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Charakteristika vyu čovacího p ředmětu: český jazyk a 
literatura 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima - kvarta  

 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura a je (zejména v literární části) úzce spjat s vyučovacím předmětem dějepis a výtvarná 
výchova. 
Český jazyk a literatura je povinný maturitní předmět, který je určen všem žákům 1. – 8. 

ročníku. 
Výstupy RVP ZV jsou realizovány v primě až kvartě, v kvartě jsou však částečně 

realizovány i výstupy RVP GV. Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu 
plánu. 

Prima, tercie 5 hodin, sekunda a kvarta 4 hodiny. Podle možností je jedna z hodin půlená. 
Je určena k procvičování a praktickému výcviku některých dovedností. 

Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro větší 
přehlednost je na NG rozdělen do tří vzájemně propojených složek – literární výchovy, 
jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy. 

Český jazyk a literatura 
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáky k získání dobré znalosti mateřského 

jazyka, která je nezbytná nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro úspěšné osvojování 
poznatků v dalších oblastech lidské činnosti. Při vyučování žáci získávají takové znalosti a 
dovednosti, které jim umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, 
vyjadřovat se adekvátně situaci a efektivně v praxi uplatňovat a prosazovat výsledky svého 
poznávaní. Díky těmto schopnostem poznávají žáci duchovní bohatství národa a jeho tradice. 

Výuka předmětu český jazyk a literatura obvykle probíhá frontální formou, stále častěji je 
doplňována skupinovou prací, prezentacemi, referáty, mluvními cvičeními, panelovou diskuzí 
a dílčím řízením hodiny studenty na úrovni přednášky. Součástí výuky jsou i pravidelné 
návštěvy divadelních a filmových představení. 

Ve škole vycházejí studentské školní noviny GYMPLOID a almanach zdařilých literárních 
pokusů. Zapojujeme se úspěšně do literárních soutěží. Pravidelně se zúčastňujeme olympiády 
v českém jazyce. Vyučující českého jazyka organizují filmový klub v prostorách školy. 
Pořádáme besedy se zajímavými lidmi. 

Máme tři specializované učebny pro výuku českého jazyka. Dvě z nich jsou vybaveny smart 
tabulí, všechny pak videem a DVD. Využíváme gramofon a CD přehrávače. Ve škole je 
k dispozici školní knihovna pro studenty, knihovna pro učitele a kabinet ČJ. Pravidelně 
aktualizujeme nové pomůcky a dostupnou literaturu. 

V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat Mediální 
výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova. 

V hodinách českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí 
využívány následující postupy : 

- učitel vybírá pro žáky zajímavé texty a úkoly, tím je motivuje k zapojení do 
předmětových  soutěží a olympiád 

- učitel organizuje pro žáky pravidelné návštěvy divadelních a filmových představení 
                                                                                                       (kompetence 2 a 5) 
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- učitel zadává k mluvním cvičením a k diskuzi taková témata, v nichž žáci otevřeně 
vyjadřují svůj názor podpořený logickými argumenty a tolerují mínění jiných 
(kompetence 3) 

- žáci zpracovávají referáty a připravují si mluvní cvičení o nejnovějším dění v kultuře a o 
aktuální společenské situaci – při své práci využívají různých zdrojů informací  
(slovníky, encyklopedie, internet, jazykové příručky), třídí je a propojují do širších 
významových celků 
                                                                                                           (kompetence 1) 

- učitel vhodnou volbou tématu či návodnými otázkami vede žáky k tomu, aby při 
diskuzích na odborné téma, při tvorbě slohových prací odborného stylu i při literárním 
výkladu využívali svoje poznatky či znalosti z jiných oborů 
                                                                                                     (kompetence 1 a 6) 

- učitel vhodným výběrem témat i literárních ukázek vede žáky k tomu, aby při 
interpretaci textů i při psaní slohových prací uplatňovali základní myšlenkové operace,  
fantazii a kreativitu 
                                                                                                          (kompetence 1) 

- žáci na základě vybraných textů porovnávají různé formy písemné komunikace (e-mail, 
chat, dopis, SMS, elektronická diskuze…) – posuzují jejich sdělnost a jazykové 
prostředky typické pro danou formu komunikace 
                                                                                                         (kompetence 3) 

- žáci se (prostřednictvím literárních děl, filmů i besed se spolužáky) seznamují se 
životem v cizích zemích – tím jsou vedeni k toleranci, otevřenosti a k pozitivnímu 
vnímání jiných etnických, kulturních a morálních hodnot. 
                                                                                                        (kompetence 5) 
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Vyučovací předmět : český jazyk a literatura 
Ročník: prima 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Jazyková výchova 
� v písem- 
ném projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný, 
morfologický a 
syntaktický ve větě 
jednoduché i v souvětí 

• rozlišuje druhy 
slov 

• poznává druhy 
zájmen a číslovek 

• určuje mluvnické 
kategorie 
ohebných slovních 
druhů 

• odlišuje spisovné 
a nespisovné tvary 
ohebných slov 

 

     Tvarosloví  - ohebné 
slovní druhy 
skloňování, časování 
mluvnické kategorie 
podstatná jména 
přídavná jména 
zájmena 
číslovky 
slovesa 
 

  

� rozlišuje významo-
vé vztahy gramatic-
kých jednotek ve 
větě a 

      v souvětí 

• vyhledává 
základní       větné 
členy 

• zdůvodní shodu 
• určuje rozvíjející 

            větné členy 
• používá správný 

slovosled 
• aplikuje znalosti 

při stavbě souvětí 
a textu 

     Skladba – základní  
      větné členy, shoda   
      podmětu s přísudkem, 
      rozvíjející větné členy, 
      věta jednoduchá a 
      souvětí, grafické 
      znázorňování souvětí, 
      spojovací výrazy a  
      interpunkce v souvětí 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 • aktivně používá 
základní  pojmy 
fonetiky 

• v mluveném 
projevu dbá na 
spisovnou 
výslovnost a 
intonaci 

• odlišuje přízvuk 
slovní a větný 

     Zvuková stránka 
      jazyka – hláskosloví, 

spisovná a nespisovná 
výslovnost, zvuková 
stránka slova a věty 

 cizí jazyky 

 • rozlišuje spisovný 
projev od 
nespisovného 

• rozlišuje útvary 
národního jazyka 

      Rozvrstvení  
      národního jazyka – 
      řeč a jazyk, útvary 
      národního jazyka 

  

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

orientuje se 
v jazykových 
příručkách 

Jazykověda a její složky    

Komunikační a slohová 
výchova 

� dorozumívá se 
kultivovaně, 
výstižně, 
jazykovými 

• srovnává výhody 
tradiční (dopis) a 
moderní formy 
komunikace 

             (e-mail, SMS) 

      Jednoduché 
komunikační žánry 
      tiskopisy 
      vzkaz, SMS zpráva 
      inzerát 
      objednávka 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

prostředky 
vhodnými pro 
danou komunikační 
situaci 

      zpráva, oznámení 
      pozvánka 
     

 • stylizuje osobní 
dopis a  rozvíjí 
kultivovaný 
písemný projev 

• odlišuje úřední a 
osobní dopis 

      Dopis osobní a úřední   

� uspořádá informace 
v textu s ohledem 
na jeho účel, 
vytvoří koherentní 
text s dodržováním 
pravidel 
mezivětného 
navazování 

• rozlišuje různé 
druhy popisu 
podle jejich 
funkce 

• dbá  na výběr 
vhodných 
jazykových 
prostředků při 
nácviku popisu 

• systematicky 
uspořádá  
jednotlivé části 
popisu 

Popis a jeho funkce 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� využívá základy 
studijního čtení – 
vyhledává 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 

• vyhledává a 
formuluje hlavní 
myšlenky textu 

• vytvoří osnovu, 
titulek 

• graficky odlišuje 
části textu podle 
významu 

• člení text do 
odstavců 

• formuluje otázky 
vztahující se 

      k textu 

Výtah a výpisky  přírodovědné předměty 
– fyzika, biologie 

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

• sestavuje osnovu, 
dodržuje časovou 
posloupnost 

• užívá vhodných 
jazykových 
prostředků 

• odlišuje přímou a 
nepřímou řeč 
(uplatňuje pravidla 
přímé řeči 
v psaném projevu) 

• rozlišuje styl 
prostě sdělovací a 
umělecký 

      Vypravování 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Literární výchova 
� uceleně 

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

• zdokonaluje 
techniku čtení 

• reprodukuje 
přečtený text 

• při hodnocení 
textu 
charakterizuje 
hlavní postavy a 
jejich chování 

• na základě vlastní 
četby odvozuje 
znaky 
jednotlivých žánrů 

• vyhledává  a 
přiřazuje jazykové 
prostředky 

Literatura s tematikou 
rodné země, slavné 
minulosti a osobností  
českého národa 
     expresivita a  
     obraznost žánrově  
     různých textů – 
     personifikace, rčení, 
     přirovnání, apostrofa, 
     symbol, patos, 
     próza, poezie, drama 
     román, povídka,  
     pověst, autobiografie 
 
 

Naše vlast v Evropě zeměpis 

 • poznává minulost 
národa 
v souvislosti s 
odpovídající 
slovní zásobou 

• rozlišuje vybrané 
literární žánry 

• poznává různé 
útvary lidové 
slovesnosti a její 
výrazové 
prostředky 

Z lidové kultury a  
zvláště slovesnosti 
     zvykosloví ve  
     vzpomínkové literatuře, 
     historismy, dialekty, 
     lidová píseň, 
     pranostika, přísloví, 
     rčení, hádanka 
 

Poznávání vlastního 
kulturního zakotvení 
 
Lidová slovesnost 
Rodinné příběhy 

hudební výchova 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení 

• používá literaturu 
jako zdroj poznání 
a prožitků 

• pojmenuje a 
vyhledá základní 
prvky děje 

• pracuje se 
základními pojmy 
prozódie – verš, 
rým, sloka 

• odlišuje tradiční a 
moderní formu 
poezie 

• porovnává 
výrazové 
prostředky  obou 
druhů poezie 

Literatura  
s dobrodružnou a 
přírodní tematikou 
     historická próza,  
     western, indiánka,  
     cestopis,  
     kompozice epiky,  
     dějové motivy, napětí  
     děje, vypravěč,  
     charakteristika postav, 
     příběhy o zvířatech 
     přírodní lyrika –  
     poetizace reálií 
     v básních, 
     sloka, verš, rým 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cvičení v dovednosti 
zapamatovat 

dějepis 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 • na vybraných 
textech posoudí 
vztah literatury 
k životu 

• pojmenuje 
vlastnosti postav, 
odhadne  a 
zhodnotí jejich 
jednání 

• objasní rozdíl 
mezi situační a 
jazykovou 
komikou 

     Literatura s dětským  
     hrdinou 
     povídky s dětským  
     referenčním hrdinou, 
     charakteristika postavy, 
     přímá řeč, dialog, 
     humor 
 
 
 

Pohled na svět očima 
druhého 

 

� porovná různá 
ztvárnění téhož 
námětu 
v literárním, 
dramatickém i 
filmovém 
zpracování 

• rozlišuje vybrané 
literární žánry a 
uvádí jejich znaky 

• rozlišuje 
poetizované  
opozitum dobra a 
zla 

• vytváří vlastní 
literární texty na 
základě 
osvojených 
znalostí 

 

     Literatura  
     s fantastickými  
     tématy – báje,  
     pohádka, strašidelný 
     příběh -  horor, 
     fantasy,  sci-fi 
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 Vyučovací předmět:  český jazyk a literatura 
Ročník: sekunda 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

jazyková výchova 
� spisovně vyslovuje  
česká a běžně užívaná 
cizí slova 

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

 

 
• pracuje s různými 

typy slovníků a 
jazykových příruček 

• převádí text 
z nespisovné podoby 
do spisovné 

• používá správné tvary 
slov  

• určuje mluvnické 
kategorie sloves 

• v praxi aplikuje 
pravidla  pravopisu 
lexikálního, 
tvaroslovného a 
skladebného 

 
• tvarosloví - ohebné 

slovní druhy, 
neohebné slovní 
druhy, mluvnické 
významy a tvary slov 

• pravopis – psaní 
velkých písmen ve 
vlastních jménech 

 

  
cizí jazyky 
 

 
� rozlišuje a příklady 

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

 
• rozpoznává přenesená 

pojmenování 
• vhodně je aplikuje 

v ústním i písemném 
projevu 

• uvádí příklady slov 
odvozených, 
složených, zkratek a 

 
• význam slov – 

synonyma, 
homonyma, 
antonyma, sousloví, 
rčení, slova citově 
zabarvená 

• slovní zásoba a 
způsoby jejího 

  
cizí jazyky  
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

ve frazémech slov přejatých obohacování 
 

 
� rozlišuje významové 

vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí 

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

 

 
• vysvětlí rozdíly mezi 

jednotlivými druhy vět 
jednoduchých 

• rozlišuje větné členy, 
hlavní a vedlejší věty 
a správně je určuje 

• správně používá 
interpunkci ve větě 
jednoduché i 
v jednoduchém 
souvětí 

• rozezná  vedlejší větu 
vloženou do hlavní 
věty 

• rozlišuje různé typy 
přívlastků a  
příslovečných  určení  

• nahrazuje větné členy 
vedlejšími větami a 
naopak 

 
• skladba – věta 

jednočlenná, 
dvojčlenná, větný 
ekvivalent, základní a 
rozvíjející větné členy, 
souvětí podřadné, 
druhy vět vedlejších  

 
 

  
cizí jazyky 
 

 
komunikační a slohová 
výchova 
� odlišuje spisovný a 

nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky 

 
• rozlišuje základní 

stylistické útvary a 
užívá v nich vhodné 
jazykové prostředky 

• odlišuje prvky 
vypravování, líčení, 

 
• slohové útvary – 

základní 
charakteristika 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

ke svému 
komunikačnímu 
záměru 

popisu 
 

 
� 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 

 
 

 
• zpracuje jmennou 

osnovu 
• člení text do odstavců 

podle osnovy 
• rozlišuje různé vrstvy 

jazyka  a v písemném 
projevu jich vhodně  
užívá 

• při vlastní práci 
využívá ustálených 
spojení  - pořekadla, 
přirovnání, rčení 

 
• vypravování 
 
 
 

  

� uspořádá informace 
v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří 
koherentní text 
s dodržováním 
pravidel mezivětného 
navazování 

 

• využívá termínů na 
základě znalostí  
z ostatních 
vyučovacích  
předmětů 

• při práci volí vhodné 
jazykové prostředky 

• odlišuje odborný, 
umělecký a prostě-
sdělovací styl 

• vypracuje vnitřní a 
vnější charakteristiku 
osoby 

• popis – uměleckých 
děl, pracovního 
postupu, líčení, 
charakteristika 

 

Poznávání lidí (OSV) –   
charakteristika blízkého  
člověka 
 

občanská výchova   
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

  
• napíše vlastní 

životopis, odlišuje 
strukturovaný 
životopis od 
tradičního  

• sestavuje  jednoduché 
úřední písemnosti, 
užívá správných 
formulací 

• posoudí jazyk 
úředních spisů 

 

 
• administrativní styl – 

životopis, žádost 
 
 

  

  
• objasní rozdíl mezi 

osnovou, výpisky a 
výtahem  

• v textu vyhledává 
důležité informace a 
na jejich základě 
vytvoří vlastní text 

 
• výtah 
 
 

  

 
� v mluveném projevu 

připraveném i 
improvizovaném 
vhodně užívá 
verbálních, 
nonverbálních a 
paralingválních 
prostředků řeči 

 
• zaujímá vlastní postoj  

k věcem, jevům, 
situacím i problémům 

• jasně a přesně 
formuluje své 
myšlenky a názory 

• při vlastním projevu 
aplikuje své poznatky 

 
• mluvní cvičení 
 
 

 
Komunikace (OSV) – 
mluvní cvičení, při němž  
žák využije verbálních i  
nonverbálních prostředků 
komunikace (snaha 

zaujmout posluchače) 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 v oblasti  rétoriky 
Literární výchova 
� uceleně reprodukuje 

přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl 
textu. 

 

� uvádí vztahy mezi 
historickou 
skutečností a 
literárním obrazem 
skutečnosti. 

 

� formuluje ústně i 
písemně dojmy 
z četby, převede text 
do jiné výrazové 
polohy. 

 
 
 
 
� vysvětlí základní 

zdroje a typy lidové 
slovesnosti, 

• hodnotí úlohu 
fantazie 
v tvůrčím 
procesu autora 

• vyhledává 
obrazná 
pojmenování 

 
 
Rozlišuje základní znaky 
prózy, poezie a dramatu 
 

• hodnotí jazykové 
prostředky, které 
autor v díle použil 

• posuzuje vhodnost 
užití jazykových 
prostředků 
vzhledem k záměru 
autora 

 
 
hodnotí výstavbu textu 
vzhledem k obsahu díla. 
 

• aktivně užívá 
pojmy epos a 
pověst, bajka a 
alegorie 

Obraz domova v literatuře 
- jazyk jako kulturní 

dědictví 
- chorál, legenda, 

kronika, pověst 
- vlastenecká lyrika 
- lit.faktu 
- osobnosti české 

historie, historický 
román, biografie, 
memoáry 

- epištoly 
Nejstarší příběhy světa 
- mýtus, 

mytologie,biblické a 
antické příběhy 

- adaptace, apokryf, 
parafráze 

- lyrika sociální, 
intimní, volný verš, 
symbol 

Ústní lidová slovesnost 
- pohádka, pověst 
- pranostika 
- symboly a postupy 

v pohádkách 
- bajka, alegorie 
Obraz ciziny v literatuře 
- cestopis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši sousedé v Evropě 
Zvyky a tradice národů 
Evropy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dějepis 
 
 
 
 
 
 
dějepis 
 
 
 
 
dějepis 
 
 
 
 
 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� interpretuje různými 
formami texty z četby 

 

� rozpoznává základní 
rysy výrazného 
individuálního stylu 
autora 

 
 
 

� rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, 
argumentuje názory a 
dokládá četbou. 

 
 

• hodnotí úlohu 
fantazie v tvůrčím 
procesu 

• charakterizuje 
hlavní postavu 

• hodnotí vlastnosti 
lit.hrdiny a 
vztahuje kladné 
hodnoty ke svému 
životu. 

