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Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují: 

 
1. stupeň 

ročník: čtvrtý a pátý  

 

Očekávané výstupy:  

Žák:   

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku                  

 porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel 

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

 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí 

na číselné ose 

 

Učivo: 

Ročník: čtvrtý 

 celek, část, zlomek 

 vyznačení poloviny, čtvrtin celku 

 čitatel, jmenovatel, zlomková čára 

 porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem 

 sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

 

Ročník: pátý 

 zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem 

 zápis a čtení desetinných čísel řádů desetin a setin 

 sčítání, odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel 

 kladné a záporné číslo 

 

       



 zobrazení celých kladných a záporných čísel na číselné ose( teploměru, modelu ) 

 

 
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 

1. stupeň 

Ročník: druhý  

 

Očekávané výstupy:  

Žák:   

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 tematické okruhy – pozdravy, moje tělo, moje rodina, moje třída, zvířata, moře, 

hračky, jídlo a pití, dovolená a prázdniny, roční období, svátky a slavnostní 

příležitosti v ČR a anglicky mluvících zemích (vánoce, velikonoce, narozeniny, 

svátky) 

 

 

Ročník: třetí 

 

Očekávané výstupy:  

Žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 přiradí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat 

v komunikačních situacích, práce se slovníkem 

 tematické okruhy – obličej, zvířata, hračky, jídlo a pití, části těla, dům/byt, oblečení, 

oslava/party 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 



chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 

 

Ročník: čtvrtý 

Očekávané  výstupy:  

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a 

má k dispozici vizuální oporu 

 

MLUVENÍ 

Žák: 

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 

ČTENÍ A POROZUMĚNÍ 

Žák: 

 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 

PSANÍ 

Žák: 

 napíše krátký text s použitím jednoduchým vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 vyplní osobní údaje do formuláře 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat 

v komunikačních situacích, práce se slovníkem 

 tematické okruhy – pozdravy, třída, zvířata, piráti, televizní show, rodina, tělo, 

oblečení, kavárna, divoká zvířata, oblíbené věci 



 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 

Ročník: pátý 

Očekávané  výstupy:  

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a 

má k dispozici vizuální oporu 

 

MLUVENÍ 

Žák: 

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 

ČTENÍ A POROZUMĚNÍ 

Žák: 

 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 

PSANÍ 

Žák: 

 napíše krátký text s použitím jednoduchým vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 vyplní osobní údaje do formuláře 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 

v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat 

v komunikačních situacích, práce se slovníkem 

 tematické okruhy – hudba, sporty, dům/byt, zdraví, město/vesnice, prázdniny/ 



dovolená, škola, televizní pořady, volný čas, zvířata, minulost a budoucnost, příběh 

z dávné doby 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

2. stupeň 

Ročník: šestý  

Očekávané  výstupy:  

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 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 

 

MLUVENÍ 

Žák: 

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

neformálních situacích 

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

tématech 

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

každodenního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

 rozumí krátkých a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

 

PSANÍ 

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

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

dalších osvojovaných témat 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce 

se slovníkem 

 tematické okruhy – pozdravy a představování se, škola, běžná komunikace mezi 

přáteli, v rodině a ve škole, pohled/dopis, můj svět, škola, určování času a jiných 

časových údajů, dům/byt, město/vesnice, lidé, rodina 

 mluvnice – rozvíjení používaní gramatických jevů k realizaci komunikačního 

záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 



porozumění) 

 

 

Ročník: sedmý  

Očekávané  výstupy:  

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 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 

 

MLUVENÍ 

Žák: 

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

neformálních situacích 

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

tématech 

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

každodenního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

 rozumí krátkých a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

 

PSANÍ 

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

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

dalších osvojovaných témat 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce 

se slovníkem 

 tematické okruhy – pozdravy, představování se, můj život, zvířata, u lékaře, jídlo a 

pití, restaurace, jednoduchý recept, moje země, reálie anglicky mluvicích zemí, 

svátky (vánoce, velikonoce, den svatého Valentýna, Heloween), zábava 

 mluvnice – rozvíjení používaní gramatických jevů k realizaci komunikačního 

záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 



 

Ročník: osmý 

Očekávané  výstupy: 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 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 

 

MLUVENÍ 

Žák: 

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

neformálních situacích 

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

tématech 

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

každodenního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

 rozumí krátkých a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

 

