrázku: Dívka. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=22  

Další poznámky Transkripce textu: 
Meine beste Freundin 
Meine beste Freundin heißt Regina und geht in meine Klasse. Sie ist schlank. 
Regina macht gern Sport und spielt Gitarre. Sie hat einen Hund. Er heißt Ben 
und ist total süß. Wir gehen mit Ben jeden Tag spazieren. Ich bin oft bei Regina 
zu Hause. Das macht echt Spaß.  

http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=22
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický 
okruh 

1. Poslech s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-1-03 
Žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat  

Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním tématům 

2. žák porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý 
poslechový text, který se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, 
přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah 
daného textu) 

Ilustrativní úloha 

 
Poslechni si telefonický rozhovor Saskie s Martinem. Při druhém poslechu doplň požadované 
informace. Soustřeď se hlavně na časové údaje. 
 
 
Martin möchte Saskia zu seiner __________________ einladen. 

Die Party findet am ______________________ statt. 

Die Party beginnt um _________ Uhr.  

Saskia kommt erst gegen _________ Uhr nach Hause. 

Sie kommt erst um _________ Uhr zur Party. 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

DCJ-9-1-03.1 
Zdroj obrázku:  
Mobil. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Clker z: 
http://www.clker.com/clipart-a-phone.html  

Další poznámky  Transkripce textu: 
Saskia:  Hallo Martin! Hier ist Saskia. 
Martin: Hallo Saskia! Wie geht´s? Was machst du nächsten Dienstag? Ich 
möchte dich zu meiner Geburtstagsparty einladen. 
Saskia: Am Dienstag? Am nächsten Dienstag? Tja, da habe ich meine 
Klavierstunde und davor muss ich noch mit meiner Oma zum Arzt gehen. 
Martin:  Ach so, ja … Und wann hast du deine Klavierstunde? Ich will ja erst um 
fünf anfangen. 
Saskia:  Nach Hause komme ich so gegen halb sechs. 
Martin:  Das geht doch, dann kommst du einfach etwas später zu mir. Sagen wir 
… um sechs? 
Saskia:  O.K. Ich freue mich sehr über deine Einladung. Ich komme gern. 
Martin:  Schön, bis dann, Saskia! Tschüs! 
Saskia:  Alles klar! Ciao, Martin! 

http://www.clker.com/clipart-a-phone.html
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-2-01 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

Indikátory 1. žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

2. žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých 
poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. 
představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a má 
rád/nerad, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení 
a otázek   

 

Ilustrativní úloha 

 
Na výměnném pobytu v Německu tě tvůj kamarád / tvoje kamarádka pozve do kina. Chceš se 
o představení dozvědět co nejvíce informací. Na co se zeptáš a jak odpovíš na otázky 
kamaráda/kamarádky? 
 

 
                du                                                         dein Freund / deine Freundin 
 
  ?                                                     →                    Heute gibt es Shreck 3. 
  Wie ist der Film?                         →                         ? 
  ?                                                     →                    Im Kino „Atlas“ neben der Turnhalle. 
  ?                                                     →                    Die Vorstellung fängt um 18.00 Uhr an. 
  ?                                                     →                    Sie kostet 3 Euro. 
Wo und wann treffen wir uns? →                          ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze 

DCJ-9-2-01.2 
Zdroj obrázku: 
Shrek. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shrek_%26_Fiona_like_their_subjects.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shrek_%26_Fiona_like_their_subjects.jpg
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-2-02 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 

Indikátory 1. žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má 
rád/nerad, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

2. žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. 
jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět 

3. žák popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti), se kterými se 
běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 

 
Na dovolené s rodiči ses seznámil/a s Thomasem z Německa. Chceš mu říci něco o sobě, své 
rodině i o svých přátelích. Můžeš se držet přiložené osnovy. 
 
Příklad: Ich heiße Martina. Ich bin 15 Jahre alt. … 

 
                                          

 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze 

DCJ-9-2-02.1 
DCJ-9-2-02.2 
Zdroj obrázku: Ivana Frýbová: soukromý archiv 

Name? Alter? Wohnort? 