• rozvíjí schopnost 
názorově se stavět 
k dílu, diskutuje o 
díle 

• vede aktivní dialog 
 

- fantastický cestopis 
- historická povídka 
- fejeton 
Obraz člověka 
v lit.20.stol. 
- povídka 
- vypravěč v žánru 

povídky 
- komično v literatuře 
- sci-fi povídka 
- dobrodružná próza 

 
 
 
Projevy rasové 
nesnášenlivosti 

 
 
 
občanská výchova 
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Vyučovací předmět: český jazyk a literatura 
Ročník: tercie 
 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 

témat 
Mezipředmětové 
vztahy 

� Jazyková výchova - 
rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a  
zdůvodní jejich užití, 
rozezná slovanské 
jazyky od 
neslovanských 

 

•  na základě ukázek 
rozlišuje útvary 
spisovného i 
nespisovného jazyka 

•  převádí text z nespisovné 
podoby jazyka do 
spisovné 

• - vysvětlí shody a 
rozdíly mezi 
slovanskými jazyky 

Obecné výklady o českém 
jazyce  slovanské jazyky, 
útvary českého jazyka, 
jazyková kultura    
 

 cizí jazyky, Z, D, Ov 

�  spisovně vyslovuje 
česká a běžně užívaná 
slova, 

�   rozlišuje a příklady 
z textu dokládá 
nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady 
tvoření českých slov, 
rozpoznává přenesená 
pojmenování  

•   rozlišuje základní 
způsoby obohacování 
slovní zásoby 

• používá různé typy 
slovníků a jazykových 
příruček 

•  ke slovům cizího původu 
uvádí slova domácí a 
naopak 

•  ovládá  správnou 
výslovnost a pravopis  
přejatých slov 

 

Obohacování slovní zásoby 
nauka o tvoření slov,  
slova přejatá, jejich výslovnost 
a pravopis  
 

 cizí jazyky, D 

�  samostatně pracuje 
s Pravidly českého 
pravopisu, se 
Slovníkem spisovné 

•  tvoří správné tvary 
podstatných jmen 
přejatých  a správně je 

Tvarosloví    skloňování 
obecných slov přejatých a 
cizích vlastních jmen, užití 
cizích vlastních jmen v textu, 

 cizí jazyky 
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češtiny a dalšími 
slovníky a příručkami 

používá v písemném  i 
mluveném projevu 

• rozlišuje slovesa vidu 
dokonavého a 
nedokonavého 

 slovesný vid 

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

 

•  rozlišuje souvětí 
souřadné a podřadné, 
poměry mezi hlavními 
větami, vedlejšími větami 
a větnými členy 

• v písemném projevu 
aplikuje znalosti o 
větách a souvětích 
(odděluje čárkou větné 
členy a věty) 

Skladba  
 - významové poměry mezi 
souřadně spojenými hlavními 
větami, několikanásobnými 
větnými členy a vedlejšími 
větami  
 - souvětí souřadné a podřadné 
 - spojovací výrazy v souvětí, 
interpunkce v souvětí 

 Ov, Ivt, 
přírodovědné 
předměty 

 Literární  výchova 
�  tvoří vlastní 

jednoduchou 
autobiografii 
 

• rozeznává rozdíly mezi 
odbornou literaturou,  
literaturou faktu a 
beletrií 

• rozeznává rozdíly mezi 
biografií a autobiografií 

 

Biografická literatura faktu a 
biografický román, cestopis 

Náš životní styl (EV) 
Lidská solidarita 
(MkV) 
 

Hv, Vv, Z, D, B, 
Ov, cizí jazyky 

�  uceleně reprodukuje 
přečtený text 

 

• popíše strukturu 
literárního textu 

• rozlišuje vybrané literární 
žánry, uvádí jejich znaky 
a výrazné představitele 

• vysvětlí rozdíl mezi 
prozaickým a 
dramatickým textem  

 

Starší literatura – Nový 
zákon, antická literatura, 
středověká literatura 
 - legenda, pověst, antický 
hrdinský epos, antické drama, 
starořímská lyrika, epigram, 
hrdinský a rytířský epos, 
kronika, rytířský román, 
trubadúrská lyrika, parodie 

Kořeny a zdroje 
evropské civilizace 
(VMEGS) 

D, Z, Hv, Vv, Ov 

�  - jednoduše popisuje • popíše strukturu Literatura romantismu a Jedinečnost každého Hv, Vv, D, Z, Ov 
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strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 

literárního textu 
• rozlišuje vybrané literární 

žánry, uvádí jejich znaky 
a výrazné představitele 

 

českého národního obrození 
– balada lidová a autorská, 
lidová slovesnost, ohlasová 
poezie, básnická povídka, 
romantická lyrika, romantická 
povídka a román 

člověka a jeho 
individuální vlastnosti 
(MkV) 

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

• formuluje ústně i 
písemně názory na 
diskutované problémy 

Šoa – literatura s tematikou 
holocaustu 
 - povídka, deník, komiks 

Co Evropu rozděluje a 
co ji spojuje (VMEGS) 
Lidská solidarita 
(MkV) 
 

D, Vv, Z, Ov, cizí 
jazyky 

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

 

• odlišuje situační a 
charakterovou komiku 

• rozlišuje rozdíly mezi 
fantasy a sci-fi 

• uvádí jejich znaky a 
výrazné představitele 

 
 

Literatura s tématem 
dospívání, humoristická 
literatura, fantasy, sci-fi  

Lidská solidarita 
(MkV) 
Náš životní styl (EV) 
Dovednost navazovat 
na druhé a rozvíjet 
vlastní linku jejich 
myšlenky (OSV) 

Ov, F, B, Z 

� Komunikační a 
slohová výchova - 
dorozumívá se 
kultivovaně, výstižně, 
jazykovými 
prostředky vhodnými 
pro danou situaci 
 

• rozlišuje charakteristiku 
vnější a vnitřní, přímou a 
nepřímou 

 

Charakteristika literárních 
postav 
 

 Ov, D, Vv 

�  - využívá základy 
studijního čtení   - 
vyhledává klíčová 

• analyzuje text a 
rozpozná charakteristické 
znaky výkladu 

Výklad 
 

 D, Z,  přírodovědné 
předměty 
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slova, formuluje 
hlavní myšlenky textu 

• používá vhodné jazykové 
prostředky pro výklad, 
úvahu a další stylistické 
útvary 

 
 • definuje základní 

znaky  popisu  
• odliší specifika 

subjektivně zabarveného 
popisu 

• rozezná a používá v 
líčení různé básnické 
tropy (apostrofa, 
přirovnání, personifikace, 
metafora, epiteta)  

 

Líčení  Vv, B 

�  - vytvoří otázky a 
stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah 
z přečteného textu 

• zpracuje výtah 
z učební látky jiného 
předmětu 

 

Výtah  Ov, Z, M, B 

�  - samostatně připraví 
a s oporou o text       
přednese referát 

• na základě vlastních 
zkušeností a názorů 
vytvoří úvahu či 
zamyšlení 

Úvaha - zamyšlení Pravda a lež, 
předstírání 
v komunikaci (OSV) 
Náš životní styl (EV) 
Lidská solidarita 
(MkV) 
 

Ov 
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Vyučovací předmět:  český jazyk a literatura 
Ročník:   kvarta  
 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 

témat 
Mezipředmětové 
vztahy 

Jazyková výchova 
 
� dokáže rozlišit 
a příklady v textu doložit 
nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření českých 
slov; dovede rozpoznat 
přenesená pojmenování; 
spisovně vyslovuje česká 
a běžně užívaná cizí slova; 
samostatně pracuje s PČP, 
SSČ a dalšími jazykovými 
příručkami 

 
• rozpoznává přenesená 
pojmenování 
• vhodně je aplikuje 
v ústním i písemném 
projevu 
• ke slovům cizího původu 
uvádí slova domácí 
a naopak 

 
• slovní zásoba a význam 
slova 
slovo a sousloví; věcné 
významy slov, rozvoj 
slovní zásoby, jádro slovní 
zásoby, významové vztahy 
mezi slovy (synonyma, 
homonyma, antonyma), 
rozvrstvení slovní zásoby 
(odborné názvy, slova 
domácí, mezinárodní) 

  
občanská nauka 
dějepis 
cizí jazyky 

 
� v písemném projevu 
zvládá pravopis; rozpozná 
významovou souvislost 
mezi slovy 

 
• v písemném projevu 
aplikuje znalosti z nižších 
ročníků 
• uvádí příklady slov 
odvozených, složených, 
zkratek a slov přejatých 

 
• nauka o tvoření slov  
stavba slova, odvozování, 
skládání, zkracování slov 

  
cizí jazyky 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� využívá znalostí 
o jazykové normě při 
tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle 
komunikační situace; 
rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí; dokáže se 
orientovat i ve složitých 
souvětích; v písemném 
projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický 
ve větě jednoduché 
i v souvětí 

 
• vyhledává základní větné 
členy, zdůvodní shodu 
• určuje rozvíjející větné 
členy 
• používá správný 
slovosled 
• vysvětlí rozdíly mezi 
jednotlivými druhy vět 
jednoduchých 
• rozlišuje větné členy, 
hlavní a vedlejší věty 
a správně je určuje 
• správně používá 
interpunkci ve větě 
jednoduché 
i v jednoduchém souvětí 
• rozezná vedlejší větu 
vloženou do hlavní 
• rozlišuje různé typy 
přívlastků a příslovečných 
určení 
• nahrazuje větné členy 
vedlejšími větami a naopak 

 
• skladba  
věta podle postoje 
mluvčího, věty dvojčlenné 
a jednočlenné, větné 
ekvivalenty, tvoření vět 
a souvětí, mluvnický zápor, 
skladební dvojice, 
přívlastek, doplněk, věta 
hlavní a vedlejší, řídící a 
závislá, souvětí souřadné 
a podřadné, druhy 
vedlejších vět, významové 
poměry mezi souřadně 
spojenými větnými členy a 
vedlejšími větami, složité 
souvětí, řeč přímá 
a nepřímá, samostatný 
větný člen, oslovení, 
vsuvka, věta neúplná, 
pořádek slov v české větě 
 

 

• kooperace a kompetence 
(OSV)  

rozvoj sociálních 
dovedností při kooperaci 

 
 

 
biologie 
zeměpis 
dějepis 
fyzika 
občanská nauka 
chemie 
informatika 
cizí jazyky 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� umí aplikovat při tvorbě 
vlastního jazykového 
projevu zásady českého 
pravopisu a spisovné 
výslovnosti 

 
 

• v písemných projevech 
aplikuje své znalosti 
pravidel českého pravopisu 
• v praxi využívá poznatků 
získaných v oblasti 
fonetiky i morfologie, 
syntaxe i lexikologie 

• pravopis   
lexikální, tvaroslovný, 
skladební, vlastní jména  

 fyzika 
dějepis 
chemie 
matematika 
tělesná výchova 

 
� ovládá zásady spisovné 
výslovnosti a vhodně 
využívá zvukové 
prostředky řeči (tempo, 
výška hlasu, přízvuk, 
pauza, frázování, intonace) 
 

 
• aktivně používá základní 
pojmy fonetiky 
 
• v mluveném projevu dbá 
na spisovnou výslovnost a 
intonaci, odlišuje přízvuk 
slovní a větný 

 
• zvuková stránka jazyka 
hlásky a hláskové skupiny;  
větný přízvuk, větná 
melodie 
  

  
 cizí jazyky 

 

� rozlišuje spisovný jazyk, 
nářečí a obecnou češtinu; 
orientuje se 
v jazykovědných 
disciplínách; uvědomuje si 
důležitost jazykové kultury; 
rozpoznává manipulativní 
komunikaci v masmédiích 
a zaujímá k ní kritický 
postoj 

 

 
• na základě ukázek 
rozlišuje útvary spisovného 
i nespisovného jazyka 
• převádí text z nespisovné 
podoby jazyka do spisovné 
• vysvětlí shody a rozdíly 
mezi slovanskými jazyky 
• pojmenuje základní 
rozdíly mezi mluvenými 
a psanými projevy 
• definuje shody a rozdíly 
mezi č.j. a ostatními 

 
• obecné výklady o jazyce  
projev mluvený a psaný, 
řeč versus jazyk, 
zopakování slovanských 
jazyků, vývoje jazyka; 
útvary českého jazyka, 
jazykověda a její 
disciplíny, jazyková kultura 

 
• MkV  
multikulturalita, specifické 
znaky jazyků a jejich 
rovnocennost, ŽPR 

 
dějepis 
zeměpis 
cizí jazyky 



45 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

slovanskými jazyky, popř. 
cizím jazykem, jemuž se 
učí 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 

témat 
Mezipředmětové 
vztahy 

 
komunikační 
a slohová výchova 
 
� dokáže rozlišit spisovný 
a nespisovný projev 
a vhodně užít spisovné 
jazykové prostředky 
vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru; 
vhodně se zapojuje do 
diskuse, řídí ji a ve svých 
výstupech využívá zásad 
komunikace a pravidel 
dialogu; v mluveném a 
psaném projevu vhodně 
užívá verbálních i 
nonverbálních 
komunikačních prostředků; 
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 
vlastních dispozic a 
osobních zájmů; 
komunikuje kultivovaně, 

 
• na základě ukázek 
porovná základní typy 
projevů, pojmenuje 
jazykové prostředky a 
způsob vyjadřování typický 
pro daný funkční styl 
• odlišuje základní slohové 
postupy, charakterizuje 
základní slohové útvary 
mluvených i psaných 
jazykových projevů 
 

 
• úvod do studia slohu 
 výklad 
 popis (pracovního postupu, 
uměleckého díla, 
subjektivně zabarvený)  
charakteristika  
vypravování  
úvaha  
proslov  
diskuse  
fejeton  
funkční styly, slohové 
útvary dle výběru žáků) 

 
• EV  
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, 
ochrana přírody a 
kulturních památek, VY, 
ŽPR 
 
• EV  
vztah člověka k prostředí, 
prostředí a zdraví, ŽPR 
 

 
biologie 
hudební výchova 
dějepis  
zeměpis  
výtvarná výchova 
fyzika 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

výstižně volí vhodné 
jazykové prostředky 

 
literární výchova  

 
� dokáže porovnat více 
ztvárnění téhož námětu 

 
 
 
 

 
• vyjádří vlastními slovy 
problematiku jiných kultur 
 
• na základě textů různých 
autorů poznává život a 
kulturu národnostních 
menšin 
 
• vyhledá na internetu 
podrobnosti o jejím 
životním stylu 
 
• využívá při rozboru 
literárního díla základních 
literárních pojmů 
 

 
• můj domov a svět 
indiánské příběhy, historie 
a kultura původních 
obyvatel amerických 
kontinentů, první osadníci 
Ameriky, odkaz v české 
literatuře  
 

 

 
• VMEGS  
objevujeme Evropu a svět, 
forma ŽPR 
 
• MkV   
kulturní diference, 
respektování zvláštností 
různých etnik, ŽPR 
 

 
dějepis  
biologie  
zeměpis  
výtvarná výchova 
hudební výchova 

 
� rozpozná vysoký a nízký 
literární styl; rozlišuje a 
charakterizuje literární 
druhy a žánry – dokáže 
uvést jejich představitele 

 
• najde ve svém okolí 
renesanční nebo barokní 
památku, zdokumentuje ji a 
pohovoří o ní 
 
• pokusí se napodobit daný 
umělecký styl (hudebně, 
výtvarně, literárně) 

 
• za literárními 
památkami  

renesance, baroko v české 
literatuře, klasicismus 

 

  
výtvarná výchova 
hudební výchova  
dějepis 
zeměpis 
fyzika 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� přiměřeně svým 
znalostem využívá při 
hodnocení děl 
literárněteoretickou 
terminologii; přiměřeně 
hodnotí postavu v syžetové 
situaci 

 
• posoudí, zda do 
literárního realismu patří 
ironie a nadsázka, věci 
nereálné a fantaskní 
• polemizuje, zda existuje 
nějaká životní oblast, která 
by se neměla zobrazovat 

 
• krása je v pravdě 
realismus ve světové 
literatuře (literární typ), 
realismus v české poezii 
a próze), literární teorie 
(fejeton, epigram)  
 

  
výtvarná výchova 
dějepis 
cizí jazyky 

 
� rozpozná 
a charakterizuje literární 
styl literárních směrů 19. – 
20. století a dokáže 
jmenovat jejich 
představitele ve světové a 
české literatuře 

 
• řeší otázku, co je krásné 
 
 • najde podobnost mezi 
texty a výtvarnými díly 
 
• doporučí filmy, které 
vznikly na motivy daného 
období 
 
• vyzkouší si tvorbu 
avantgardních básní  

 
• moderna  
symbolismus, 
impresionismus, 
dekadence, prokletí básníci, 
česká moderna (anarchisté, 
buřiči, vitalismus) 
 
• avantgarda  
Osvobozená slova, 
futurismus, dadaismus, 
poetismus, surrealismus 
ve světové a české 
literatuře 

 
• EV  
vztah člověka k prostředí, 
prostředí a zdraví, ŽPR 

 
výtvarná výchova 
dějepis 
hudební výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
� prožívá a uvědomuje si 
estetickou funkci jazyka, 
kompozice a tématu textu 
v konkrétním užití 
 
 
� samostatně formuluje 
dojmy z četby a vyjadřuje 
kritické názory na její 
obsah 
 
 
 
 
 
 
� má základní představu o 
historické podmíněnosti 
látkově tematických a 
žánrových okruhů literatury 
20. století a umí jmenovat 
významné světové a české 
autory 
 
� vnímá názory 
a argumenty druhých 
s porozuměním a rozvíjí 

 
• napíše nebo vypráví 
příběh na základě 
vzpomínek svých blízkých 
nebo známých 
 
• uvede příklad, kdy změna 
v sociálním postavení 
člověka nebo v jeho 
zdravotním stavu způsobila 
i proměnu vztahu lidí 
k němu; diskutuje o 
příčinách těchto proměn 
 
• pozná, když s ním někdo 
manipuluje 
 
 
 
• vyhledá informace o 
exilových a samizdatových 
nakladatelstvích 
 
 
 
 
• uvádí ze svého okolí 
příklady nedorozumění 
a neschopnosti lidské 
komunikace 

 
• literatura 20. století 
 
•  I. světová válka v poezii 
a próze  
(legionářská literatura, 
ztracená generace, ohlasy 
Švejka ve světové 
literatuře) 
 
• kříže, srpy, kladiva  
české meziválečné drama, 
zobrazení totalitní 
společnosti ve světové 
a české literatuře  
 
 
 
 
• II. světová válka 
v literatu ře  
hrdinství obyčejných lidí 
v literatuře 
 
 
 
• vztahy mezi lidmi 
v literatu ře  
komunikace a 
nedorozumění mezi lidmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• MkV   
etnický původ, 
rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur, 
forma: texty, ŽPR 
 
 
•••• VMEGS  
klíčové mezníky evropské 
historie ve filmu 

 
dějepis 
výtvarná výchova 
hudební výchova 
občanská nauka 
cizí jazyky 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

kritický dialog   

 
�  výrazně čte, ovládá 
v rámci svých možností 
vstup do role postavy a 
tvoří vlastní literární text 
jako variaci 
 

 
• na základě četby 
diskutuje o současných 
problémech a pokouší se 
odhadnout ty budoucí   

 
• pohádkové příběhy 
romaneto, bajky, fantazie 
a sci-fi, věštby a proroctví   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
výtvarná výchova 
hudební výchova 

 
� pokouší se literárně 
vyjádřit lyrickou náladu 
 
 

 
• diskutuje o různých 
formách lásky 

 
• láska v literatuře 
 
 
 
 

 
• MkV   
lidské vztahy, ŽPR 
 
 

 
výtvarná výchova 
hudební výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� tvoří vlastní literární text 
jako parafrázi, parodii nebo 
dramatizaci textu 
původního 

 
• napíše na základě 
předlohy vlastní text 
 
• zformuluje písemně i 
ústně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a 
uvede názory na umělecké 
dílo 

 
• humor a satira 
v literatu ře 
 

 
 

 
hudební výchova 
výtvarná výchova 

 
� vyjadřuje se kultivovaně, 
volí výstižné jazykové 
prostředky vhodné pro 
danou komunikační situaci 

 
• přednese samostatný 
souvislý projev 
 
• dovede svým 
vypravováním ostatní 
zaujmout 

 
• mluvní cvičení  
součást jazykových, 
slohových i literárních 
hodin  
  

 
• komunikace (OSV)  
mluvní cvičení, při němž 
žák využije verbálních 
i nonverbálních prostředků 
komunikace 
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Charakteristika vyu čovacího p ředmětu: anglický jazyk 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima-kvarta  

 
Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze čtyř školou nabízených 
jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry, a přispívá tak ke 
zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 
uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich 
odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního 
porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních 
projektech. Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně 
A2, Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 
Anglický jazyk na nižším gymnáziu je vyučován jednak jako první jazyk od primy do kvarty 
s hodinovou dotací v primě čtyři hodiny týdně, v sekundě tři hodiny,v tercii a v kvartě po 
čtyřech hodinách týdně.Dále je vyučován jako druhý volitelný jazyk v tercii a kvartě 
s hodinovou dotací po třech hodinách týdně.Žáci si studium cizího jazyka vybírají 
v návaznosti na jimi zvolený cizí jazyk na základní škole. 
Výuka probíhá „v blocích“, ve skupinách žáků z různých tříd v rámci jednoho ročníku.Do 
skupin mohou být žáci zařazováni s ohledem na „tempo“, které bezpečně zvládají. Skupiny 
pracují v jazykových učebnách, v počítačových učebnách a ve třídách vybavených 
audiovizuální technikou, zejména dataprojektory a interaktivní tabulí Promethean. Výuka 
anglického jazyka ve škole směřuje k jeho praktickému používání jako komunikačního 
prostředku (v kombinaci s využíváním ICT). 
 