PSANÍ 

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

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

dalších osvojovaných témat 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce 

se slovníkem 

 tematické okruhy – představování se, domov a rodina, zábava, sport, budoucnost, 

minulost, časové a datové údaje, Londýn a památky Anglie, zábava, škola, životní 

zkušenosti 

 mluvnice – rozvíjení používaní gramatických jevů k realizaci komunikačního 

záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 

 

Ročník: osmý 

Očekávané  výstupy: 



POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 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 

 

MLUVENÍ 

Žák: 

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

neformálních situacích 

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

tématech 

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

každodenního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

 rozumí krátkých a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

 

PSANÍ 

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

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

dalších osvojovaných témat 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, práce 

se slovníkem 

 tematické okruhy – představování se, práce a zaměstnání, móda a oblečení, 

minulost, psaní dopisu, zdraví a fitness, představivost, sláva a štěstí, náš svět, počasí 

 mluvnice – rozvíjení používaní gramatických jevů k realizaci komunikačního 

záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu německý jazyk se doplňují: 

 

Ročník: sedmý - devátý 

Očekávané  výstupy: 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

Žák:   



 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat 

  

MLUVENÍ 

Žák:  

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

Žák: 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  

 

PSANÍ  

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Ročník: sedmý 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem  

 tematické okruhy – škola, školní potřeby, školní den, barvy, číslovky 0-100, 

kalendářní rok (dny v týdnu, hodiny),  zvířata, příroda 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, odpověď na otázku, pořádek slov ve větě, 

koncovky časování pravidelných,  sloveso sein a haben, použití členu určitého a 

neurčitého v 1. a 4. pádě, časové údaje s předložkami im, am, um, osobní zájmena 

 

Ročník: osmý 

Učivo: 



 zvuková a grafická podoba jazyka – dialog a jeho obměňování na různá témata 

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem 

 tematické okruhy – rodina, běžný den, kalendářní rok (roční období, měsíce, 

svátky), počasí, volný čas, povolání, nákupy 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 časování některých nepravidelných sloves, slovesa s odlučitelnou předponou, 

způsobová slovesa – können, möchten – vazba ich möchte, časové údaje 

s předložkami im, am, um, přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen 

 

Ročník: devátý 

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka -  jednoduché vyprávění a popis zážitku 

 slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem 

 domov, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, obec, dopravní prostředky, reálie 

německy mluvících zemí 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 časování některých nepravidelných sloves, způsobová slovesa – müssen, wollen, 

rozkazovací způsob, préteritum a perfektum sloves sein a haben, použití členu 

určitého a neurčitého ve 3. pádě, použití základních předložek, skloňování osobních 

a přivlastňovacích zájmen  

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu ruský jazyk se doplňují: 

 

Ročník: sedmý - devátý 

Očekávané  výstupy: 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat 

  

MLUVENÍ 

Žák: 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a podobné otázky pokládá  

 



ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

Žák: 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  

 

PSANÍ  

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Ročník: sedmý - devátý  

Učivo: 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov  

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem  

 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, 

jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční 

období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí 

příslušných jazykových oblastí 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu člověk a jeho svět se doplňují: 

 

1. stupeň 

Ročník: první 

Očekávané  výstupy: 

Žák:  

 využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků a jiných lidí 

 

Učivo 

 okolí školy a domova 

 hry dětí 

 třída a škola 

 vztahy spolužáků ve třídě 

 jiné národnosti žijící u nás 

 

Ročník: druhý 

Očekávané  výstupy: 



Žák: 

 rozezná nebezpečí různého charakteru 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků a jiných lidí, jejich 

přednostem a nedostatkům 

 

Učivo: 

 osobní bezpečí 

 úrazy 

 nebezpečí v přírodě 

 soužití lidí 

 chování lidí 

 

Ročník: třetí 

Očekávané  výstupy: 

Žák: 

 ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

 ovládá základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu 

 

Učivo: 

 nácvik dovednosti při komunikaci s operátory národních a mezinárodních linek  

 telefonní čísla 150,155,158, 112 

 dopravní značky 

 základní pravidla pro chodce 

 

 

 

 

Ročník: čtvrtý 

Očekávané  výstupy: 

Žák: 

 vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 

chování jako chodec a cyklista 

 charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí 

 odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácení peněz 

 