Geschwister? Geburtstag? 
Klasse/ 

Klassenlehrer/in? 

Unterrichtsfächer? Freunde? Hobbys? 

Haustiere?            
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Mluvení 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-2-03 
Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

Indikátory 1. žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky 
týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí 
jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní a umí, mají rádi/neradi) 

2. žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, 
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují 
k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení 
a vět 

3. žák se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují 
k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

Ilustrativní úloha 
 

Na návštěvě v Německu se tě tvoji hostitelé ptají na tvoje denní zvyklosti. Co jim odpovíš a jak se 
zeptáš na jejich běžné zvyklosti? Při odpovědi zkus použít všechny obrázky. 
 

1. Was frühstückst du gern / nicht gern? 
2. Was machst du gern? 
3. Was gefällt dir in der Schule? 
4. Was musst du zu Hause machen? 
5. Um wie viel Uhr gehst du schlafen? 
6. Was möchtest du am Wochenende machen? 

Und ihr? Was frühstückt ihr gern? ………………………………………. 

    

         
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze  

DCJ-9-2-03.2; DCJ-9-2-03.3 
Zdroj obrázků:   
Müsli. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/m%C3%BCsli-sklo-ovesn%C3%A1-mouka-
obilovin-5980/ 
PC. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z:   
http://farm3.staticflickr.com/2623/3936409711_9d5b4512fc_z.jpg?zz=1  
Knihy. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z:  http://pixabay.com/cs/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-
ashton-pomoc-knihy-25155/ 
Hodinky. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z:  http://pixabay.com/cs/hodiny-%C4%8Das-stopky-hodinky-95330/ 
Úklid. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z:  http://pixabay.com/cs/d%C5%AFm-ikona-lid%C3%A9-
%C4%8Dlov%C4%9Bk-d%C3%A1ma-auto-29040/ 
Jízdní kolo. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z:  http://pixabay.com/cs/dv%C4%9B-kolo-j%C3%ADzdn%C3%AD-
kolo-kola-t%C5%99%C3%ADkolka-38028/ 
Nákupní vozík. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné 
z:http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/10/01/20/18/shopping-cart-58863_640.jpg?i 

http://pixabay.com/cs/m%C3%BCsli-sklo-ovesn%C3%A1-mouka-obilovin-5980/
http://pixabay.com/cs/m%C3%BCsli-sklo-ovesn%C3%A1-mouka-obilovin-5980/
http://farm3.staticflickr.com/2623/3936409711_9d5b4512fc_z.jpg?zz=1
http://pixabay.com/cs/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ashton-pomoc-knihy-25155/
http://pixabay.com/cs/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ashton-pomoc-knihy-25155/
http://pixabay.com/cs/hodiny-%C4%8Das-stopky-hodinky-95330/
http://pixabay.com/cs/d%C5%AFm-ikona-lid%C3%A9-%C4%8Dlov%C4%9Bk-d%C3%A1ma-auto-29040/
http://pixabay.com/cs/d%C5%AFm-ikona-lid%C3%A9-%C4%8Dlov%C4%9Bk-d%C3%A1ma-auto-29040/
http://pixabay.com/cs/dv%C4%9B-kolo-j%C3%ADzdn%C3%AD-kolo-kola-t%C5%99%C3%ADkolka-38028/
http://pixabay.com/cs/dv%C4%9B-kolo-j%C3%ADzdn%C3%AD-kolo-kola-t%C5%99%C3%ADkolka-38028/
http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/10/01/20/18/shopping-cart-58863_640.jpg?i
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-3-01 
Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

Indikátory 1. žák porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, 
příkazům, zákazům na informativních tabulích, s nimiž se setkává 
v každodenním životě (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo 
obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

 
Vyznač na plánku popsanou cestu. Začni u radnice. 
 
Wie komme ich zum Kaufhaus? 
 