V předmětu anglický jazyk se využívá široká škála mezipředmětových vztahů, zejména 
s předměty jako jsou český jazyk, občanská výchova, zeměpis, dějepis a biologie.  
Obdobná situace platí i pro tematické okruhy průřezových témat, které jsou zařazeny 
k celému školnímu roku v návaznosti na konkrétní učivo. Jedná se zejména o PT  Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova  k myšlení v evropských a globálních souvislostech ,Multikulturní 
a  Environmentální výchova. Jejich zařazení a využití do značné míry závisí na zkušenostech, 
odborné erudici a individualitě každého učitele. 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie, kterými utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků, 
odpovídají koncepci naší školy, která vychází z respektování specifických odlišností našeho 
regionu a skutečnosti, že na školu přicházejí i žáci s mimořádným nadáním. 
 

- učitelé aktivují žáky  samostatnou prácí s informacemi a vytvářejí žákům prostor pro 
prezentaci jejich prací (referáty, eseje, seminární práce (1)) 

- učitelé vedou žáky k věcně správné formulaci problémů (2) 
- učitelé podněcují žáky k přípravě aktivit mimo vyučování (2) 
- učitelé umožňují žákům komunikaci v nových skupinách, spolupráci, prezentaci 

postojů ( výuka napříč ročníkem, celoškolní projekty, mezitřídní aktivity, jazykové 
skupiny atd.)(3) 

- učitelé vedou žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné,  ve výuce jim 
pomáhají s porozuměním oborové terminologii (3) 
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- učitelé pro žáky pravidelně připravují zahraniční poznávací a studijní  pobyty ve 
Velké Británii, mezinárodní projekty v rámci programu SOCRATES a mezinárodní 
srovnávací testy z programu Cambridge University (3) 

- učitelé respektováním individuality žáků podporují jejich talent, předpoklady a 
schopnosti (4) 

- učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám, náboženstvím a národnostním 
menšinám (5) 

- učitelé umožňují žákům kvalitní přípravu pro další studium na VŠ u nás i v zahraničí 
volbou vhodných volitelných předmětů, a tím i jejich další uplatnění na trhu práce (6). 

 
.
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Vyučovací předmět : anglický jazyk 
Ročník: prima 
 
 
Očekávaný výstup Školní výstup  Učivo TO průřezových 

témat 
Mezipředmětové 
vztahy 

Produktivní řečové 
dovednosti 
� sestaví jednoduché 

(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících 
s životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové 
dovednosti 
 
� představí členy své 

rodiny, pozdraví, 
vyjádří své záliby a 
schopnosti 
 
 
 
 
 
 

� popíše prostředí, ve 
kterém se nachází 
(škola, domov) 
 
 
 

� hovoří o svých plánech 
a záměrech do 
budoucnosti a dokáže 
jednoduše mluvit o 
minulosti 

Komunikační 
dovednosti 
 
• Seznámení a 

představování 
Počítání 

• Otázky a odpovědi – 
osobní údaje Rozvrh, 
denní režim 
  

• Pojmenování  
předmětů a jejich 
umístění 

• Popis lidí 
 

• Vyslovování abecedy 
• Otázky na hláskování 

a význam slov 
 

• Poslech  
 

•  Čas, činnosti a dny, 
dovednosti 

Komunikační 
dovednosti 
 
OSV 
Poznávání lidí 
vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě 
Integrace 
 
OSV 
Psychohygiena -  
dovednosti zvládání 
stresových situací 
Integrace, žákovské 
projekty 
 
OSV 
Komunikace 
specifické komunikační 
dovednosti , dialog ; 
komunikace v různých 
situacích 
Integrace 
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� popíše základní rozdíly 

v životě dětí 
v Čechách a v Británii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Popis mapy 
• Objednávky v 

restauraci 
• Nakupování 

v obchodě 
 
 

Reálie 
• Angličtina ve světě 
• Všední život v Británii 

 
• Školství v Británii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonetické jevy 
 
• Výslovnost 

samohlásek a 
souhlásek 

• Intonace –oznámení 

OSV 
 
Kooperace a kompetice 
rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci 
integrace,průběžně 
 
 
 
 
Reálie 
 
EV 
Vztah člověka 
k prostředí 
náš životní styl 
Integrace 
 
 
MkV 
Lidské vztahy 
vztahy mezi 
kulturami,uplatňování 
principu slušného chování 
Exkurze, integrace 
 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
rodinné příběhy, zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa; 
Exkurze, integrace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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Receptivní řečové 
dovednosti 
 
� čte nahlas plynule a 

foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 

 
 
� rozumí jednoduché a 

zřetelně vyslovované 
promluvě a 
konverzaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
 
� domluví se  

jednoduchým 

Receptivní řečové 
dovednosti 
 
� rozlišuje výslovnost 
českých a anglických 
samohlásek a 
souhlásek 

 
� orientuje se v obsahu 

jednoduchého textu 
 
� vyhledá požadovanou 

informaci a zodpoví 
otázku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
� vysvětlí, co má či 

nemá rád 
 
� jednoduchým 

• Intonace - otázka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gramatické jevy 
• Já jsem…,Jmenuji 

se…, Jak se 
jmenuješ…, Jsem z 
…., Odkud jsi? 
 Co to je? – To je 
… 

• Členy určité, neurčité 
• Příkazy 
• Přivlastňovací vazby 
• Předložky místa 
• Množné číslo – 

pravidelné, 
nepravidelné 

• Vazba  There is/are 
• Přivlastňovací 

zájmena 
• Vazba to have got 
• This/ these 
• Vyjadřování času 
• Přítomný prostý čas 

Fonetické jevy 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění, 
řešení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramatické jevy 
 
OSV 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
organizace vlastního času, 
plánování učení a studia 
Integrace, žákovské 
projekty 
 
OSV 
Kreativita 
cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
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způsobem v běžných 
každodenních 
situacích 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

způsobem vyjádří svůj 
názor 

 
� jednoduchým 

způsobem popíše své 
aktivity 

 
� vyjádří své přání a 

dokáže odpovědět na 
jednoduché otázky 
personálu 
v obchodě,restauraci 

 

• Can,  must 
• Let´s 
• Popis osoby, oblečení 
• Čas přítomný prostý 

ve srovnání 
s přítomným 
průběhovým 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Slovní zásoba-
tematické okruhy 
 
• Jména, státy 
• Číslovky 0- 100 
• Přídavná jména, barvy 
• Hláskování - abeceda 
• Části těla 
• Ceny 
• Rodina – osobní 

údaje, věk, koníčky 
• Dny v týdnu 

Škola, čas, rozvrh  
• Činnost ve volném 
čase a  denní režim 

žákovské projekty 
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• Dům – místnosti a 
vybavení, místa a 
budovy ve městě 

 
 

Slovní zásoba-
tematické okruhy 
 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání 
cvičení dovedností 
zapamatování 
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Vyučovací předmět : anglický jazyk 
Ročník: sekunda 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Produktivní řečové 
dovednosti 
� sestaví jednoduché 

(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících 
s životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové 
dovednosti 
� komunikuje při 

nakupování v obchodě 
a v restauraci 

� popíše základní 
zdravotní potíže 
v komunikaci s 
lékařem 

� srovnává různé věci a 
osoby 

� vyjadřuje příkaz, 
rozkaz a podmínku 

� komunikuje s 
využitím systému 
anglických slovesných 
časů (přítomný, 
minulý, budoucí, 
předpřítomný) 
 
 
 
 
 

Komunikační 
dovednosti 
• Objednávání 

v restauraci 
• Nákup oblečení 
• U lékaře 
• Popis zvířat, osob, 

věcí 
• Zaznamenávání dat 
• Písemné omluvy 
• Domluva schůzky 

s přítelem 
• Reprodukce textu 
• Interview 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komunikační 
dovednosti 
OSV 
Komunikace 
specifické komunikační 
dovednosti 
 
OSV 
Kooperace a kompetice 
rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci 
 
MkV 
Lidské vztahy 
vztahy mezi 
kulturami,uplatňování 
principu slušného chování 
Exkurze, integrace 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
 
 
 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� s využitím mapy 

popíše základní 
geografické a politické 
údaje o USA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reálie 
• USA – základní 

přehled geografický a 
politický 

 
• Velká Británie – 

stravování, zábava a 
volný čas, zdravotní 
péče 
 
 

 
 
 
 

Gramatické jevy 
• Členy určitý a 

neurčitý a/an/the 
 

• Předložky místa, času 
• Vazba there is/are 
• Čas přítomný prostý a 

prostý průběhový 
• Číslovky řadové a 

vyjádření data 
 

• Příslovce 
• Zájmena 

 
Reálie 
MkV 
Multikulturalita  
význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumění a 
celoživotního vzdělávání 
Integrace – průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramatické jevy 
 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností 
zapamatování, řešení 
problémů; dovednosti pro 
učení a studium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptivní řečové 
dovednosti 
� čte nahlas plynule a 

foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 

� rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptivní řečové 
dovednosti 
� čte srozumitelně a se 

správnou artikulací 
� odlišuje českou a 

anglickou výslovnost 
samohlásek a  
souhlásek 

• Minulý prostý čas 
Going to 

• Množství 
• Počitatelná a 

nepočitatelná podst. 
jména 
2. a 3. stupeň 
přídavných jmen 

• Vazba as …as 
Have to 

• Příslovce četnosti 
• Příslovce 

 
 

Fonetické jevy 
• Výslovnost 

samohlásek a 
souhlásek 

• Intonace – oznámení – 
otázka 

• Slabiky 
 
 
 
 
 
 
 

Integrace – průběžně 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� používá dvojjazyčný 
slovník, vyhledá 
informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném výkladovém  
slovníku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
� jednoduchým 

způsobem se domluví  
v běžných 
každodenních situacích  

 

� v přiměřeně obtížném 
dialogu, který se týká 
jeho osoby, rodiny, 
okolí a dalších 
běžných témat, rozliší 
informace zásadní od 
nepodstatných 

� reaguje na otázky 
související s textem či 
nahrávkou 

� dokáže vyhledat 
příslušný slovesný 
tvar ve slovníku a 
seznamu 
nepravidelných sloves 
v učebnici 

 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 

dovednosti 
 
� požádá o povolení 
� udělí příkaz nebo 

zákaz 
� přijme, nebo odmítne 

pozvání, sám pozve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovní zásoba-
tematické okruhy 
 
• Přátelé a rodina 
• Každodenní 

výrazy,řečové situace 
 

• Osobní údaje 
• Popis vzhledu 
• Oděvy 
• Sport 
• Číslovky 
• Předměty ve třídě 
• Nákupy a ceny 
• Měsíce 

Fonetické jevy 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání- cvičení 
smyslového vnímání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovní zásoba-
tematické okruhy 
OSV 
Kreativita 
cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
žákovské projekty 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

  • Počasí 
• Zdraví – u lékaře 
• Stravování doma a 

v restauraci 
• Aktivity ve volném 
čase 

 
 

 

EV 
Ekosystémy 
lidské sídlo – město – 
vesnice 
INT 
 
EV 
Vztah člověka 
k prostředí 
náš životní styl 
Integrace 
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Vyučovací předmět :aglický jazyk 
Ročník: tercie 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Produktivní řečové 
dovednosti 

� sestaví jednoduché 
(ústní i písemné) 
sdělení týkající se 
situací souvisejících 
s životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy 

� písemně, gramaticky 
správně tvoří a 
obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty 

� stručně reprodukuje 
obsah přiměřeně 
obtížného textu, 
promluvy i konverzace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové 
dovednosti 
� v ústním i písemném 

projevu používá slova, 
obraty a fráze, které 
souvisí s probíranými 
tématy 

� mluví a píše 
gramaticky správně 

� správně aplikuje 
probrané gramatické 
jevy 

� tvoří a používá v 
komunikaci vedlejší 
věty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikační 
dovednosti 
 
• Poznávání člověka 

 
• Žádosti 
• Plány do budoucna 
• Sestavování dotazníku 
• Nabídka – návrh, 

přijetí a odmítnutí 
• Budoucí 

plány,program 
• Rada, doporučení 
• Četba a poslech 

k získání konkrétní 
informace 

• Práce se slovníkem 
 
 
 
Fonetické jevy 
• Výslovnost 

samohlásek a 
souhlásek 

• Intonace – oznámení - 
otázka 

Komunikační 
dovednosti 
 
OSV 
Komunikace 
komunikace v různých 
situacích 
Integrace 
 
OSV 
Kooperace a kompetice 
rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci 
 
MkV 
Lidské vztahy 
vztahy mezi kulturami, 
uplatňování principu 
slušného chování 
Exkurze, integrace 
 
 
OSV 
Kreativita 
cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
žákovské projekty 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Receptivní řečové 
prostředky 

� čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 

 
� rozumí obsahu 

jednoduchých textů 
v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 
s využitím vizuální 
opory, v textech 
vyhledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na 
otázky 

 
� rozumí jednoduché a 

zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 

 
� používá dvojjazyčný 

slovník, vyhledá 
informaci nebo 
význam slova ve 
výkladovém slovníku 

 
 
 
 
 

Receptivní řečové 
prostředky 
 
� rozumí autentickému 

ústnímu projevu na 
známé téma 

� nahlas, srozumitelně 
a správně čte texty 
v učebnici 

� rozumí obsahu 
přečteného textu a 
posoudí pravdivost 
nebo nepravdivost 
výroků 

� pracuje 
s dvojjazyčným a 
výkladovým 
slovníkem 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Slabiky 
 
Gramatické jevy 
 
• Minulý čas prostý a 

průběhový 
 

• Vyjádření budoucnosti 
• Členy  - určitý a 

neurčitý 
• Orientace ve městě 

Předpřítomný čas 
Modální slovesa 
Číslovky 
Frázová slovesa 

 
 
 

 
Slovní zásoba-
tematické okruhy 
 
• Životní události a 

problémy 
 

• Škola vs. volný čas 
• Doprava 
• Směr a umístění 

Fonetické jevy 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání - cvičení 
smyslového vnímání 
 
 
 
 
Gramatické jevy 
 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností 
zapamatování, řešení 
problémů; dovednosti pro 
učení a studium 
Integrace – průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Interaktivní řečové  
dovednosti 

� vyžádá jednoduchou 
informaci 

� jednoduchým 
způsobem se domluví 
v běžných 
každodenních situacích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interaktivní řečové  
dovednosti 
� zdvořile požádá o 

pomoc, o laskavost  
� dá radu a vyjádří svůj 

názor, souhlasí, nebo 
nesouhlasí s názorem 
jiného mluvčího  

� popíše člověka i 
události, vyvodí 
logickou dedukci   

� bez problémů mluví o 
sobě a svém životě  

� jednoduše komunikuje 
s jiným mluvčím o 
probíraných tématech  

     
 
 
 
 
� popíše základní 

pamětihodnosti 
Londýna 

� stručně popíše základní 
politicko-geografické 
údaje Kanady a USA 

 

• Každodenní výrazy a 
řečové situace 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reálie 
 
• Londýn – kultura a 

historie  
• Kanada 
• USA - New York 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Slovní zásoba-
tematické okruhy 
OSV 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
organizace vlastního času, 
plánování učení a studia 
Integrace, žákovské 
projekty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reálie 
MkV 
Kulturní diference  
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; 
respektování zvláštností 
různých etnik 
Integrace, výklad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis  
 
občanská výchova 
 
dějepis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
EV 
Vztah člověka 
k prostředí 
náš životní styl, prostředí a 
zdraví 
Integrace 
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Vyučovací předmět :anglický jazyk 
 
Ročník: kvarta 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Produktivní řečové 
dovednosti 
� písemně, gramaticky 

správně tvoří a 
obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty 

 
� stručně reprodukuje 

obsah přiměřeně 
obtížného textu, 
promluvy i konverzace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové 
dovednosti 
� popíše lidské tělo a 

základní příznaky 
obvyklých zranění a 
nemocí  

� sestaví vlastní stručný 
životopis 

 
� zformuluje  písemnou 

žádost o pracovní 
místo 

 
 
� podá stručnou 

informaci o životě 
v minulosti ve 
srovnání se 
současností  
 
 
 
 

Komunikační 
dovednosti 
 
• U lékaře - dieta 
• Psaní deníku,záznam 

vlastní zkušenosti 
• Vyprávění o práci 
• Napsání formálního 

dopisu –žádost o 
pracovní místo 

• Porozumění a 
formulace žádosti 

• Blahopřání 
• Vyjádření obavy, 

lítosti, souhlasu, 
nesouhlasu 

• E- mail 
• Vyjádření možnosti 
• Porozumění 

předpovědi počasí 
• Organizace textu 

 

Komunikační 
dovednosti 
 
MkV 
Lidské vztahy 
vztahy mezi kulturami, 
uplatňování principu 
slušného chování 
Exkurze, integrace 
 
OSV 
Kooperace a kompetice 
rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci 
 
 
OSV 
Komunikace 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální  
dialog ; komunikace v 
různých situacích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Receptivní řečové 
dovednosti 
� rozumí obsahu 

jednoduchých textů 
v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 
s využitím vizuální 
opory, v textech 
vyhledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na 
otázky 

� rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 

� odvodí pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Receptivní řečové 
dovednosti 
� analyzuje přiměřeně 

obtížný text 
 
� postihne hlavní 

myšlenku a rozliší 
další detaily 

 
� u rodilého mluvčího 

rozezná téma diskuse, 
pokud je vedena 
v jasně artikulované 
řeči 

 
 
� stručně sdělí obsah 

přečteného textu 
vlastními slovy 

 
� zodpoví zadané otázky, 

které se vztahují 
k slyšenému textu 

 
 
� na základě kontextu, 

znalosti struktury 
jazyka a základních 
slovotvorných procesů 

Fonetické jevy 
 
• Fonetická abeceda 
• Slovní přízvuk, větný 

přízvuk 
• Samohlásky, 

souhlásky 
  
 
 
 

Gramatické jevy 
 
• Přítomné časy 

  
• Stavová slovesa 
• Minulý čas prostý a 

průběhový 
• Modální slovesa 
• …ing 

 
• Předpřítomný čas a 

prostý minulý čas 
• Podmínka skutečná 
• Pasivum 

 
• Přídavná jména 
• Frázová slovesa 

 
 
 
 
 
 
 
Fonetické jevy 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání - cvičení 
smyslového vnímání 
 
 
 
 
 
 
 
Gramatické jevy 
OSV 
Kreativita 
cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání - cvičení 
smyslového vnímání, 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
 
� jednoduchým 

způsobem se domluví 
v běžných 
každodenních  
situacích  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

logicky odhadne 
význam neznámých 
slov, slovních spojení 
či gramatických tvarů 

 
 

 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
� komunikuje 

v jednoduchých 
běžných situacích 

 
� formou rozhovoru 

zjistí informace o 
neznámém člověku 

 
� doporučí místo, které 

stojí za to navštívit 
 
� poskytne rady při 

orientaci ve městě 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Slovní zásoba, 
tematické okruhy 
• Popis člověka 

 
• Práce a pracovní místo 
• Tvorba slov 
• Oděvy 
• Druhy materiálů, 

vynálezy 
• Jídlo a stravovací 

návyky 
• Zdraví a nemoci – 

lidské tělo 
 
 

 Reálie 
 
• Svět módy 
• Život v minulosti 
• Světové klima -

ekologie, znečištění, 
klimatické změny 

 
 

pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností 
zapamatování, řešení 
problémů; dovednosti pro 
učení a studium 
Integrace – průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovní zásoba, 
tematické okruhy 
OSV 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
organizace vlastního času, 
plánování učení a studia 
Integrace, žákovské 
projekty 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biologie 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� popíše základní 
ekologické problémy 
současnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Reálie 
EV 
Vztah člověka 
k prostředí 
náš životní styl, prostředí a 
zdraví, 
integrace 
 
MkV 
Kulturní diference  
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; 
respektování zvláštností 
různých etnik, 
integrace,výklad 
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Charakteristika vyu čovacího p ředmětu: n ěmecký jazyk 

Osmiletý  vzdělávací obor: prima - kvarta   
 
Německý jazyk spadá na gymnáziu v Ostrově do kategorie žádaných cizích jazyků, což je 
dáno zejména bezprostředním sousedstvím se SRN, regionálními specifiky a potřebami 
zdejšího pracovním trhu. NJ je u nás nabízen jako první i druhý cizí jazyk. Zvolí-li si žák NJ 
jako svůj první cizí jazyk, je veden k tomu, aby se po absolvování studia dokázal dorozumívat 
NJ kultivovaně jak po ústní, tak po písemné stránce, aby prokázal schopnost vyjádřit se 
v daném jazyce k různým tématům a aktivně se zapojoval do diskusí v daném jazyce. Žáci by 
měli v rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosáhnout úrovně A2. 
Zvolí-li si žák NJ jako druhý cizí jazyk, je při výuce důraz kladen na praktické využití jazyka 
a na běžné komunikativní situace. Kromě jazykové stránky je žák rozvíjen i po stránce 
sociální – výuka mu přibližuje také kulturu a mentalitu německy mluvících zemí a pomáhá 
mu pochopit dějinné souvislosti. 
 