Učivo: 

 kolo a jeho povinná výbava 

 řešení základních dopravních situací 

 neživá příroda 

 voda, vzduch 

 ceny zboží 

 kapesné 

 cvičení odhadu 

 

Ročník: pátý 

Očekávané  výstupy: 



Žák: 

 ukáže na příkladu možnost realizace všech chtěných nákupů 

 vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 v modelové situaci ukáže, jak je možné se účinně chránit při mimořádných 

událostech 

 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 

 

Učivo: 

 osobní rozpočet 

 rozpočet domácnosti 

 využití kapesného 

 seznámení s možnostmi spoření 

 bankovnictví 

 člověk a zdraví 

 požární poplach, evakuace 

 základní životní funkce 

 přivolání pomoci 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, 

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince  

 péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby 

uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim; nemoci přenosné a 

nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), 

drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc; při drobných 

poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena  

partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v 

rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka 

sexuality  

 návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, 

odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 

médií  

 rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; 

mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi  

 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu dějepis se doplňují: 

  

2. stupeň 

Ročník: devátý 

Očekávané  výstupy: 

Žák: 

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky  

 charakterizuje rozdíly mezi demokratickými a totalitními systémy  

 rozpozná destruktivní sílu totalitních režimů a vypjatého nacionalismu  

 na příkladech vyloží pojmy antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z 

hlediska lidských práv a pochopí jejich podstatu  

 zhodnotí postavení  Československa v evropských souvislostech, její vnitřní, 



sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí  

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa  

 posoudí postavení rozvojových zemí  

 vysvětlí a na příkladech doloží důvody hospodářské a vojenské spolupráce dvou 

vyspělých kontinentů Evropy a USA  

 prokáže základní orientaci v problémech současného světa  

 

Učivo:  

 první světová válka a její důsledky  

 nové uspořádání Evropy , vznik Československa a jeho vývoj  

 mezinárodní situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy  

 druhá světová války, nacismus a jeho důsledky pro Československo, holocaust, 

situace v našich zemích, důsledky války  

 studená válka, rozpad koloniálního systému  

 situace v zemích východního a západního bloku, charakteristika jednotlivých zemí  

 vývoj Československa od roku 1945 do r. 1989, vznik České republiky  

 problémy současnosti  

 věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava  

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují:  

 

Člověk, stát a hospodářství 

2. stupeň 

Ročník: šestý - devátý   

Očekávané  výstupy:  

Žák: 

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu domácnosti 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty 

 vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištěnía 

navrhne, kdy je použít 

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu 

 na příkladu chování kupujícího a prodávajícího vyloží podstatu fungování trhu, 

objasní vliv poptávky a nabídky na tvorbu ceny a její změny 

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

svoje výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 

občané 

 

Učivo: 

 hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěr, splátkový prodej, 

leasing, rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní 

 banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 



finančního trhu pro investování a pro získání prostředků 

 

Člověk, stát a právo 

2. stupeň 

Ročník: šestý - devátý   

Očekávané  výstupy:  

Žák:  

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele, rozumí povinnostem občana 

při zajišťování ochrany státu 

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

 

Učivo: 

- základní práva spotřebitele 

 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

2. stupeň 

Ročník: sedmý - devátý   

Očekávané  výstupy:  

Žák:  

 popíše výhody spolupráce se státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti 

v zahraničních misích 

 objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

 

Učivo: 

 významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

 globalizace – projevy, klady a zápory, významné globální problémy, včetně válek a 

terorismu, možnosti jejich řešení 

 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 

 

Biologie člověka 

2. stupeň 

Ročník: osmý a devátý   

Očekávané  výstupy:  

Žák:  

 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života  

 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla  

 

Učivo: 

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení 

běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie  

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

člověka  

 

Neživá příroda 

2. stupeň 



Ročník: osmý a devátý   

Očekávané  výstupy:  

Žák:  

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

ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 

dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před 

nimi  

 

Učivo: 

 podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život, 

ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, 

vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka  

 mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných 

událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR 

(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi  

 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 

 

2. stupeň 

Ročník: šestý  

Očekávané  výstupy:  

Žák: 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině 

 uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech 

 