Nimm den Bus Nr. 12 am Rathaus. Steig am Bahnhof aus. Geh an der Universität vorbei und biege 
dann in die dritte Straße links. Das Kaufhaus befindet sich am Ende der Straße. Das siehst du 
gleich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
                              
 
 
 
 
 
 

Poznámky DCJ-9-3-01.1 
Zdroj obrázku:  
Plánek města. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 

http://www.wien.gv.at/stadtplan/ 
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný výstup 
RVP ZV 

DCJ-9-3-02 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 

2. žák porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se 
vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

Ilustrativní úloha 

 
Přiřaď názvy výrobků k obrázkům a urči, ve kterém oddělení lze tyto výrobky koupit. Poté přiřaď  
popis výrobku. 

                     
       A                      B                     C                  D                 E                   F 
 

1. Damenjacke, ideal für Sport und Freizeit 

2. Damen-Aktivschuhe, speziell zum Sport geeignet  

3. Kaffeemaschine KL-1008, perfekt für 12-15 Tassen Kaffee  

4. Trauben hell, kernlos, Namibia / Republik Südafrika 

5. Notebook, 39,5 cm (15.5"), Intel Pentium B980 2.40GHz, 500 GB SATA Festplatte 5400 U/min, DVD 
Super Multi Laufwerk, HD "Exmor" Webcam und internes Mikrofon, Gewicht: ca. 2,70 kg 

6. Schüler-Schreibtisch Emille, weiß, mit robusten und breiten Füßen 

Abteilung Ware – Bild Ware – Beschreibung 

Vzor: Lebensmittel E 4 

Schuhe   

Mode   

Haushalt und Küche   

Multimedia    

Alles für Büro und Schule   
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze 

DCJ-9-3-02.2 
Zdroj obrázků: 
Stůl. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí  Creative Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isometric_table.svg?uselang=cs 
Notebook. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí  Creative Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_Aspire_8920_Gemstone_by_Georgy.JPG 
Kávovar. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí  Creative Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaffeemaschine_fcm.jpg 
Dámská mikina. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí  Creative Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austrian_Olympic_Team_2012_a_Liu_Jia.jpg 
Hrozen vína. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí  Creative Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kernlose_Weintrauben.jpg 
Sportovní obuv. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí  Creative Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asics_sportschuhe.JPG 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isometric_table.svg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_Aspire_8920_Gemstone_by_Georgy.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaffeemaschine_fcm.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austrian_Olympic_Team_2012_a_Liu_Jia.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kernlose_Weintrauben.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asics_sportschuhe.JPG
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním 

Očekávaný výstup 

RVP ZV 

DCJ-9-3-03  

Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  

Indikátory 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k tématům 

z každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, 

doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

2. žák najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, 

činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, 

který se vztahuje k tématům z každodenního života a je podpořen obrazem 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si text e-mailu a vyber informaci, která je správná. 
 
von  

Name:      
Ulrike Schürz

E-Mail-Adresse: 
ulisch@google.com

 
an  

Name:   
Susanne Zehetgruber

  E-Mail-Adresse: 
susizehet@google.com

 
Betreff: 

Fußball
 

 
Mailtext:                                                                                  
 
Hallo Susi,  
was machst du heute Nachmittag? Hast du vielleicht Lust zum Fußball zu gehen? Ich möchte Paul 
sehen . Das Fußballspiel startet um halb vier bei uns in der Schule. Vielleicht möchte ich auch mal 
Fußball spielen. Frau Czerny will eine Mädchen-Fußball-Mannschaft ins Leben rufen.  
Susi, kommst du mit? Treffen wir uns um drei vor der Schule? 
Viele Grüße 
                         Ulrike 
 

1. Die Jungen spielen              a)  Fußball 
                                                               b) Tischtennis    
                                                               c) Eishockey      
 

2. Das Spiel beginnt um          a) drei Uhr 
                                                               b) halb vier 
                                                               c) vier Uhr 
 

3. Ulrike will                               a) Tennis spielen                       
                                                 b) Volleyball spielen                       