Žáci si volí studium cizího jazyka v návaznosti na jimi zvolený jazyk na základní škole.  NJ 
jako první cizí jazyk je v primě, tercii a kvartě dotován 4 hodinami týdně, v sekundě pak 3 
hodinami týdně, v případě druhého cizího jazyka je v tercii i kvartě dotován 3 hodinami 
týdně. Smysl výuky cizího jazyka spočívá mj. i ve větší časové dotaci pro tento jazyk, neboť 
jen pravidelný a častý kontakt s jazykem umožní žákům rychleji a důkladněji prohlubovat své 
komunikativní kompetence v NJ. Vyučování probíhá v každém ročníku v půlených třídách 
nebo v tzv. blocích, tj. ve skupinách po 10-18 žácích, což poskytuje prostor pro důkladnější 
procvičování a konverzační aktivity a také pro individuální přístup ke každému žákovi. Tyto 
skupiny jsou vytvářeny na základě pokročilosti znalostí NJ a přizpůsobují se tempu dané 
skupiny. 
 
Pro vyučování NJ je využívána řada moderně vybavených učeben, běžně je do výuky 
zařazována práce s výpočetní technikou (tzn. práce ve wordu, powerpointu, s internetem), 
s dataprojektorem, ale i smart tabulí, pracuje se i v malých jazykových učebnách. Součástí 
výuky NJ je také práce se slovníky, krásnou literaturou a  mapami, nejen v rámci 
seznamování se s německou kulturou, ale i v rámci spolupráce s jinými předměty jako např. 
českým jazykem, občanskou výchovou, zeměpisem, dějepisem, biologií. Tyto 
mezipředmětové vztahy jsou dále rozvíjeny zařazením průřezových témat a tematických 
okruhů Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, 
Mediální výchova. 
 
Při výuce NJ se snažíme vychovat z žáka vyzrálou osobnost, která je schopná přizpůsobit se 
nejen jazykově, ale i sociálně a která si umí v nastalé situaci rozumně poradit. K tomu jsou 
zvoleny  přiměřené výchovné prostředky a vzdělávací strategie, shodné se vzdělávacími 
strategiemi naší školy, které jsou navzájem provázány a doplňují se a samozřejmě každá 
z nich rozvíjí různé klíčové kompetence: 

• Žáci jsou motivováni nejen problémovými úkoly, při nichž musí využívat i 
mimoškolní informační zdroje (literaturu, internet, knihovny), ale především možností 
aktivně se zapojit do různých projektů a akcí, které v rámci NJ připravujeme ve 
spolupráci s našimi německými partnerskými školami. Jedná se např. o tematicky 
zaměřené letní tábory, jednodenní výlety, ale i výměnné pobyty. Spojení poznávací 
a praktické stránky vyučování považujeme za jednu z nejdůležitějších složek 
motivace. Na přímé setkání s rodilým mluvčím jsou žáci připravováni také formou 
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prezentací jejich prací, ať už se jedná o referáty, seminární práce nebo diskusi 
k aktuálnímu problému. (1)  

• Do výuky je zařazováno projektové vyučování a žáci jsou podněcováni nejen k jejich 
řešení, ale i k jejich organizaci. (2)  

• Učitelé umožňují žákům komunikaci v nových jazykových skupinách složených ze 2-
3 paralelních tříd, mezitřídní spolupráci. (3) 

• Učitelé vedou žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné,  ve výuce 
jim pomáhají s porozuměním oborové terminologii. (3) 

• Učitelé  vedou žáky k samostatnému projevu a umožňují jim prezentaci jejich 
vlastních aktivit (zájmová činnost). (3) 

• Učitelé pro žáky pravidelně připravují výměnné zahraniční zájezdy do SRN, 
mezinárodní projekty, dlouhodobé studijní pobyty ve spolupráci s EUREGIO 
EGRENSIS a s partnerskými školami ve Wunsiedlu, Hofu, Schwarzenberku 
a Bayreuthu a dále připravují žáky na jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch. (3)   

• Učitelé respektováním individuality žáků podporují jejich talent, předpoklady 
a schopnosti. (4) 

• Učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám, náboženstvím a národnostním 
menšinám (tematické přednášky, filmy, diskuse a besedy) (5)  

• Učitelé motivují a vedou žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných 
v jednotlivých oblastech pro přípravu na budoucí studium a povolání. (6)  

• Učitelé vedou žáky při pracovních činnostech k bezpečnému ovládání a uvědomělému  
užívání digitální techniky. (6)  

• Učitelé umožňují žákům kvalitní přípravu pro další studium na VŠ u nás i v zahraničí 
volbou vhodných volitelných předmětů, a tím i jejich další uplatnění na trhu práce. (6) 
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Vyučovací předmět: německý jazyk 
Ročník: prima 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Receptivní řečové 
dovednosti: 
� čte nahlas plynule 

a foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu 

� rozumí jednoduché 
a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 

� používá 
dvojjazyčný slovník, 
hledá informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném výkladovém 
slovníku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receptivní řečové 
dovednosti: 
• rozlišuje výslovnost 
českých a německých 
hlásek 

• hláskuje obtížná slova, 
správně artikuluje 

• podle poslechu 
napodobuje německou 
větnou intonaci 

• orientuje se v obsahu 
jednoduchého textu, 
který obsahuje známá 
slovíčka a fráze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvuková stránka jazyka 
• větný rytmus 
• přízvučné a 

nepřízvučné slabiky 
• vokalický systém NJ 
• ráz 
 
Grafická stránka a 
pravopis 
• žák napíše jednoduchý 

diktát 
 
 
 
 
Mluvnice 
• časování pravidelných 

a nepravidelných 
sloves 

• věta jednoduchá 
• souvětí souřadné 
• tvorba otázek – 

doplňovací, zjišťovací 

Rozvoj schopností 
poznávání: 
• cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 
soustředění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

český jazyk a literatura: 
Srovnání zvukové podoby 
Nj s Čj, mluvnická 
terminologie 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové 
dovednosti 
� sestavuje 

jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení 
souvisejících s životem 
v rodině, škole a 
probíranými 
tematickými okruhy 

� žádá jednoduchou 
informaci 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové 
dovednosti 
• vyhledává 

požadovanou informaci 
a zodpovídá položenou 
otázku 

• využívá abecední 
slovník v učebnici 
k ověření správného 
pravopisu a tvaru 
plurálu 

• orientuje se prakticky 
v dvojjazyčném 
slovníku při práci 
s novou slovní zásobou 

• jednoduše představuje 
sám sebe 

• zápor nicht a kein 
• určitý a neurčitý člen 
• nominativ a akusativ 

podstatných jmen 
• zájmena osobní a 

přivlastňovací – 
nominativ a akusativ 

• modální slovesa 
• množné číslo 

podstatných jmen 
• rozkazovací způsob 
 
Komunika ční situace a 
komunikativní funkce 
jazyka 
• postoj, názor, 

stanovisko (souhlas, 
prosba, příkaz, potřeba) 

• emoce (radost, strach) 
• morální postoje 

(omluva, pochvala, 
lítost) 

• kratší písemný projev 
(krátký osobní dopis, 
pozvánka, inzerát) 

 
Tematické okruhy 
• První kontakty, 

představování se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikace: 
• komunikace v různých 

situacích (omluva, 
pozdrav, prosba, 
pozvání…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sebepoznávání a 
sebepojetí: 
• já jako zdroj informací 

o sobě; moje vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova: 
Vztahy ke spolužákům a 
k ostatním lidem, škola - 
příprava na hodiny, využití 
volného času 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti  
� domlouvá se 

jednoduchým 
způsobem 
v každodenních 
situacích 
 

 

• Popisuje lidi a místa 
ve svém okolí 

• Pojmenovává své 
zájmy a činnosti 

• Adekvátně reaguje 
v simulované situaci 
užitím vhodných 
výrazů 

• Užívá zdvořilostní 
fráze 

• Užívá jednoduché 
obraty ke zdvořilému 
oslovení, pozvání nebo 
omluvě 

 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
• Vysvětluje, co má či 

nemá rád 
• Popisuje jednoduchým 

způsobem své aktivity 
• Vyjadřuje se k přijetí 
či odmítnutí pozvání 

• Omlouvá se, podle 
situace užívá tykání či 
vykání 

 

• Rodina a přátelé 
• Škola  
• Volný čas a koníčky 
• Lidé kolem nás 
 
 
Reálie SRN 
• Základní informace o 

SRN, porovnání s ČR 
• Školství v SRN 
 

k druhým lidem 
 
Poznávání lidí: 
• vzájemné poznávání se 

ve skupině a ve třídě 
 
Evropa a svět nás 
zajímá:  
•  naši sousedé 

v Evropě; život dětí 
v jiných zemích 

 

 
 
 
 
 
 
zeměpis:  
Základní údaje o německy 
mluvících zemích 
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Vyučovací předmět: německý jazyk  
Ročník: sekunda 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Receptivní řečové 
dovednosti 
 
� čte nahlas plynule 

a foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu 
 
 

� rozumí jednoduché 
a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 
 
 
 
 
 
 
 

� používá 
dvojjazyčný slovník, 
hledá informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném výkladovém 
slovníku 

• čte srozumitelně, se 
správnou artikulací 

• odlišuje českou a 
německou výslovnost 
jednotlivých hlásek 

• podle audionahrávek 
napodobuje melodii 
německé věty 

. 
• v přiměřeně obtížném 

dialogu, který se týká 
jeho osoby, rodiny a 
bezprostředního okolí, 
rozlišuje informace 
zásadní od významově 
nepodstatných 

• reaguje na otázky 
související s textem 

• při práci s novou 
slovní zásobou používá 
dvojjazyčný slovník, 
vyhledává správné 
významy i gramatické 
tvary 

 

Zvuková stránka jazyka 
• větný rytmus 
• přízvučné a 

nepřízvučné slabiky 
• vokalický systém NJ 
• ráz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
český jazyk a literatura – 
mluvnické kategorie, 
terminologie, pravidla 
vedení dialogu 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové 
dovednosti 
 
� sestavuje 

jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení 
týkající se situací 
souvisejících se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• píše krátký osobní 

dopis 
• zařazuje poděkování, 

pozvání či omluvu 
• vyplňuje formulář 

Mluvnice 
• předložky se 3. a 

4.pádem 
• modální slovesa 
• neosobní zájmena es, 

man 
• tázací zájmeno welch- 
• kladná a záporná 

odpověď 
• přivlastňovací zájmena 
• perfektum 

pravidelných a 
vybraných 
nepravidelných sloves 

• préteritum pomocných 
sloves 

• spojka weil, vedlejší 
věty 

• stupňování adjektiv a 
adverbií 

 

Komunikační situace a 
komunikativní funkce 
jazyka 

• postoj, názor, 
stanovisko 

• souhlas, prosba, zákaz, 
odmítnutí, příkaz 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

životem v rodině, 
škole a probíranými 
tematickými okruhy 
 

 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
 
� jednoduchým 

způsobem se 
domlouvá v běžných 
každodenních situacích 
 

 

s osobními údaji 
• informuje o události, 

která se přihodila 
• vyjadřuje svůj 

souhlasný či opačný 
postoj, své dojmy 

• stručně vyjadřuje svůj 
názor, porovnává 

 
 
• vyžáduje si potřebné 

informace 
• sestavuje jednoduché 

sdělení a dokáže na 
podobné sdělení 
odpovědět  

• vyjadřuje své pocity 
• stručně popisuje sebe, 

osoby, situace, a to i 
v minulosti 

• emoce (libost, zájem, 
radost) 

• morální postoje 
(omluva, odpouštění, 
pochvala, lítost) 

• kratší písemný projev 
(pozdrav z cest, přání, 
blahopřání, pozvání, 
osobní dopis) 

 
Tematické okruhy 
• přání a skutečnost, 

cestování, profese 
• sport, sportovní 

odvětví 
• lidské tělo, u lékaře 
• hudba a její osobnosti, 

hudební nástroje a 
žánry 

• televize 
• jídlo, v restauraci 
• móda a oblečení, vkus, 

popis osob 

Reálie německy mluvících 
zemí 

• základní geografické 
údaje, spolkové země, 
zajímavá místa 

kultura, známé hudební 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropa a svět nás zajímá 
Naši sousedé v Evropě 

 
Sebepoznání a sebepojetí 
Moje tělo, moje psychika 
 

 

 

 

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova –  
volba povolání 
tělesná výchova – 
sportovní odvětví, soutěže 
hudební výchova – 
významní skladatelé 
německy mluvících zemí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis –  
geografické a politické 
znaky 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

osobnosti Role médií v každodenním 
životě jedince, vliv médií 
na uspořádání dne  

 
 
 
Evropa a svět nás zajímá 
Naši sousedé v Evropě 

 



81 

Vyučovací předmět : německý jazyk 
Ročník: tercie 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Receptivní řečové 
dovednosti 
 
� čte nahlas plynule 

a foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu a lexikální 
náročnosti 

� rozumí obsahu  
textů v učebnici a 
obsahu vybraných 
autentických materiálů 
s využitím vizuální 
podpory,  je schopen 
orientovat se v textech   
 

 
� používá 

dvojjazyčný slovník 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
• správně artikuluje 

jednotlivé hlásky 
 
 
 
• postihuje hlavní smysl 

krátkých, jasných 
sdělení a oznámení 

• vybírá nejdůležitější 
informace, vyhledává   
odpovědi na zadané 
otázky 

• vyplňuje logicky 
správně   tabulku     

• orientuje se 
v terminologii a 
uspořádání hesel, 
vyvozuje z nich 
požadovaný tvar, 
ověřuje správnost 
utvořeného 
gramatického tvaru 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
� rozumí obsahu 

poslechového textu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• podle autentické 

nahrávky rozhoduje o 
správnosti nabízeného 
tvrzení  slyšeného 

• reprodukuje dialogy 
s gramatickými 
strukturami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvnice 
• předložky (s dativem, 

akuzativem,  s dativem 
a akuzativem  

• slovesa ( zvratná v  
akuzativu, slovesné 
vazby)  

• přídavná jména ( po 
členu určitém, 
neurčitém, nulovém) 

• zájmena osobní 
v dativu a akuzativu 

• podstatná jména 
genitiv 

• syntax vedl. věty 
s dass/weil; ob/ 
nepřímá otázka; 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 

 
Produktivní řečové 
dovednosti 
� sestavuje 

jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení 
tematicky zaměřené 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• aktivně používá slovní 

zásobu probíraných  
okruhů a vědomě 
zařazuje novou  látku 
gramatickou a 
syntaktickou 

• samostatně doplňuje 
výpovědi či zpracovává 
obrázkový příběh 

• popisuje jednoduchý 
graf 

• získává základní 
informace o veřejné 
dopravě, televizním 
vysílání a programech, 
cestování 

• srovnává současnost 
s minulostí 

• vyhledává informace a 
orientuje se v nich 

• vyjadřuje jednoduše 
své duševní a fyzické 
pocity 

předmět v dativu a 
akuzativu 

 
 
Tematické okruhy: 
 U nás doma   
• popis pokoje  
• vysněné bydlení, dům 
• rodinné svátky - 

narozeniny jmeniny, 
dárky, grilovaní, párty, 
pozvánka na rodinnou 
slavnost 

 Televize   
• televizní 

pořady,program 
• TV zábava nebo 

závislost 
• statistika TV 
• oblíbený TV program 
Móda   
• oblečení, vzhled, móda 

dříve a nyní 
• nakupování 
• názory na módu 
Názory a rozmary   
• názory na lidi, 

předměty a dění kolem 
• vztahy mezi přáteli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fungování a vliv médií 
ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikace 
Komunikace v různých 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
� písemně i ústně, 

gramaticky správně 
tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a 
krátké texty 
 

• zaujímá stanovisko 
• organizuje a navrhuje 

akci 
• radí na základě 

nabytých znalostí a 
dovedností   

• rozmary, vrtochy, 
problémy mládeže  a 
jejich řešení 

Cestování    
• na nádraží, u přepážky, 

jízdní řád, hlášení, 
v kupé, informační 
cedule 

• přípravy, plány  na 
cestu/dovolenou - 
obecně, organizace, 
cestovní prospekt, 
seznam věcí na cestu,  

• dojmy z cest 
  
 
 
 
 
 
 
 

situacích ( vyjádřit mínění, 
pocit, názor);Vyjednávání, 
vysvětlování  a žádost 
 
 
 
 
 
 
Kreativita 
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Vyučovací předmět: německý jazyk 
Ročník: kvarta 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Receptivní řečové 
dovednosti 
� čte nahlas, plynule 

a foneticky správně 
texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti 
 
 
 
 

� rozumí obsahu  
textů v učebnici a 
obsahu vybraných 
autentických materiálů 
s využitím vizuální 
podpory,  je schopen 
orientovat se v textech 
 
 

� rozumí jednoduché 
a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci  

� odvozuje 
pravděpodobný 
význam nových slov 

 
 
• dbá na slovní a větný 

přízvuk a větnou 
intonaci 

• seznamuje se 
s výslovností cizích 
slov 

 
 
• analyzuje přiměřeně 

obtížný text 
• postihuje hlavní 

myšlenku a rozlišuje 
další detaily 

• stručně sděluje obsah 
přečteného textu 
vlastními slovy 

 
• zodpovídá zadané 

otázky vztahující se ke 
slyšenému textu 

• využívá logického 
odhadu  neznámých  
slov, slovních spojení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

z kontextu 
 
 
 
 
 
 
 
 

� používá 
dvojjazyčný slovník, 
hledá informaci nebo 
význam slova ve 
vhodném výkladovém 
slovníku nebo 
v nabídce 
internetových, 
softwarových  
překladových možností 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

či gramatických tvarů 
na základě kontextu, 
znalostí struktury 
jazyka a základních 
slovotvorných a 
větotvorných  procesů 

 
 
• účelně a pohotově 

užívá různých možností 
překladu 

• vyhledává správné 
gramatické tvary, 
hodící se význam  
slova i synonymní 
výrazy 

• seznamuje se 
s vybranými reáliemi a 
historií německy 
mluvící oblasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mluvnice 
• Předložky  s dativem 

a akuzativem – 
zeměpisné názvy; 
s významem místa a 
času – seit,in ,vor, 
nach/ zu, von + dativ 

• Slovesa v préteritu 
(silná, slabá, 
nepravidelná, modální, 
užití préterita);  
imperativ pl.; trpný rod 
průběhový v prézentu, 
vyjádření činitele děje 
v pasivních větách; 
zvratné sloveso 
v dativu; podmiňovací 
způsob -  konjunktiv  II 
- vyjádření  představy, 
přání, rady 

• Přídavná jména  
s koncovkou a bez 
koncovky 

• Podstatná jména 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vztah člověka k živ. 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezilidské vztahy 
Péče o dobré vztahy; 
empatie a pohled na svět 
očima druhého 

 
 
 
biologie - Environmentální 
výchova 
 
 
zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivní řečové 
dovednosti  
� písemně i ústně, 

gramaticky správně 
obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• vhodně formuluje věty 

k popisu běžné denní 
události či grafu 

• píše krátké, 
jednoduché poznámky 
a zprávy týkající se 
základních potřeb 

• formuluje jednoduchý 
osobní dopis 

• rozvíjí kreativně 
příběh, situaci 

• přiměřeně obtížný text 
shrnuje vlastními slovy 

• vybírá a třídí 
nejdůležitější myšlenky 
a informace 
jednotlivých  celků 

 

tvoření zdrobnělin na –
chen 

Syntax věty vedlejší 
s weil/ da, wenn (časový a 
podmínkový význam) – 
slovosled; infinitivní 
konstrukce po přídavných 
jménech 
 
Tematické okruhy 
Na cestě  
• doprava, dopravní 

prostředky 
• cíl cesty 
• ubytování, kemp, 

mládežnické ubytovny 
• zvyky a tradice 

v zahraničí 
 Berlín 
• konkrétní příprava a 

realizace školního 
výletu 

• berlínské památky a 
pozoruhodnosti 

• tvorba programu 
(kultura, zábava, volný 
čas) 

• orientace ve městě 
• pohlednice, článek do 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
Interaktivní řečové 
dovednosti 
� jednoduchým 

způsobem se 
domlouvá v běžných 
každodenních situacích 
 

 
 
 
 
 
• komunikuje v běžných 

situacích 
• reaguje na řadu 

informací o známých 
tématech a činnostech 

• popisuje činnost a 
zvládá její zvládnutí 

• prohlubuje dotazem 
své vědomosti  

školního časopisu 
• historie Berlína po 

roce 1945 
My a naše okolí 
Zvířata  
• domácí zvířata, péče, 

vztah ke zvířeti 
• ochrana zvířat 
• zoo 
Životní prostředí 
• krajinné typy, fauna a 

flóra 
• klima a počasí, 

předpověď počasí,  vliv 
člověka na změnu 
klimatu 

• znečištění životního 
prostředí a jeho 
ochrana 

• třídění odpadu 
• osobní angažmá 
My o nás 
• první schůzka, 

přípravy, vzhled obavy, 
program 

• zdravý životní styl - 
strava, pohyb, obezita, 
dieta  

o čem mluví mládež,  
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Charakteristika vyu čovacího p ředmětu: francouzský jazyk 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima až kvarta 
 Předmět francouzský jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru cizí jazyk 
Francouzština a v rámci RVP ZV části průřezových témat  Osobností a sociální výchova  a  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
 S výukou francouzského jazyka jako dalšího cizího jazyka se na nižším gymnáziu 
začíná v tercii a pokračuje se v kvartě s tříhodinovou týdenní dotací. Vyučování probíhá 
v odborné učebně jazyků.  
 