Učivo: 

 exkurze v krajině, určování světových stran, orientace v krajině podle mapy a 

azimutu 

 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života při živelných pohromách, chování a 

jednání při živelných pohromách 

 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu tělesná výchova se doplňují: 

 

Ročník: šestý - devátý 

Očekávané  výstupy: 

Žák:  

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech  

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny  
 

Učivo: 

 turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování 

pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v 

mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, 

dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 



přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla  

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: 

 

2. stupeň 

Ročník: šestý  

Očekávané  výstupy: 

Žák:  

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 

utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; a kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví  

 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 

pozitivními životními cíli  

 

Učivo: 

 sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita 

jako součást formování osobnosti, zdrženlivost,  

 výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek 

a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy  

 vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, 

osvětlení, teplota  

 tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam 

pohybu pro zdraví, pohybový režim  

 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – 

šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže; 

komunikace se službami odborné pomoci 

 bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 

bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v 

situacích ohrožení  

 podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého 

životního stylu, programy podpory zdraví  

 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 

naslouchání, dialog 
 

Ročník: sedmý  

Očekávané  výstupy: 

Žák:  

 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 

sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým  

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí  
 



Učivo: 

 poruchy pohlavní identity  

 ochrana před přenosnými chorobami základní cesty přenosu nákaz a jejich 

prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a 

sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty  

 auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí mířené 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)  

 ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí, 

varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 

evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí  

 manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt  

 efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního 

jednání a chování  

 sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity  

 seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních 

cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a 

rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající 

a prosociální chování  

 

Ročník: osmý  

Očekávané  výstupy: 

Žák: 

 chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování  

 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  

 

Učivo: 

 předčasná sexuální zkušenost; promiskuita 

 problémy těhotenství a rodičovství mladistvých  

 ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence 

kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče; 

odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v 

domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci  

 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, 

ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a 

železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání 

agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)  

 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, 

základní lidské potřeby a jejich hierarchie 

 psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání 

pomoci při problémech  

 

 



 

ZMĚNY  ŠVP  V NÁVAZNOSTI NA PROJEKT „ŠKOLY PRO VENKOV“ v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo projektu 

CZ.1.07/1.1.00/14.0208 MŠMT k datu 31. 5. 2013 

 

1)Pracovní sešit a pracovní listy s tematikou „MÍSTO, KDE ŽIJEME“ je možné využít: 

 

Ročník - předmět:  

4. ročník – jazyková výchova – názvy ulic, zeměpisné názvy 

3. ročník – prvouka – místo, kde žijeme, orientace v místě bydliště 

 4. + 5. ročník – přírodověda – vesmír 

5. ročník – prvouka – Česká republika, rozdělení krajů 

 4. ročník – vlastivěda – orientace v obci, v místní krajině  

6. ročník – občanská výchova – naše obec, region 

6. ročník – zeměpis – vesmír, globus a mapa 

8. ročník – české kraje – Jihomoravský kraj 

9. ročník – regionální geografie 

 

2)Pracovní sešit a pracovní listy s tematikou „NAŠE OBEC V POVĚSTECH“ je možné 

využít: 

 

Ročník - předmět: 

3. až 5. ročník –  Český jazyk- literární výchova  

 

 

3)Pracovní sešit a pracovní listy s tematikou „BLATNICKÉ PAMĚTIHODNOSTI“ je 

možné využít: 

 

Ročník - předmět: 

3. ročník – Prvouka  

 

 

4)Pracovní sešit a pracovní listy s tematikou „MINULOST A SOUČASNOST 

SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V BLATNICI“ je možné využít: 

 

Ročník - předmět: 

3. ročník – Prvouka  

4. ročník – Vlastivěda  

5. ročník – Pracovní činnosti  

6.-7. ročník – Občanská výchova  

  

5)Pracovní sešit a pracovní listy s tematikou „CIMBÁLOVÁ MUZIKA a LIDOVÝ 

KROJ“ je možné využít: 

 

Ročník - předmět: 

1. - 9. ročník – Prvouka, hudební výchova a výchova k občanství 

 

6)Pracovní sešit a pracovní listy s tematikou „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI 

BLATNICKÉHO OKOLÍ“ je možné využít: 

 



Ročník - předmět: 

4.-7. ročník – přírodověda, dějepis, přírodopis 
 