                                                               c) Fußball spielen                       

Poznámky 

k ilustrativní úloze  

DCJ-9-3-03.2 

Zdroj obrázku:  

Fotbal. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A4dchen_gegen_Buben%28 
Fu%C3%9Fball%29.JPG?uselang=cs  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A4dchen_gegen_Buben%28
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A4dchen_gegen_Buben%28
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Vzdělávací obor Další cizí jazyk 

Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-4-01 
Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

Indikátory 1. žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné povahy týkající se 
jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně 
obklopují, a činností, které běžně vykonává 

Ilustrativní úloha 

Napiš veterinárnímu lékaři e-mail. Vymysli si nějakou otázku, např. kdy má ordinační hodiny nebo co 
máš dělat, když je tvůj pes unavený a stále spí. Vyplň formulář stažený z internetu.  

Der Tierarzt hilft: 

Hier hast du die Möglichkeit, eine Frage an den Tierarzt Dr. Martin Hertz zu stellen. Bitte fülle das 
Formular aus. Deine Fragen bekommen wir dann per E-Mail.  

Deine Daten  
 

Dein Name * 
                       

 

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Telefonnummer  

Deine E-Mail-Adresse *  

Deine Nachricht: Schreibe hier deine Frage hinein.*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

DCJ-9-4-01.1 
 

 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk 
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Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-4-02 
Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat 

Indikátory 1. žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, 
uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí 

2. žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. představí 
členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co 
dělají, co vlastní a umí 

3. žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, 
dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá 
(např. jak se má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití 
základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování) 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si text. Potom napiš kamarádovi/kamarádce e-mail o tom, co děláš ty každou středu. Napiš 5–
7 vět.  
 
Martinas Mittwoch 
 
Der Mittwoch beginnt für Martina um sieben Uhr. Sie steht auf, duscht und zieht sich an. Um Viertel 
nach sieben sitzt sie dann schon am Frühstückstisch. Nach dem Frühstück fährt sie mit dem Rad zur 
Schule. Der Unterricht dauert von acht bis zwei. Um halb eins gibt es Mittagessen in der Schulkantine. 
Nach der Schule fährt sie in den Tennisclub. Um Viertel vor drei fängt nämlich ihr Training an. Sie findet 
Tennis toll und möchte mal so gut spielen können wie Kvitová. Am Abend macht sie ihre 
Hausaufgaben, sieht ein bisschen fern oder chattet bei Facebook. Um zehn heißt es dann: Gute Nacht! 
 
 
Liebe/Lieber  _____________, 
 
du fragst, was ich mittwochs mache.  Ich  ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Bis bald! 

Dein / Deine _______________________ 

 
 
 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

DCJ-9-4-02.3 
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Ročník 9. 

Tematický okruh 4. Psaní 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

DCJ-9-4-03 
Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  

Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátká 
sdělení či otázky týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 
předmětů z jeho okolí a činností, které běžně vykonává 

Ilustrativní úloha 

 
Přečti si Thomasův e-mail. Odepiš. Poděkuj mu a odpověz na jeho otázky. 
von  

Name:      
Thomas Kraus

E-Mail-Adresse: 
krausthom@google.com

 
an  

Name:   
Christian

  E-Mail-Adresse: 
berger@google.com

 

Betreff: 

Einladung
 

 
Mailtext:  

Hallo Christian, 

danke für deine Einladung zur Geburtstagsparty. Ich möchte gern kommen, aber ich weiß nicht, wo du 
wohnst. Kannst du es mir schreiben? Und was soll ich mitbringen? Wann treffen wir uns? 

Ciao Thomas 
 
Odpověď: 

von  

Name:      E-Mail-Adresse:  
an  

Name:     E-Mail-Adresse:  

Betreff: 

Einladung
 

 
Mailtext:  

Hallo ______________, 

_________________________________________________________________ 

_________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________ 

Poznámky 
k ilustrativní úloze  

DCJ-9-4-03.1 

 