Anotace 
   Hlavním cílem výuky francouzského jazyka  jako dalšího cizího jazyka je 
osvojení a užívání jazyka jako praktické dovednosti, tzn. nástroje dorozumění. Na základě 
osvojování jazykových prostředků ( slovní zásoba, gramatika, grafická a fonetická podoba) si 
žák postupně osvojuje řečové dovednosti jak receptivní (poslech s porozuměním, čtení), tak 
produktivní (mluvení, psaní). Při výuce žák nabývá vědomostí jazykových, ale rovněž se 
seznamuje se s reáliemi studovaného jazyka, to znamená s dějinami, kulturou, ekonomickou a 
politickou situací či každodenním způsobem života a srovnává se situací u nás. Při výuce 
francouzského jazyka žák využívá svých znalostí získaných v jiných předmětech, především 
v zeměpise, dějepise, ZSV a českém jazyce. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie francouzského jazyka 
• používání francouzské jazykové učebnice, ve které je instruktáž ke cvičením psaná 

francouzsky, vede žáka k tomu, že na základě dosud osvojené slovní zásoby a 
odvozováním neznámých výrazů z kontextu musí pochopit význam sděleného a přijít na 
to, co dělat; v případě nejasností učitel francouzsky přeformuluje zadání (2) 

 
• začlenění skupinové práce do výuky podporuje komunikaci mezi studenty - jde především 

o dialogy, scénky stimulující možné situace z praktického života, přičemž  využívají své 
zkušenosti, ale i fantazii; skupinová práce rovněž podporuje vzájemnou spolupráci, žáci se 
doplňují, projevují a uplatňují se podle svých dovedností a zodpovídají za svou práci 
celému kolektivu (3,4) 

 
• při komunikačních úkolech jsou žáci vybízeni k tomu, aby se nebáli zeptat a nestyděli se 

za své případné chyby, aby respektovali své spolužáky a tolerovali jejich postupy (5) 
 
• při procvičování látky se zařazují motivační úkoly, při kterých žáci projevují své nabyté 

znalosti a mohou se individuálně projevit (2) 
 
• samostatné vyhledávání informací v tisku, na internetu, jejich vyhodnocování, zpracování 

a následná prezentace (v podobě referátu) před třídou vede žáka k získání poznatků 
z nejrůznějších zdrojů, k propojování získaných vědomostí a znalostí v jiných 
předmětech, k hledání možných řešení, k interpretaci jejich řešení i svého stanoviska 
(1,2,3) 

 
• využití ICT ve výuce: hodina je vedena v učebně, kde je možno pracovat s PC a 

internetem - vyhledávání informací na internetu vede studenty k osvojení dovedností při 
práci s ICT  (1, 2)  
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• zapojení audiovizuální techniky a  interaktivní tabule do vyučování napomůže dosáhnout 
lepšího upevnění probíraného učiva (1)
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Vyučovací předmět: francouzský jazyk (další cizí jazyk) 
Ročník: tercie osmiletého gymnázia 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
• žák vyslovuje a čte 

nahlas plynule a 
foneticky správně 
jednoduché texty 
složené ze známé slovní  
zásoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• vyhláskuje abecedu 
• rozlišuje a správně 

vyslovuje nosové a 
ústní samohlásky 

• rozlišuje a správně 
vyslovuje otevřené a 
zavřené samohlásky 

• pozná a správně 
vyslovuje  e- caduc 

• správně vyslovuje 
polosouhlásky 

• správně vyslovuje 
koncové souhlásky 

• správně vyslovuje 
souhlásky odlišně 
vyslovované v MJ 

• správně intonuje  
• dbá na plynulou 

návaznost mezi slovy 
• při čtení i v písmu 

správně používá 
diakritická znaménka 

 
Zvuková stránka jazyka 

- francouzská 
abeceda 

- úvod do fonetiky  a 
základní nácvik 
(samohlásky nosové, 
ústní, souhlásky, 
polosouhlásky,  intonace 
francouzské věty, 
navazování a vázání 
(povinné, nepovinné a 
nepřípustné) 

- diakritická 
znaménka (accent 
grave, accent aigü, 
accent circonflexe, 
tréma, apostrophe…) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
český jazyk a literatura 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
• rozumí známým 

každodenním výrazům, 
zcela základním frázím 
a jednoduchým větám 

 
 
• rozumí jednoduchým 

pokynům a adekvátně 
na ně reaguje 

 
 
 
 
 
 
• rozumí obsahu a 

smyslu jednoduchého 
textu, v textu hledá 
potřebnou informaci a 
odpověď na 
jednoduchou otázku 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• rozumí číslům 
• rozumí dnům, měsícům 
• rozumí názvům věcí ve 

třídě a pomůckám 
 
 
• správně odpoví na 

pozdrav 
• reaguje na instrukce 

vyučujícího (na 
vyzvání se posadí, 
otevře knihu, sešit, 
napíše datum…) 

 
 
• pracuje s textem - 

přeloží krátké 
jednoduché vyprávění 
o lidech  doprovázené 
obrázky 

• odpoví na 
jednoduché otázky 
Kdo? Kdy? Kde? Proč? 

• najde základní 
informace, kdy a kde 
se koná nějaké 

 
 
 
 
Morfosyntax 

- člen neurčitý, určitý 
- člen elidovaný 
- členy po záporu 
- stahování členu 

s předložkami à, de 
- vyjádření genitivu 
- větný zápor 
- základní číslovky  
- věta oznamovací, 

rozkazovací, tázací 
- tvorba otázky 
- přídavná jména 

(r.m., r.ž., plurál) 
- si = ano (odpověď na 

zápornou otázku) 
- ukazovací zájmena 

nesamostatná 
- tázací zájmeno quel 
- řadové číslovky 
- konjugace I. třída 
- nepravidelná slovesa 

(être, avoir, pouvoir, 
vouloir, ,comprendre, 
écrire, faire, lire, aller, 
venir, partir, sortir) 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
• používá abecední 

slovník učebnice a 
dvojjazyčný slovník 

 
 
 
 
 
 
 
• sdělí ústně i písemně 

základní údaje o své 
osobě, své rodině a 
běžných každodenních 
situacích, vyplní 
základní údaje do 
formulářů 

 
 
 
 
 
 
 

představení 
• přeloží si krátkou 

jednoducho zprávu na 
pohlednici 

 
• správně vyhledává 

neznámá slova ve 
slovníku 

• vytváří vlastní 
slovníček 

• sleduje a zapisuje 
výslovnost 

 
 
 
• jednoduchým 

způsobem se  představí 
(jméno, národnost, 
adresa, věk povolání, 
duševní i tělesné 
vlastnosti) 

• jednoduchým 
způsobem představí 
lidi, které zná (jméno, 
národnost, adresa, věk, 
povolání, duševní i 
tělesné vlastnosti) 

• vhodně zvolí 
pozdrav i zdvořilé 

- výraz il y a (určení 
existence, místa) 

- předložky (à, de ,en, 
chez, dans avec sous, 
sur…) 

- předložková spojení 
(à côté de, au milieu de, 
en face….) 

 

Slovní zásoba a tvoření slov 

(viz. tematické okruhy) 

- průběžně dle 
výskytu v textu 

- význam slov 
v kontextu 

 
 

Tematické okruhy 

-  pozdravy, 
poděkování, 
představování 

- národnosti 
- profese 
- adresa, bydliště 
- věk 
- popis osoby 

z hlediska psychického 
(kladné, záporné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj schopností 
poznávání (OSV) 
- dialogy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
český jazyk a literatura 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oslovení (podle situace 
vyká nebo tyká) 

• zeptá se, jak se 
někomu daří, reaguje 
na podobnou otázku 

• vyjádří to, co má a 
co nemá rád, co se mu 
líbí a nelíbí  

• vyjádří,  co chce a 
nechce 

• domluví si setkání 
s přáteli (místo, čas, 
program) 

• naplánuje a navrhne 
program další osobě 
(víkend, prázdniny,..) 

• vyjádří souhlas či 
nesouhlas  

• v případě potřeby se 
omluví, správně 
reaguje na omluvu 
další osoby  

• jednoduchým 
způsobem o něco 
požádá (pouvoir)  

• pojmenuje dny 
v týdnu 

• pojmenuje měsíce 
v roce 

vlastnosti) i fyzického 
- dny, měsíce 
- volný čas a plány, co 

s ním 
- omluva 
- vyjádření času 

(hodin)  
- pozvání 
- pohled z prázdnin 
- inzerát 
- byt a dům , vybavení 
 
 
 
 
 
 

Reálie 

- Paříž - historické 
památka a zajímavá 
místa 

- Burgundsko 
- Francouzi a jejich 

volný čas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objevujeme Evropu a svět 
(EU) 
- orientace v plánu Paříže 
- referáty o vybraných    
  historických památkách 
- práce s mapou Francie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis 
dějepis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• reprodukuje ústně i 

písemně obsah 
přiměřeně obtížného 
textu, promluvy a 
jednoduché konverzace 

 
 
• napíše jednoduchá 

sdělení a odpověď na 
sdělení za správného 
použití základních 
gramatických struktur a 
vět 

 

• počítá a provádí 
jednoduché početní 
operace (základní 
číslovky) 

• napíše stručný 
jednoduchý text na 
pohlednici 

• vyplní formulář 
s osobními daty 
(jméno, příjmení, věk 
adresu, národnost) 

• pomocí předložek a 
předložkových spojení 
určí polohu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• napíše stručný 

jednoduchý text na 
pohlednici 

• zapíše si program do 
diáře 

• napíše pozvánku 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Seberegulace a 
sebeorganizace (OSV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj schopností 
poznávání (OSV) 
- dialogy 
Seberegulace a 
sebeorganizace (OSV) 
Poznávání lidí (OSV) 
Komunikace (OSV) 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
 
 
 
• zapojí se do 

jednoduché, pečlivě 
vyslovované 
konverzace dalších 
osob prostřednictvím 
běžných výrazů, 
poskytne požadované 
informace 

 
 

• napíše odpověď 
(kladnou nebo 
zápornou) na pozvání  

• vytvoří jednoduchý 
inzerát 

 
• jednoduchým 

způsobem se  představí  
(jméno, národnost, 
adresa, věk povolání) 
nebo představí lidi, 
které zná  

• zeptá se, jak se daří, 
a sám reaguje na 
podobné otázky 

• vhodně zvolí 
pozdrav i zdvořilé 
oslovení 

• vyjádří to, co má a 
co nemá rád, co se mu 
líbí a nelíbí  

• vyjádří,  co chce a 
nechce 

• domluví si setkání 
s přáteli (místo, čas, 
program) 

• navrhne program 
další osobě (víkend, 
prázdniny,..) 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

• vyjádří souhlas či 
nesouhlas  

• omluví se, správně 
odpoví na omluvu další 
osoby 

•  jednoduchým 
způsobem o něco 
požádá (pouvoir)  

• adekvátně reaguje 
na žádost jiného 

• zeptá se Kolik je 
hodin a sám podá 
informaci o čase 

• zeptá se na to, kde 
lidé žijí, koho a co 
znají 
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Vyučovací předmět: francouzský jazyk (další cizí jazyk) 
Ročník: kvarta  
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
• žák vyslovuje a čte 

nahlas plynule a 
foneticky správně 
jednoduché texty 
složené ze známé slovní  
zásoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• vyhláskuje abecedu 
• rozlišuje a správně 

vyslovuje nosové a 
ústní samohlásky 

• rozlišuje a správně 
vyslovuje otevřené a 
zavřené samohlásky 

• pozná a správně 
vyslovuje  e- caduc 

• správně vyslovuje 
polosouhlásky 

• správně vyslovuje 
koncové souhlásky 

• správně vyslovuje 
souhlásky odlišně 
vyslovované v MJ 

• správně intonuje  
• dbá na plynulou 

návaznost mezi slovy 
• při čtení i v písmu 

správně používá 
diakritická znaménka 

 

 
Zvuková stránka jazyka 

- francouzská abeceda 
- průběžné 

procvičování fonetiky  
(samohlásky nosové, 
ústní, souhlásky, 
posouhlásky, intonace 
francouzské věty, 
navazování a vázání 
(povinné, nepovinné a 
nepřípustné) 

- diakritická znaménka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
český jazyk a literatura 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
• rozumí známým 

každodenním výrazům, 
zcela základním frázím 
a jednoduchým větám 

 
 
• rozumí jednoduchým 

pokynům a adekvátně 
na ně reaguje 

 
 
 
 
 
 
• rozumí obsahu a 

smyslu jednoduchého 
textu, v textu hledá 
potřebnou informaci a 
odpověď na 
jednoduchou otázku 

 
 
 
 
• používá abecední 

slovník učebnice a 
dvojjazyčný slovník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• pracuje s textem - 

přeloží krátké 
jednoduché vyprávění 
o lidech  doprovázené 
obrázky 

• odpoví na 
jednoduché otázky 
Kdo? Kdy? Kde? Proč? 

 
• správně vyhledává 

neznámá slova ve 
slovníku 

 

 

 
Morfosyntax 

- dělivý člen 
- zájmena osobní 

samostatná 
- moi aussi - moi non 

plus (já také - ja také ne) 
- zvratná slovesa 

(přítomný čas, rozk. zp.) 
- neurčitá zájmena 

quelqu´un, quelque 
chose 

- záporná zájmena  
personne, rien  

- přivlastňovací  
zájmena nesamostatná 

- zájmena tout, un 
autre 

- konjugace II. třída 
- nepravidelná slovesa 

(vendre, voir, prendre, 
boire, perdre, 
descendre, mettre, 
essayer, dormir, 
s´asseoir, devoir, 
attendre, envoyer, 
recevoir, répondre, 
croire) 

- vazba  il faut + 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
 
• sdělí ústně i písemně 

základní údaje o své 
osobě, své rodině a 
běžných každodenních 
situacích, vyplní 
základní údaje do 
formulářů 

 
 
 
 
• reprodukuje ústně i 

písemně obsah 
přiměřeně obtížného 
textu, promluvy a 
jednoduché konverzace 

 
 
 
 
• napíše jednoduchá 

sdělení a odpověď na 
sdělení za správného 
použití základních 
gramatických struktur a 
vět 

 

 
 
• vyjádří souhlas nebo 

nesouhlas s další 
osobou  

• vypráví o tom, co 
dělá během dne 

 
 
 
 
 
 
• odpoví na otázky 

týkající se 
poslechových cvičení - 
vyplní tabulku 

• převypráví jednoduše 
vyslechnuté poslechové 
cvičení 

 
 
 
• sestaví jídelníček 
• vytvoří jednoduchý 

recept 
• napíše CV 
 
 

sloveso 
- zájmeno v e 3. a 4.p 

v rozk.  zp. kladném 
(tvar a jeho umístění za 
slovesem) 

- blízká budoucnost 
- předložky (pour, 

sans…) 
- předpona re- 
- vyjádření  záporu  

(ne ….plus) 
- encore x ne… plus 
 

Slovní zásoba a tvoření slov 

( průběžně dle výskytu v textu), 
viz. tematické okruhy 

 

Tematické okruhy 

- jídlo 
- denní činnosti 
- oblečení 
- v obchodě 
- materiály 
- barvy 
- váhy a míry 
- organizační schéma 

instituce (škola, podnik) 
- rodina 
- popis obličeje 

 
 
Sebepoznání a sebepojetí 
(OSV) 
Seberegulace a 
sebeorganizace (OSV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
český jazyk a literatura 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
• zapojí se do 

jednoduché konverzace 
dalších osob 
prostřednictvím 
běžných výrazů, 
poskytne požadované 
informace 

 
 

 
 
• v restauraci požádá 

o jídelní lístek, vybere 
si jídlo, ohodnotí, 
požádá o účet 

• řekne, které jídlo má 
a nemá  rád 

• v obchodě - řekne svou 
velikost, vybere si 
oblečení (zboží), které 
se mu líbí, určí barvu, 
zeptá se na cenu zboží 

• porovná francouzské 
svátky s českými 

 
 
 
 
 
 
 

- význam slov 
v kontextu 

 
 
 
Komunikační prostředky 

- žádost 
- objednávka 
- vyjádření názoru 
- příkazy - zákazy - 

rady 
- blahopřání 
 

Reálie 

- Burgundsko, 
Provence a Côte d´Azur, 
Alpy, Alsasko a Vógézy 

- francouzská kuchyně 
a speciality některých 
regionů 

- stravovací zvyklosti 
- svátky 
- pracovní den 
 
 
 
 

 
 
Poznávání lidí (OSV) 
Komunikace (OSV) 
 
 
 
 
 
 
 
Evropa a svět nás zajímá 
(EU) 
- práce s mapou Francie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis 
dějepis 
ZSV 
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Charakteristika vyu čovacího p ředmětu: ruský jazyk 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima - kvarta  

 
Ruský jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze čtyř školou nabízených 
volitelných cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákovi snižovat jazykové 
bariéry, a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu    
a v budoucím pracovním uplatnění. 
Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné 
kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního 
porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
Požadavky na vzdělávání ve výuce tohoto (dalšího) cizího jazyka směřují v ŠVP k dosažení 
úrovně A1, Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 
Ruský jazyk se vyučuje jako druhý cizí jazyk  v tercii a kvartě nižšího gymnázia s hodinovou 
dotací tři hodiny týdně. 
Výuka probíhá zpravidla ve skupinách utvořených z žáků z různých tříd v rámci jednoho 
ročníku. Skupiny pracují ve specializovaných jazykových učebnách, v počítačových učebnách 
a ve třídách vybavených audiovizuální technikou.  
Výuka dalšího cizího jazyka směřuje k jeho praktickému používání jako komunikačního 
prostředku. Cílem výuky je také probuzení zájmu žáka o studium tohoto jazyka a o vytváření 
pozitivního vztahu k němu. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších 
situacích každodenního života. 
 
Při výuce se pracuje s autentickými materiály různého druhu (tištěnými i audiovizuálními), do 
výuky se zařazuje integrované používání cizího jazyka v kombinaci s PC a internetem. 
Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře rusky mluvících zemí. Výuka podporuje také další 
rozvíjení komunikačních dovedností žáků navazováním kontaktů s rusky hovořícími osobami 
v regionu i v zahraničí zejména prostřednictvím osobních kontaktů a internetu. 
  
V předmětu ruský jazyk lze využít řadu mezipředmětových vztahů, zejména s předměty jako 
jsou český jazyk, občanská výchova, dějepis a zeměpis. 
Obdobná situace platí i pro tematické okruhy průřezových témat, které jsou zařazeny 
k celému školnímu roku v návaznosti na konkrétní učivo. Jedná se zejména o PT  Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova  k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 
a  Environmentální výchova. Jejich zařazení a využití do značné míry závisí na zkušenostech, 
odborné erudici a individualitě každého učitele. 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie, kterými utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků, 
odpovídají koncepci naší školy, která vychází z respektování specifických odlišností našeho 
regionu a skutečnosti, že na školu přicházejí i žáci s mimořádným nadáním. 
 

- učitelé aktivují žáky  samostatnou prácí s informacemi a vytvářejí žákům prostor pro 
prezentaci jejich prací (referáty, eseje, seminární práce) (1) 

- učitelé vedou žáky k věcně správné formulaci problémů (2) 
- učitelé podněcují žáky k přípravě aktivit mimo vyučování (2) 
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- učitelé umožňují žákům komunikaci v nových skupinách, spolupráci, prezentaci 
postojů ( výuka napříč ročníkem, celoškolní projekty,mezitřídní aktivity, jazykové 
skupiny atd.) (3) 

- učitelé vedou žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné,  ve výuce jim 
pomáhají s porozuměním oborové terminologii (3) 

- učitelé respektováním individuality žáků podporují jejich talent, předpoklady a 
schopnosti (4) 

- učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám, náboženstvím a národnostním 
menšinám (5) 

- učitelé umožňují žákům kvalitní přípravu pro další studium na VŠ u nás i v zahraničí 
volbou vhodných volitelných předmětů, a tím i jejich další uplatnění na trhu práce (6) 
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Vyučovací předmět: ruský jazyk  
Ročník: tercie 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Receptivní řečové 
dovednosti 

 
� vyslovuje a čte nahlas 

plynule a foneticky 
správně jednoduché 
texty složené ze známé 
slovní zásoby 

 
 
 
 
 
 
� rozumí známým 

každodenním výrazům, 
zcela základním frázím 
a jednoduchým větám 

 
 
 
 
� rozumí jednoduchým 

Receptivní řečové 
dovednosti 

 
� reaguje na vyslovené 

pokyny a sám je 
realizuje 

� napodobuje intonaci a 
tempo řeči rodilého 
mluvčího 

� odlišuje českou a 
ruskou výslovnost 
jednotlivých hlásek 

� abecední slovník 
využívá ke kontrole 
pravopisu 

� používá dvojjazyčný 
slovník 

� čte srozumitelně se 
správnou artikulací 

� v jednoduchém dialogu 
či krátkém sdělení 
informativního 
charakteru formuluje 
věty 

Předazbukové období 
• přivítání, úvodní fráze 

seznamovací 
• hláskování  
 
 
 
 
 
Azbukové období 
• azbuka- čtení, psaní 
 
 
Reálie 
• základní geografické 

údaje, symboly, 
folklor,lidové tradice 
Ruska 

•  Ruská federace – 
mapa 

•   rodinné oslavy a 
zvyklosti, ruský 
folklor 

Předazbukové období 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání 
– cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění 
INT 
 
Azbukové období 
 
 
 
Reálie 
VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá 
rodinné příběhy, zážitky a 
zkušenosti z Evropy a 
světa; 
INT,EX,ŽPR 
 
VMEGS 
Objevujeme Evropu a svět, 
naše vlast a Evropa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

pokynům a adekvátně 
na ně reaguje 

 
 
 
� rozumí obsahu a 

smyslu jednoduchého 
textu, v textu vyhledá 
potřebnou informaci a 
odpověď na otázku 

 
 
� používá abecední 

slovník učebnice a 
dvojjazyčný slovník 

 

Produktivní řečové 
dovednosti 

� sdělí ústně i písemně 
základní údaje o své 
osobě, své rodině a 
běžných každodenních 
situacích, vyplní 
základní údaje do 
formulářů 

 

Interaktivní řečové 
dovednosti 

� na základě přečteného 
textu rozliší pravdivost 
a nepravdivost výroků, 
odpoví na obsahové 
otázky a sám je 
formuluje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktivní řečové 
dovednosti 

� mluví v jednoduchých 
větách o probíraných 
tématech 

� napíše jednoduchý 
osobní dopis 

� vyplní osobní formulář 
a dotazník 

 
� získává informace o 

jiných lidech formou 
gramaticky správně 

•  zásady stolování 
•  základní komunikace 

v rodině 
 měsíce 

•  hry ruských dětí 
•  v ruské škole 
•  telefonování do       

Ruska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řečové situace 
 
•  základní komunikace 

ve škole, třídě, rodině 
 

•  vyjádření omluvy, 
poděkování, 
blahopřání, přání, 
překvapení, radosti 

•  vyjadřování časových 
údajů, data,  

INT, ŽPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řečové situace 
OSV 
Poznávání lidí 
vzájemné poznávání se ve 
skupině, rozvoj pozornosti 
vůči odlišnostem a hledání 
výhod v odlišnostech 
 
OSV 
Komunikace 
řeč těla, řeč zvuků a slov, 
řeč předmětů a prostředí 
vytvářeného člověkem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� zapojí se do 

jednoduché, pečlivě 
vyslovované 
konverzace dalších 
osob prostřednictvím 
běžných výrazů, 
poskytne požadované 
informace 
 

kladených otázek 
s pečlivou výslovnosti 

� zodpovídá podobné 
dotazy 

� pronáší jednoduchá 
sdělení v oblasti 
potřeb nebo ve vztahu 
k tématům 

 

•  otázky a odpovědi na 
zájmy 

•  domluvení si schůzky 
•  popis osoby 
•  vyplňování dotazníku 
•  dotazy a odpovědi 

týkající se místa 
bydliště, orientace ve 
městě 

•  popis oblíbeného 
místa  

•  oslovení neznámé 
osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zvuková a grafická 
stránka jazyka 
•  intonace otázek 
•  vyslovování tvrdých a 

měkkých souhlásek 
•  čtení předložek se 

slovy začínajícími na 
samohlásku 

dialog  komunikace v 
různých situacích 
 
OSV 
Kooperace a kompetice 
dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní 
linku jejich myšlenky 
 
OSV 
Psychohygiena 
dovednosti zvládání 
stresových situací 
INT 
 
 
 
 
 
Zvuková a grafická 
stránka jazyka 
 
MkV 
Kulturní diference 
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; 
respektování zvláštností 
různých etnik 
 
MkV 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 výslovnost a pravopis 
• záporná částice u 

sloves 
 

•  výslovnost zvratných 
částic 

•  intonace věty tázací, 
oznamovací 

•  přízvuk u řadových 
číslovek 

•  pohyblivý přízvuk u 
sloves 

•  intonace věty 
rozkazovací 

•  intonace vět tázacích 
bez tázacího slovesa, 
s tázacím slovesem 

•  poslech 
s porozuměním 

•  
Mluvnice 
•  časování sloves 
•  zájmena osobní, 

tázací 
 číslovky základní, 
řadové 

•  praktické užívání 
tvarů 1.,2.,3. pádu 
podstatných jmen 

 
Lidské vztahy 
vztahy mezi kulturami, 
uplatňování principu 
slušného chování 
INT 
 
MkV 
 
Multikulturalita 
specifické rysy jazyků a 
jejich rovnocennost 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvnice 
OSV 
Kreativita 
cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
INT.ŽPR 
 
OSV 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

•  vyjadřování roků 
 spojky časové 

•  přídavná jména – 
jednotné,množné číslo 

•  tvary zvratných 
sloves 

•  vyjádření vykání 
•  odlišné vazby od 
češtiny 

•  podstatná jména-  
skloňování jednotného 
a množného čísla 

 
 

organizace vlastního času, 
plánování učení a studia 
INT 
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Vyučovací předmět: ruský jazyk  
Ročník: kvarta 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

Receptivní řečové 
dovednosti 

 
� vyslovuje a čte 

nahlas plynule a 
foneticky správně 
jednoduché texty 
složené ze známé 
slovní zásoby 

 
 
 
 
 
 
� rozumí známým 

každodenním 
výrazům, zcela 
základním frázím a 
jednoduchým větám 

 
 
 
 

Receptivní řečové 
dovednosti  

 

� čte srozumitelně,se 
správnou intonací a 
artikulací 

 
� při poslechu 

napodobuje rodilého 
mluvčího v tempu 
řeči 

 
 
 
 
 
� rozumí hlavním 

myšlenkám 
autentického 
ústního projevu 
jednoduchého 
obsahu na známá 
témata 

Reálie 
 
•  Moskva - Kreml 

 
•  Evropa – státy Evropy a život 

dětí v Evropě 
•   doprava a cestování v Rusku 
•  oslavy svátků v Rusku 
•   život v rodině 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řečové situace 
•  

 otázky a odpovědi týkající se 
rodinných vztahů, národností, 
zaměstnání, 

      znalost cizích jazyků, cestování 
•  otázky a odpovědi na oblečení, 

Reálie  
 
VMEGS 
Evropa a svět nás 
zajímá 
rodinné příběhy, zážitky 
a zkušenosti z Evropy a 
světa; 
INT,EX,ŽPR 
 
MkV 
Kulturní diference 
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; 
respektování zvláštností 
různých etnik 
 
 
Řečové situace  
OSV 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
organizace vlastního 
času, plánování učení a 

 
dějepis 
 
zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� rozumí 
jednoduchým 
pokynům a 
adekvátně na ně 
reaguje 

� rozumí obsahu a 
smyslu 
jednoduchého textu, 
v textu vyhledá 
potřebnou informaci 
a odpověď na 
otázku 

 
 
� používá abecední 

slovník učebnice a 
dvojjazyčný slovník 

 
 
 
 
 

Produktivní řečové 
dovednosti 

 

� sdělí ústně i 
písemně základní 
údaje o své osobě, 

 
 
 
 
� reaguje na  všechny 

pokyny a sám je 
realizuje 

� určí hlavní 
myšlenky 
jednoduchých textů 
s neznámou slovní 
zásobou 

� identifikuje 
strukturu textu a 
rozliší hlavní a 
doplňující 
informace 

 
 
� používá dvojjazyčný 

slovník 
 
 
 
 

Produktivní řečové 
dovednosti 

� pochopí hlavní 

vzhled, vlastnictví věcí 
•  zjišťování příčiny 
•  vyjádření omluvy 
•  názvy států 
•  situace v obchodě a při 

nakupování 
•  pozvání – přijetí a odmítnutí 

 vyjádření potřeby a žádosti 
•  zájmové činnosti 

 dopisování s kamarádem 
 vyjadřování povinnosti 

•  vyplňování dotazníku 
•  vyjádření nutnosti, možnosti, 

povinnosti  
 vyjádření souhlasu, nesouhlasu,  
zákazu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studia 
INT 
 
MkV 
Lidské vztahy 
vztahy mezi kulturami, 
uplatňování principu 
slušného chování 
INT 
 
OSV 
Komunikace 
dialog  komunikace v 
různých situacích 
 
OSV 
Psychohygiena 
dovednosti zvládání 
stresových situací 
INT 
 
OSV 
Kooperace a 
kompetice 
dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní 
linku jejich myšlenky 
 
Zvuková a grafická 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

své rodině a 
běžných 
každodenních 
situacích, vyplní 
základní údaje do 
formulářů 

Interaktivní řečové 
dovednosti 

 
� zapojí se do 

jednoduché, pečlivě 
vyslovované 
konverzace dalších 
osob 
prostřednictvím 
běžných výrazů, 
poskytne 
požadované 
informace 

 

myšlenku sdělení či 
projevu, zaujme 
stanovisko, dá radu 

� vlastními slovy 
reprodukuje 
přečtený nebo 
vyslechnutý text  

� napíše osobní dopis 
s popisem pobytu 
na dovolené 

Interaktivní řečové 
dovednosti 

� v běžných životních 
situacích reaguje 
adekvátně  v rámci 
probíraných témat, 
pronáší jednoduchá 
sdělení, užívá 
vhodné výrazy 

� při komunikaci 
usiluje  o pečlivou 
výslovnost a 
gramatickou 
správnost 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 
•  psaní velkých písmen u názvů 

států,národů a národností 
 intonace v různých situacích 

•  psaní dopisu 
•  poslech s porozuměním 
 
 
 
Mluvnice 
•  skloňování podstatných jmen 

rodu mužského, ženského a 
středního  v jednotném a 
množném čísle 

•  nesklonná podstatná jména 
 skloňování tvrdých přídavných 
jmen 
 časování sloves 

•  slovesný vid 
•  zájmena osobní, tázací 
•  idiomatické výrazy 
•  číslovky základní a řadové 
•  způsobová sloves 
 
 
 
 

stránka jazyka 
OSV 
Kreativita 
cvičení pro rozvoj 
základních rysů 
kreativity 
INT.ŽPR 
 
MkV 
Multikulturalita 
specifické rysy jazyků a 
jejich rovnocennost 
 
 
 
Mluvnice 
 
OSV 
Rozvoj schopností 
poznávání 
– cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění 
INT 
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Charakteristika vyu čovacího p ředmětu: ob čanská výchova 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima - kvarta 
Obsahem předmětu je výchova a orientace budoucího občana v naší společnosti 
s návazností na ostatní předměty společenského základu. Dislokace občanské výchovy je 
hodina týdně v ročnících.Cílem je získání osvojení znalostí praktických dovedností 
v oblasti věd a konkrétní orientaci ve společenském životě.Výuka probíhá v učebnách 
SV1, SV2 a dalších učebnách školy. 

Na základě fungování demokracie, pluralismu, lidských práv, tolerance, ekonomiky, 
náboženských a politických svobod se žáci učí tyto principy respektovat, ctít a utvářet si 
vlastní názor. 

Občanská výchova vede žáky k vlastenectví, kulturnímu dědictví, k podrobné znalosti a 
orientaci v regionu. Z toho vyplývá nutnost učení  studentů systematicky vyhledávat a 
zpracovávat potřebné informace a dále je uplatňovat v dalších předmětech a naopak. 

Tematické okruhy např.: Multikulturní a mediální výchova, Environmentální výchova, 
Výchova k evropským a globálním souvislostem, Demokratická výchova občana, Výchova 
k životnímu prostředí  jsou rámcově zahrnuty do RVPZV. 

Výuky se dotýkají tematické celky: 

Výchova ke zdraví, Životní změny člověka a jejich reflexe, Zdravý životní styl, Prevence  
rizika ohrožující zdraví, Drogy, Osobnostní a sociální rozvoj; 

Člověk a svět práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

- ke skupinové práci a spolupráci (3,4) 

- k prevenci sociálně patologických jevů (5) 

- k prevenci a orientaci v problematice drog (legislativa, skupiny drog, umění 
odmítnutí) (5) 

- k orientaci a rozboru aktuálních událostí ve světě i u nás (1) 

- k podpoře pozitivního vztahu poznání regionu i vlasti (3) 

- k asertivnímu jednání, přijímání jiných názorů studentů (3) 

- k řešení modelových situací v běžném životě (4) 
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Vyučovací předmět : občanská výchova 
Ročník: prima 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Člověk ve společnosti  
� uplatňuje vhodné 

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

 
� adekvátně reaguje na 

situace v rodině 
� posuzuje své místo 

v životních situacích 
v rodině, při 
komunikaci 
s blízkými, přáteli i 
cizími lidmi 

  

 
� Zásady lidského soužití 
� Naše škola 
� Naše obec, region, kraj 
� Naše vlast 
� Lidská setkání 

  
  

  
� tvořivost v mezilid. 

vztazích (OSV) 
� vzájemné poznávání 

lidí 
� péče o dobré vztahy 
� otevřená a pozitivní 

komunikace 
  

 
 
 
 
český jazyk 

 
Člověk ve společnosti  
� objasní potřebu 

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

 

  
� vysvětluje příčiny 

netolerantního 
přístupu lidí 
k menšinám 

� uvádí příklady 
tolerantního postoje 
k menšinám 

 

 
� Vztahy mezi lidmi 
� Problémy lidské 

nesnášenlivosti 

  
�  rozvoj dovednosti v 

eticky probl. situacích 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� rozlišuje projevy 

vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

 

  
� vysvětluje na základě 

zkušeností, co je 
domov, vlast  

� informuje o 
zajímavých a 
památných místech 

� vysvětluje důležitost 
státních svátků a 
významných dnů 
s projevem tolerance 
k státnosti jiných zemí 

 

 
Naše vlast  
� pojem vlasti a 

vlastenectví, zajímavá  
a památná místa, co 
nás proslavilo 

� státní svátky a 
významné dny 

významné osobnosti 

 
� způsoby uplatňování 

demokrat. principů 
(VDO) 

� principy soužití s 
minoritami 

 

 
 
dějepis 

 
� zdůvodní nepřijatelnost 

vandalského chování a 
aktivně proti němu 
vystupuje 

 
� navrhuje řešení 

problematiky 
vandalismu na základě 
získaných informací   o 
důležitých institucích, 
zajímavých a 
památných místech, 
poznáním místních 
tradic 

 
Naše obec, region, kraj  
� důležité instituce, 

zajímavá a památná 
místa, významní 
rodáci, místní tradice, 
ochrana kulturních 
památek, přírodních 
objektů a majetku 

 
� obec jako zákl. 

jednotka 
� principy demokracie 

(VDO) 
 

zeměpis 
 
dějepis 
 

 
Člověk jako jedinec 
 
žák  
posoudí vliv osobních 
vlastností na dosahování 
individuálních i 

  
� využívá svých 

vlastností k posouzení 
správného denního 
režimu a vhodně 
stráveného volného 
času s následným 

  
� osobní rozvoj 
� formy soužití 
� význam motivace, 

aktivity, vůle a osobní 
kázně při seberozvoji 

� adaptace na životní 

 
� řešení problémů (OSV) 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

společných cílů, objasní 
význam vůle při 
dosahování cílů a 
překonávání překážek 

využitím pro výkon 
•  

změny 
� sebezměna 
 

 
Stát a hospodářství  
� dodržuje zásady 

hospodárnosti, popíše a 
objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi a se 
svým i svěřeným 
majetkem 

� vyhýbá se rizikům 
v hospodaření s penězi 

 
�  vysvětlí, jakou funkci 

plní banky  a jaké 
služby občanům 
nabízejí 

 
� orientuje se v rozpočtu 

rodiny, dokáže si 
rozvrhnout kapesné na 
určité období 
s možností ukládání 
peněz 

  
� Majetek a vlastnictví 
� Položkový rozpočet 

rodiny 
� Peníze 
� Funkce peněz 
� Formy placení 
 

 
 

matematika 

 
Stát a právo  
� 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 

  
� vyjmenuje instituce a 

organizace se 
zaměřením na obecní 
zastupitelstvo 

� uvádí příklady odborů 
na městském úřadě 

 
 

  
� Orgány a instituce 

státní správy a 
samosprávy 

� Lidská práva 
 

 
� principy demokracie 

(VDO) 
� obec jako zákl. 

jednotka (VDO) 

zeměpis 
 
dějepis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Výchova ke zdraví 
� vysvětlí role členů 

rodiny, komunity 
/rodiny, třídy, spolku/ a 
uvede příklady 
pozitivního a 
negativního vlivu na 
kvalitu sociálního 
klimatu /vrstevnická 
komunita, rodinné 
prostředí / z hlediska 
prospěšnosti zdraví 

 

 
� vyjmenuje a na 

příkladech vysvětluje 
funkce rodiny 

� vyjmenuje základní 
formy náhradní 
rodinné péče 

� uvádí stručnou 
charakteristiku forem 
CAN 

 
� rizika ohrožující zdraví 

a jejich prevence 
� skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální 
kriminalita – šikana a 
jiné formy násilí; 
formy sexuálního 
zneužívání dětí a 
komunikace se 
službami odborné 
pomoci  o bezpečné 
chování - komunikace 
s vrstevníky a 
neznámými lidmi, 
pohyb v rizikovém 
prostředí, přítomnost v 
konfliktních a 
krizových situacích 

  
� prostředí a zdraví (EV) 

 
biologie 

 
� respektuje přijatá 

pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery; 
pozitivní komunikací   
a kooperací přispívá 
k utváření dobrých 
mezilidských vztahů 
v širším společenství , 
v rodině, komunitě 

 
� přijímá pravidla 

komunikace 
s možností asertivních 
změn 

 

 
Vztahy mezi lidmi a 
formy soužití 
� vztahy ve dvojici – 

kamarádství, 
přátelství, láska, 
partnerské vztahy, 
manželství a 
rodičovství 

� vztahy a pravidla 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 soužití v prostředí 
komunity – rodina, 
škola, vrstevnická 
skupina, obec, spolek 
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Vyučovací předmět : občanská výchova 
Ročník: sekunda 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Člověk ve společnosti  
 
žák 
� objasní účel důležitých 

symbolů našeho státu  
a způsoby jejich 
používání 

 
� vysvětluje význam 

státních symbolů 
 

 
� Státní symboly 
� Vlast a vlastenectví 
 
 

   
  

 

 
� rozlišuje projevy 

vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

 
� respektuje jiné národy 

a národnosti  

 
Naše vlast  
� vlast, vlastenectví 

 
Zásady lidského soužití  
� morálka, mravnost 
pravidla chování 

 
� uplatnění pravidel 

slušného chování 
� projevy rasové 

nesnášenlivosti 
� otázka lidských práv, 

zákl. dokumenty 
(MkV) 

dějepis 

 
� zhodnotí nabídku 

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

 
� orientuje se v nabídce 

kulturních institucí 
� posuzuje nebezpečí při 

působení masmédií a 
masové kultury na 
člověka 

 
 

  
� pěstování kritic. 

přístupu ke zpravodaj. 
a reklamě 

�  role médií v 
politickém životě 
(MV) 

český jazyk 

 
� objasní potřebu 

  
� respektuje odlišné 

  
� vztahy mezi lidmi  

 
� originalita 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

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

názory a zájmy lidí a 
rozpozná netolerantní 
projevy chování 

� uplatňuje vhodné 
způsoby chování 
v rozmanitých 
životních situacích 

� mezilidská 
komunikace, 
problémy lidské 
nesnášenlivosti, 
konflikty 
v mezilidských 
vztazích 

� chyby při poznávání 
lidí 

� chování, dobré vztahy 
� komunikace v různých 

situacích 
� rozvoj indiv. 

dovedností 
rozvoj dovedností pro 
řešení probl. (OSV) 

 
Stát a hospodářství  
� rozlišuje a porovnává 

různé formy vlastnictví 
a uvede jejich příklady 

 
 
� objasní potřebu 

dodržování zásad 
ochrany duševního 
vlastnictví a jejich 
znalost uplatňuje ve 
svém jednání 

 
� vysvětluje pojmy-

vlastnictví, majetek a 
zvláštnosti 
v zacházení 
s veřejným a 
soukromým 
vlastnictvím 

� využívá různých 
způsobů ochrany 
majetku a vlastnictví 

 
� majetek a vlastnictví 
� formy vlastnictví 
� hmotné a duševní 

vlastnictví, jejich 
ochrana 

� hospodaření 
s majetkem a různými 
formami vlastnictví 

  

 
Stát a právo 
� objasní význam právní 

úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, 
pracovní poměr, 
manželství 

 

 
� orientuje se v právní 

úpravě důležitých 
vztahů,  objasní 
důležitost jejich 
dodržování a uvede 
příklady trestů 
v případě 

 
� právo v každodenním 

životě 
� protiprávní jednání 
� principy demokracie 
� globalizace 
� rizika ohrožující zdraví 

a jejich prevence 

 
� škola jako model, 

partnerství a dem. 
polečenství 

� Listina z.p. 
� naši sousedé v EU 
� evropské krajiny 

 
Dějepis 
 
 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
� dodržuje právní 

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

 
� provádí jednoduché 

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

protiprávního jednání 
  
   

 
  
 Protiprávní jednání 

� druhy a postihy 
protiprávního jednání, 
trestní postižitelnost 

� porušování předpisů 
v silničním provozu, 
porušování práv 
k duševnímu 
vlastnictví    

 
� vyloží smysl voleb do 

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

 
� popisuje možnosti 

občanů při 
ovlivňování života ve 
společnosti 

 
Principy demokracie 
� význam a formy voleb 

do zastupitelstev, 
politický pluralismus 

 
� volební systémy, volby 
� demokrat. zp. řešení 

konfliktů (VDO) 
 

 
dějepis 

 
Mezinárodní vztahy, 
globální svět  
� uvede příklady 

některých projevů 

 
� vysvětluje pojem 

globalizace, 
vyjmenuje některé 
globální problémy 

 
Globalizace 
� klady, zápory, projevy 

globalizace 
� významné globální 

 
� lidské sídlo, město, 

vesnice 
�  odpady a hospodaření 

s odpady (EV) 

 
zeměis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 

 
� uvede některé globální 

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

 
� objasní souvislosti 

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

současnosti 
� vytváří si postoj ke 

globálním problémům 
a navrhuje způsoby 
jejich řešení 

 
 
 
 
 

problémy, způsob 
jejich řešení 

 

 
Výchova ke zdraví 
� dává do souvislostí 

zdravotní a 
psychosociální rizika 
spojená se 
zneužíváním 
návykových látek a 
životní perspektivu 
mladého člověka  

 
� reaguje adekvátně na 

rozmanité situace 
předložené učitelem 

 
 

 

 
Rizika ohrožující zdraví 
a jejich prevence 
� autodestruktivní 

závislosti - zdravotní  
a sociální rizika 
zneužívání 
návykových látek, 
patologického 
hráčství, práce 

 
� moje tělo, psychika 
� dovednosti zvládání 

stres.situací (OSV) 

 
biologie 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
 
� 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 

 

s počítačem,  
návykové látky , 
bezpečnost v dopravě, 
trestná činnost, dopink 
ve sportu 

  
Osobnostní a sociální 
rozvoj 
� psychohygiena 

v sociální dovednosti 
pro předcházení a 
zvládnutí stresu, 
hledání pomoci při 
problémech 

 
 
 
 
 
 
biologie 

 
� vyjádří vlastní názor 

k problematice zdraví a 
diskutuje o něm 
v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším 
okolí 

 
 
 
� posoudí různé způsoby 

chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní 
zdraví i zdraví druhých 
a vvvozuje z nich 
osobní odpovědnost ve 

 
� na základě získaných 

informací  vyjadřuje 
vlastní názor  ve 
společenství vrstevníků 
a přijímá názor 
druhého 

 
Osobnostní a sociální 
rozvoj 
� mezilidské vztahy, 

komunikace a 
kooperace – 
respektování sebe 
sama i druhých, 
přijímání názoru 
druhého, empatie; 
chování podporující 
dobré vztahy, aktivní 
naslouchání, dialog, 
efektivní a  asertivní 
komunikace a 
kooperace v různých 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

prospěch aktivní 
podpory zdraví 

situacích 
� sebepoznání a 

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

 
� orientuje se 

v pracovních 
činnostech 
vybraných profesí 

 
 
 

 
� specifikuje některé 

profese a 
charakterizuje 
pracovní činnosti, 
prostředky a 
objekty 

  

 
Trh práce 
� povolání lidí, druhy 

pracovišť, pracovních 
prostředků, 
pracovních objektů, 
charakter  a druhy 
pracovních činností 
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Vyučovací předmět : občanská výchova 
Ročník: tercie 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Člověk ve společnosti  
žák 
� zhodnotí a na 

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

 
� brání  nepříznivým 

vlivům /nebezpečí 
návykových látek, 
závislostí/, ohrožení 
života a zdraví 

� rozpoznává negativní 
vlivy při komunikaci 
s lidmi /týrání, šikana, 
sexuální zneužívání/ 

 

 
� Lidská setkání 
� přirozené a sociální 

rozdíly mezi lidmi 
 
 

  
� sebeovládání 
� dovednosti zvládání 

stres.situací 
� rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (OSV) 
 

 
biologie 

 
� uplatňuje vhodné 

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

 
� zvládá komunikaci 

s handicapovanými 
lidmi 

 

 
� lidská solidarita 
� pomoc lidem v nouzi  

 
Zásady lidského soužití  
� morálka a mravnost 
� pravidla chování 

 
� moje vztahy k druhým 
� lidská práva - jako 

regulativ vztahů 
� řešení konfliktů  
� jedinečnost každého 
člověka 

� tolerance (MkV) 
 

 
 
dějepis 

 
� rozpoznává 

netolerantní, rasistické, 
xenofobní a 

 
� orientuje se 

v základních pojmech 
/rasismus, xenofobie, 

 
Lidská setkání  
� lidská solidarita 
� rovnost a nerovnost 

 
� rozvoj sociálních 

dovedností 
� rozvoj dovedností pro 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

extremistické projevy 
v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům 
lidské nesnášenlivosti 

 
 

extremismus/ 
� uplatňuje asertivitu při 
řešení náročných 
životních situací 

 

� přirozené a sociální 
rozdíly mezi lidmi 

 
Vztahy mezi lidmi  
� konflikty 

v mezilidských 
vztazích 

� problémy lidské 
nesnášenlivosti 

řešení probl. 
� spravedlivost (OSV) 

 

 
Člověk jako jedinec  
� objasní, jak může 

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

 

 
� rozumí pojmům 

/sebepojetí, vnímání/ 
� posuzuje své 

schopnosti, dovednosti 
a využívá je při 
rozhodování 

 

 
� Vnit řní svět člověka 
� vnímání, prožívání, 

poznání a posuzování 
skutečnosti, sebe  i 
jiných lidí 

� sebehodnocení- 
stereotypy 
v posuzování druhých 
lidí 

� Podobnost a odlišnost 
lidí  

� projevy chování, 
rozdíly v prožívání a 
myšlení, jednání 

� osobní vlastnosti, 
dovednosti  a 
schopnosti, charakter 

� vrozené předpoklady, 
osobní potenciál 

 
� cvič.smysl.vnímání 
� projevy rasové 

nesnášenlivosti 
� otázky lidských práv 

 
dějepis 

     



126 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

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

� posuzuje  závažnost 
záporných vlastností a 
dokáže je v případě 
potřeby korigovat 

 

 
� popíše, jak lze 

usměrňovat a 
kultivovat 
charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, 
překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

 
� vyjadřuje své 

představy o vlastní 
budoucnosti 

 

 
Osobní rozvoj  
� adaptace na životní 

změny, sebezměna, 
význam motivace, 
aktivity, vůle a osobní 
kázně při seberozvoji 

� životní cíle a plány, 
životní perspektiva 

 
� rozvoj sociálních 

dovedností 
� rozvoj dovedností pro 
řešení probl. (OSV) 

 

 

 
Stát a hospodářství  
� rozlišuje, ze kterých 

zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do 
kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje, 
uvede příklady dávek a 
příspěvků, které ze 
státního rozpočtu  
získávají občané 

  
� posuzuje důležitost 

příjmů státního 
rozpočtu 

� vyhledává aktuální 
informace o sociálních 
dávkách a příspěvcích 

 

 
� výroba, obchod a 

služby 
� principy tržního 

hospodářství 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� rozlišuje a porovnává 
úlohu výroby, obchodu  
a služeb, uvede 
příklady jejich 
součinnosti 

� podílí se na vytvoření 
fiktivní firmy 
v součinnosti výroby, 
obchodu a služeb 

 
 
� dodržuje zásady 

hospodárnosti, popíše a 
objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi   a 
se svým a svěřeným 
majetkem, vyhýbá se 
rizikům v hospodaření 
s penězi 

 
� přiměřeně zachází 

s vlastními penězi 
� jmenuje formy placení 

 

 
Peníze  
� rozpočet státu 
� význam daní 

  
matematika 

 
� na příkladu chování 

kupujících a 
prodávajících vyloží 
podstatu fungování 
trhu 

 

 
� orientuje se 

v principech tržního 
hospodářství a vytváří 
si zkušenosti při 
používání některých 
forem placení 

 
Principy tržního 
hospodářství  
� nabídka, poptávka, trh, 

podstata fungování 
trhu, nejčastější právní 
formy podnikání 

 

 
 

 

 
Stát a právo 
� rozlišuje a porovnává 

úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR  
i jejich orgánů a 
institucí, uvede 
příklady institucí a 

  
� orientuje se v právní 

úpravě důležitých 
vztahů,  objasňuje 
důležitost jejich 
dodržování a uvádí 
příklady trestů 
v případě jejich 

 
� právní zásady státu 
� právní řád České 

republiky 

 
� Listina 
� obec jako zákl. 

jednotka 
� význam Ústavy 

 

 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

orgánů, které se 
podílejí na správě obcí, 
krajů a státu 

porušování 

 
Mezinárodní vztahy a 
globální svět 
� uvede příklady 

některých projevů 
globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 

 
� uvede některé globální 

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

 
� objasní souvislosti 

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

  
� vysvětluje pojem 

globalizace, 
vyjmenuje některé 
globální problémy 
současnosti 

� vytváří si postoj ke 
globálním problémům 
a navrhuje způsoby 
jejich řešení 

  

 
� evropská integrace 
� mezinárodní 

spolupráce 

 
 

 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Svět práce 
� orientuje se 

v pracovních 
činnostech vybraných 
profesí 

 

  
 
� specifikuje nejčastější 

formy podnikání 

 
 
� podnikání 
� volba profesní 

orientace 
� trh práce 
 

  
matematika 

 
� posoudí své možnosti 

při rozhodování o 
volbě vhodného 
povolání a profesní 
přípravy 

 

 
� absolvováním testu 

schopností a 
osobnostního 
dotazníku posuzuje 
své možnosti při volbě 
povolání 

 

   

 
Výchova ke zdraví 
� v souvislosti se 

zdravím, etikou a 
morálkou a životními 
cíli mladých lidí 
přijímá odpovědnost za 
odpovědné sexuální 
chování 

� uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování, chování a 

 
� vytváří si hodnotový 

žebříček  a na základě 
prožitých životních 
situací aktuálně 
reaguje změnou 
hodnot 

� vnímá vliv tělesných a 
duševních vlastností 
při jednání a chování 
lidí 

 

 
Změny v životě člověka a 
jejich reflexe 
� sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví  
� předčasná sexuální 

zkušenost; těhotenství 
a rodičovství 
mladistvých; poruchy 
pohlavní identity 

� dětství, puberta, 
dospívání - tělesné, 

  
biologie 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

jednání v souvislosti 
s běžnými, 
přenosnými, 
civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem 
a v případě potřeby 
vyhledá odbornou 
pomoc 

� optimálně reaguje na 
fyziologické změny 
v období dospívání a 
kultivovaně se chová  
k opačnému pohlaví 

 duševní a společenské 
změny 

 
Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 
� ochrana před 

přenosnými i 
nepřenosnými 
chorobami, 
chronickým 
onemocněním a úrazy 
– bezpečné způsoby 
chování/ nemoci 
přenosné pohlavním 
stykem, HIV/AIDS, 
hepatitidy/; preventivní 
a lékařská péče; 
odpovědné chování 
v situacích úrazu a 
život ohrožujících 
stavů /úrazy 
v domácnosti, při 
sportu, na pracovišti, 
v dopravě/ 

 
 
 
biologie 

 
� dává do souvislostí 

složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a 
v rámci svých 

 
� zodpovědně přistupuje 

ke svému zdraví 
osvojením zdravých 
stravovacích návyků 

 

 
Hodnota a podpora 
zdraví 
� celostní pojetí člověka 

ve zdraví a nemoci – 
složky zdraví a jejich 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

možností uplatňuje 
zdravé stravovací 
návyky 

 interakce, základní 
lidské potřeby a jejich 
hierarchie /Maslowova 
teorie/ 

 
� vysvětlí na příkladech 

přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a 
sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním 
základních lidských 
potřeb a hodnotou 
zdraví 

 
� uvědomuje si 

důležitost 
uspokojování  svých 
potřeb na udržování 
tělesného  a duševního 
zdraví  

 
 

 
Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 
� režim dne 
� tělesná a duševní 

hygiena – zásady 
osobní, intimní a 
duševní hygieny, 
otužování, význam 
pohybu pro zdraví 

Osobnostní a sociální 
rozvoj 
� morální rozvoj –nácvik 

zaujímání hodnotových 
postojů a 
rozhodovacích 
dovedností; dovednosti 
pro řešení problémů 
v mezilidských 
vztazích; pomáhající a 
prosociální chování 

  
biologie 
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Vyučovací předmět : občanská výchova 
Ročník: kvarta 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 
Stát a právo 
  
žák 
� rozlišuje nejčastější 

typy a formy států a na 
příkladech porovná 
jejich znaky 

 
 

 
� rozlišuje demokratické    

a nedemokratické 
formy vlády 

�  vysvětluje rozdíl mezi 
monarchií  a 
republikou 
/parlamentní a 
prezidentskou/ a uvádí 
příklady 

�  stručně charakterizuje 
stát unitární, federaci   
a konfederaci a uvede 
příklady 

 

Právní základy státu 
� znaky státu 
� typy a formy státu 
� státní občanství ČR 
� právní řád České 

republiky 
� právo v každodenním 

životě 
 
 

 
� občan jako odpovědný 
člen spol. 

� spol. organizace, hnutí 
� zákl. kategorie 

fungování 
demokracie (VDO) 

 
� volba formy vlády 

v rámci třídy – hra 
•  

 
dějepis 

 
� 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  

 

 
� zdůvodňuje rozdělení 

státní moci v ČR 
� charakterizuje moc 

zákonodárnou, 
výkonnou a soudní  a 
vymezuje propojenost 
tří složek 

 
� uvádí ministerstva  a 

příklady jejich úkolů 

 
� Ústava ČR 
� složky státní moci, 

jejich orgány a 
instituce 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
� občanská společnost        

a škola 
� formy participace 

občanů v politickém 
životě  

 (VDO) 
 
� volba třídní 

samosprávy – hra 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

 � popisuje postup při 
prezidentských 
volbách a uvede 
pravomoci prezidenta 
ČR 

� v případě potřeby 
využívá znalostí o 
odborech na obecním 
úřadě  

� vysvětluje, jak se může 
občan podílet na 
správě obce 

 

 
 
 
 
 
Státní správa a 
samospráva  
� obecní úřad 
� uspořádání obecního 

úřadu 
� účast občanů na životě a 

správě obce  
� podmínky členství        

v zastupitelstvu 
 
� rozpozná protiprávní 

jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady 

 
� rozlišuje a porovnává 

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

 
� posuzuje na 

rozmanitých situacích 
protiprávní jednání 
/přestupek, trestný čin/ 
a uvádí možnosti 
spolupráce orgánů 
právní ochrany při 
odhalování trestných 
činů 

 
Právní řád ČR  
� význam a funkce 

právního řádu 
� orgány právní ochrany 

občanů 
� soustava soudů 
� právní norma, předpis, 

publikování právních 
předpisů 

 
 

 
dějepis 

 
� objasní výhody 

demokratického 

 
� posuzuje pozitiva 

uplatňování 

 
Principy demokracie  
� znaky demokratického 

 
 principy demokracie 

jako formy vlády a 

 
dějepis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

způsobu řízení státu 
pro každodenní život 
občanů 

 
� přiměřeně uplatňuje 

svá práva a respektuje 
práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, 
posoudí význam 
ochrany lidských práv  
a svobod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

demokracie v praxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� objasňuje funkci 

Ústavy ČR 

způsobu rozhodování  
a řízení státu 

� zastupitelská a přímá 
demokracie 

� politický pluralismus 
� sociální dialog a jeho 

význam 
� význam a formy voleb 

do zastupitelstev 
 
 
Právní základy našeho 
státu 
� Ústava ČR 
� Listina práv a svobod 
ČR 

Lidská práva 
� základní lidská práva, 

práva dítěte, jejich 
ochrana 

� úprava lidských práv  a 
práv dětí 
v dokumentech 

� poškozování lidských 
práv, šikana, 
diskriminace 

způsobu rozhodování  
  (VDO) 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
� občan jako odpovědný 
člen spol. 

� spol. organizace, hnutí 
� zákl. kategorie 

fungování 
demokracie (VDO) 

•  
� postavení 

národnostních menšin 
� multikulturní 

obohacování 
� nekonfliktní život 

 

zeměpis 

 
� vyloží smysl voleb do 

zastupitelstev 
v demokratických 

 
� vyjmenuje prvky voleb 

a vysvětlí význam 
voleb 

 
Principy demokracie 
� význam a formy voleb 
� politický pluralismus 

 
•      formy participace 

    principy 
demokracie   jako formy 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

státech a uvede 
příklady, jak mohou 
výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní 
život občanů 

 
 

� rozlišuje pravidla voleb 
do parlamentu, do 
obecního a krajského 
zastupitelstva a do 
Evropského 
parlamentu 

� orientuje se 
v programu hlavních 
politických stran v ČR 

� politické strany  a 
opozice 

 

vlády a způsobu 
rozhodování  

  (VDO) 
 

 
Člověk ve společnosti  
� posoudí a na 

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

 
 

  
� uvádí příklady 

zájmových organizací, 
občanských sdružení  
a hnutí a vysvětluje 
jejich vliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formy sdružování občanů  
� význam a vliv 

zájmových organizací, 
občanských iniciativ     
a hnutí 

Zásady lidského soužití  
� dělba práce a činností 
� výhody spolupráce lidí 

Naše škola 
� život ve škole, práva a 

povinnosti žáků, 
význam a činnost 
žákovské samosprávy, 
společná pravidla a 
normy 

� vklad vzdělání pro život 

 
� respektování , 

podpora 
� komunikace v různých 

situacích 
•  
� vytváření týmů a 

práce v týmu 
� řešení problému 
� sebekontrola 

 
český jazyk 

 
� kriticky přistupuje 

k mediálním 
informacím, vyjádří 

 
� porovnává  informace 

o dění ve společnosti  
z rozmanitých médií   

 
Kulturní život 
� prostředky masové 

komunikace, masmédia 

 
� pěstování kritického 

myšlení ke 
zpravodajství a 

český jazyk 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

svůj postoj k působení 
propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a 
chování lidí 

a vytváří si svůj 
kritický postoj  

reklamě 
 

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

 
� uvede některé 

významné mezinárodní 
organizace a 
společenství, k nimž 
má vztah ČR, posoudí 
jejich význam ve 
světovém dění a popíše 
výhody spolupráce 
mezi státy  

 
� uvede příklady 

mezinárodního 
terorismu a zaujme 
vlastní postoj ke 

 
� uvádí příklady práv 

občanů   ČR v rámci 
EU 

 
� rozlišuje specifický 

význam 
mezinárodních 
organizací 
a společenství a uvádí 
možnosti řešení 
mezinárodního 
terorismu 
prostřednictvím těchto 
organizací a 
společenství 

 
Evropská integrace 
� podstata, význam, 

výhody 
� EU a ČR 

Mezinárodní spolupráce 
� ekonomická, politická a 

bezpečnostní 
spolupráce mezi státy, 
její  výhody 

 
 
 
� významné mezinárodní 

organizace /RE, 
NATO, OSN/ 

 

 
� zážitky a zkušenosti z 

Evropy 
�  evropská integrace 
•  
� modelové situace – 

uplatňování práv a 
svobod občana 
v rámci EU 

 
zeměpis 



137 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

způsobům jeho potírání 
 
Svět práce 
� využije profesní 

informace a 
poradenské služby pro 
výběr vhodného 
vzdělávání 

 
 

 
�  uplatňuje získané 

profesní informace a 
využívá výsledků 
z testů schopností a 
osobnostního 
dotazníku při 
vyhledávání vhodného 
povolání /Úřad práce/   

 
Volba profesní orientace 
� informační základna pro 

volbu povolání, práce 
s profesními 
informacemi a 
využívání 
poradenských služeb 

Možnosti vzdělávání 
náplň učebních a 
studijních oborů, přijímací 
řízení, informace a 
poradenské služby 

 
� zdravé a vyrovnané 

sebepojetí 
� dobrá org. času 
� rozvoj individuálních 

dovedností 
� vytváření povědomí o 

kvalitách, 
odpovědnost, 
spolehlivost 

 

 
� prokáže v modelových 

situacích schopnost 
prezentace své osoby 
při vstupu na trh práce 

 
 

 
� vlastní prezentací 

v modelové situaci 
prokazuje 
připravenost vstoupit 
na trh  práce v regionu  
/osobní dokumentace/ 

� orientuje se 
v problémech 
nezaměstnanosti  

 

 
Trh práce 
� rovnost příležitostí na 

trhu práce 
Zaměstnání 
� pracovní příležitosti 

v obci /regionu/, 
způsoby hledání 
zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u 
zaměstnavatele, 
problémy 
nezaměstnanosti, úřady 
práce 

� práva a povinnosti 
zaměstnanců a 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

zaměstnavatelů 
 
Výchova ke zdraví 
� usiluje  v rámci svých 

možností a zkušeností 
o aktivní podporu 
zdraví 

 
 

 
�  důrazně odmítá 

nátlaky okolí k užití 
návykových látek 
asertivními způsoby 
komunikace 

 
Rizika ohrožující zdraví 
 a jejich prevence 
� autodestruktivní 

závislosti – zdravotní  a 
sociální rizika 
zneužívání návykových 
látek, patologického 
hráčství 

 
� čistota ovzduší 
� zemědělství a životní 

prostředí, ekologické 
zemědělství 

 
zeměpis  
biologie 

 
� vyhodnotí na základě 

svých znalostí a 
zkušeností možný 
manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; 
uplatňuje osvojené 
dovednosti 
komunikační obrany 
proti manipulaci a 
agresi 

 

 
�  využívá svých 

znalostí, dovedností, 
zkušeností před 
manipulací druhých 
lidí /média, sekty/ 

 
Osobnostní a sociální 
rozvoj 
� seberegulace a 

sebeorganizace 
činností a chování – 
cvičení sebereflexe, 
sebekontroly, 
sebeovládání a 
zvládání problémových 
situací; stanovení 
osobních cílů a 
postupných kroků 
k jejich dosažení 

Rizika ohrožující zdraví  a 
jejich prevence 
� manipulativní reklama a 

informace – reklamní 
vlivy, působení sekt 

� ochrana člověka za 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

mimořádných událostí 
– živelné pohromy, 
terorismus 
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Charakteristika vyu čovacího p ředmětu: d ějepis 

Osmiletý vzd ělávací obor: prima-kvarta  

 
Předmět dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Dějepis, který  je  součástí  vzdělávací 
oblasti Člověk a společnost. 
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho 
hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické 
paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání 
dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do 
obrazu naší současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské 
civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které 
umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k 
poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí, ani shlukem faktů a definitivních závěrů, 
ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním 
charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 
 
Předmět dějepis se vyučuje od primy do kvarty s dvouhodinovou týdenní dotací.Výuka 
probíhá v odborných učebnách vybavených kromě tradičních pomůcek také dataprojektory 
napojenými na PC a interaktivní tabulí. 
 
V předmětu dějepis lze využít řadu mezipředmětových vztahů, zejména s předměty jako jsou 
český jazyk, občanská výchova, biologie a zeměpis. 
Obdobná situace platí i pro tematické okruhy průřezových témat, které jsou zařazeny 
k celému školnímu roku v návaznosti na konkrétní učivo. Jedná se zejména o PT  Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova  k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 
a   Environmentální výchova. Jejich zařazení a využití do značné míry závisí  na 
zkušenostech, odborné erudici a individualitě každého učitele. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie, kterými utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků, 
odpovídají koncepci naší školy, která vychází z respektování specifických odlišností našeho 
regionu a skutečnosti, že na školu přicházejí i žáci s mimořádným nadáním. 

Učitel: 
- rozvíjí zájem o minulost, současnost i budoucnost vlastního národa a pěstuje u žáků 

zdravé vlastenectví (5) 
- vede žáky k poznání stěžejních dějinných zákonitostí a hledání souvislostí mezi 

minulými a současnými jevy v evropském i světovém měřítku (5) 
- na základě příkladů z historie i současnosti pomáhá žákům při utváření žebříčku 

mravních hodnot, rozpoznat jevy odporující základním principům demokratické 
společnosti a vyvarovat se názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost (4, 5) 

- učí žáky uplatňovat schopnost realistického a kritického sebepoznání, rozvíjí 
schopnost být ohleduplný a tolerantní k jiným názorům a postojům (3, 4) 

- vede žáky k samostatnému projevu a umožňuje jim prezentaci jejich vlastních aktivit 
(3) 
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- motivuje žáky ke zdravé soutěživosti a snaze vyniknout zapojováním se do školních i 
celostátních soutěží (dějepisná olympiáda, EUSTORY, regionální dějepisné soutěže...) 
(4) 

- vede žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné,  ve výuce jim pomáhá 
s porozuměním oborové terminologii (3) 

- respektováním individuality žáků podporuje jejich talent, předpoklady a schopnosti (4) 
- podněcuje žáky k přípravě aktivit mimo vyučování(odborné dějepisné exkurze, 

domácí i zahraniční poznávací a studijní pobyty (3) 
- učitelé společně se  žáky organizují pravidelná setkání s významnými  osobnostmi  

vědy, politiky, sportu, kultury a umění (3, 5) 
- motivuje a vede žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností pro přípravu na 

budoucí studium a povolání (6) 
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Vyučovací předmět: dějepis  
Ročník: prima 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH  
� uvede konkrétní 

příklady důležitosti a 
potřebnosti 
dějepisných poznatků 

 
� konkrétně vyjmenuje 

zdroje dějepisných 
informací a pojmenuje 
instituce, kde tyto 
zdroje najde 

� orientuje se na časové 
ose a v historických 
mapách, uvede hlavní 
historické epochy 
v chronologickém 
sledu  

 
 
 
 
 
 
 
 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH  
� vysvětlí obsah 

předmětu dějepis a 
uvede konkrétní 
příklady důležitosti 
historických poznatků 
pro vlastní pochopení 
minulosti, současnosti 
a aplikaci dějinných 
zákonitostí na 
budoucnost 

� pracuje na časové ose  
� aktivně používá 

historické mapy 
� vyjmenuje základní 

historické epochy 
v chronologickém 
sledu 

� vyjmenuje názvy 
institucí ve městě, 
okrese a kraji, které 
umožňují získat 
historické prameny 

 
 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH  
• Úvod do studia 

dějepisu  
- dějiny, dějepis, 
chronologie, teorie 
vzniku světa, prameny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV  
Rozvoj schopností 
poznávání -  
 cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění - průběžně 
INT, EX, ŽPR 
 
Kreativita  
– cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
– průběžně - PRO,ŽPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
biologie 
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POČÁTKY LIDSKÉ 
SPOLEČNOSTI  
 
� charakterizuje život 

pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální 
a duchovní kulturu 

� objasní význam 
zemědělství, 
dobytkářství a 
zpracování kovů pro 
lidskou společnost 

� uvede příklady 
archeologických kultur 
na našem území 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POČÁTKY LIDSKÉ 
SPOLEČNOSTI  
 
� vysvětlí, jak se člověk 

vyčlenil ze světa zvířat 
� seřadí vývojové etapy 

pravěku 
� rozliší vývojové etapy 
člověka 

� popíše způsob života, 
zbraně a nástroje 
pravěkého člověka 

� objasní zlomovou 
úlohu neolitické 
revoluce 

� popíše způsob života 
prvních zemědělců a 
řemeslníků 

� ukáže na mapě první 
zemědělské oblasti a 
vysvětlí závislost 
těchto civilizací na 
přírodních podmínkách 

� vyjmenuje první kovy 
� zhodnotí vrcholné 

období pravěké 
Evropy – dobu Keltů 

� vysvětlí proces 
stěhování národů a 
příchod Slovanů 

NEJSTARŠÍ 

 
 

 
 
 
 
POČÁTKY LIDSKÉ 
SPOLEČNOSTI  
• Pravěk 

- vznik a vývoj 
člověka 
- doba kamenná 
- doba bronzová 
- doba železná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MkV 
Etnický původ 
rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
biologie 
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NEJSTARŠÍ 
CIVILIZACE. KOŘENY 
EVROPSKÉ KULTURY 
 
� rozpozná souvislost 

mezi přírodními 
podmínkami a 
vznikem prvních 
velkých zemědělských 
civilizací 

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

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

� porovná formy vlády a 
postavení 
společenských skupin 
v jednotlivých státech 

 

CIVILIZACE. KOŘENY 
EVROPSKÉ KULTURY 
 
� vysvětlí vznik 

nejstarších států na 
základě přírodních 
podmínek 

� popíše každodenní 
život v orientálních 
despociích 

� vysvětlí kulturní přínos 
jednotlivých států pro 
Evropu a svět 

� určí, kterým dnešním 
státům náleží uvedené 
oblasti na základě 
práce s atlasem a 
mapou 

� vysvětlí rozdíl mezi 
orientální despocií a 
klasickým 
otrokářským státem 

� vysvětlí vznik Bible 
� vysvětlí základní 

pojmy spojené 
s dějinami Řecka  

� vypráví příběh z řecké 
mytologie 

� rozliší spartskou a 
athénskou výchovu 

� vyvodí příčiny a 
zhodnotí výsledky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEJSTARŠÍ 
CIVILIZACE. KOŘENY 
EVROPSKÉ KULTURY 
• Starověk 

- kolébky civilizace – 
Mezopotámie, Egypt, 
Indie, Čína 

 
 
 
 
 
 
 
• - starověké Řecko – 

politický a kulturní 
vývoj dle jednotlivých 
etap 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV 
Ekosystémy 
- kulturní krajina  
Vztah člověka k prostředí -  
nerovnoměrnost života na 
Zemi  
 
 
 
 
 
 
MkV 
vztahy mezi kulturami -  
 
VMEGS 
Jsme Evropané 
- kořeny a zdroje evropské 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
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� a vysvětlí podstatu 

antické demokracie 
 
 

peloponéské války 
� doloží příklady vlivu 
řecké vzdělanosti a 
vědy na kulturní vývoj 
Evropy 

� objasní vzestup a pád 
říše Alexandra 
Makedonského 

� vysvětlí pojmy spojené 
s dějinami Říma 

� odhadne úlohu 
jednotlivce v dějinách 
Říma 

� posoudí úlohu 
křesťanství 

� srovná vývoj ZŘ a VŘ 
� objasní pád římského 

impéria 
 

 
 
 
 
 
• - starověký Řím – 

osidlování Itálie, 
republika, císařství, 
vznik křesťanství 
 

 
 
 
 

civilizace; klíčové 
mezníky evropské historie  
 
 
VDO 
Občan, občanská spol. a 
stát 
 - úloha občana v 
demokratické společnosti  
 
 
 
 
 
 
 
Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování  
 - demokracie jako 
protiváha diktatury a 
anarchie 
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Vyučovací předmět: dějepis  
Ročník: sekunda 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

KŘESŤANSTVÍ A 
STŘEDOVĚKÁ 
EVROPA  
� popíše podstatnou 

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

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

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

� vymezí úlohu 
křesťanství a víry 
v životě středověkého 

KŘESŤANSTVÍ A 
STŘEDOVĚKÁ 
EVROPA 
� rozliší vývojové etapy 

pravěk – starověk – 
středověk – novověk 

� objasní důležitost 
stěhování národů při 
utváření středověké 
Evropy 

� popíše vliv byzantské 
kultury na slovanské 
prostředí, včetně 
českého 

� srovná základní znaky 
křesťanství a islámu 

� vysvětlí křesťanské 
kořeny budoucí 
Evropy 

� zhodnotí kulturní vliv 
karolínské renesence 
na prostředí západní 
Evropy 

� vysvětlí důvody 
sjednocení 

KŘESŤANSTVÍ A 
STŘEDOVĚKÁ 
EVROPA  
Raný středověk – 5. – 
12. stol 
• Vytváření středověké 

Evropy 
• Byzantská říše 
• Arabové a jejich 

výboje 
• Křesťanství v raném 

středověku 
• Franská říše 
• Sámova říše 
• Velkomoravská říše 
• Počátky českého státu 
• Státy východních a 

jižních Slovanů 
• Vznik států ve střední 

Evropě a západní 
Evropě 

• Křížové výpravy 
• Společnost a 

hospodářství v  

VMEGS 
Jsme Evropané 
- kořeny a zdroje evropské 
civilizace; klíčové 
mezníky evropské historie 
- průběžně 
 
OSV  
Rozvoj schopností 
poznávání -  
 cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění - průběžně 
 
 
 
MkV 
Etnický původ 
rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

člověka, konflikty 
mezi světskou a 
církevní mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství 
a jiným věroukám 

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

� objasní změny 
hospodářské proměny 

� posoudí postavení 
Českého státu za 
posledních 
Přemyslovců, 
Lucemburků 

� zdůvodní příčiny krize 
společnosti 

� vymezí význam 
husitské tradice pro 
český politický a 
kulturní život 

� popíše základní rysy 
reformy společnosti 
 

slovanských kmenů 
� uvede kulturní přínos 

Velké Moravy a 
zhodnotí význam 
cyrilometodějské mise 

� uvede nutnost zrodu 
českého knížectví 

� popíše základní etapy 
vývoje Českého státu 

� uvede nejvýznamnější 
přemyslovské 
panovníky 

� pomocí mapy 
lokalizuje a stručně 
charakterizuje první 
slovanské státy 

� vysvětlí vytvoření raně 
středověkých států 
západní Evropy 

� popíše úlohu církve ve 
společnosti  

� popíše znaky 
románského slohu a 
uvede několik 
konkrétních příkladů 
staveb v Evropě a 
v Čechách, včetně 
regionu 

� charakterizuje změny 
zemědělské výroby 

českém raném 
středověku 

• Vrchol českého státu 
v raném středověku 

• Románská kultura 
 
Vrcholný středověk – 12. 

– 15. stol. 
• Zemědělství 
• Vznik a význam měst 
• Poslední Přemyslovci 
• Stoletá válka 
• Mongolové – Tataři 
• Gotika 
• Karel IV. 
• Doba předhusitská 
• Husitská revoluce 
• Jiří z Poděbrad 
• Jagellonci 
• Osmanští Turci 
• Španělsko – 

reconquista 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Kreativita  
– cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity  
 
 
EV 
Ekosystémy 
- kulturní krajina  
 
 
 
 
 
 
 
Kreativita  
– cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
– žákovské projekty 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� vysvětlí důvody a 
podmínky vzniku měst 

� pomocí mapy sleduje 
rozmach Českého státu 
a jeho kulturní přínos 
pro okolní státy 

� vysvětlí nástup 
Lucemburků na český 
trůn 

� zhodnotí kulturní 
přínos vlády Karla IV. 

� uvede znaky gotické 
kultury včetně 
konkrétních příkladů 
v Evropě i u nás,včetně 
regionu 

� posoudí příčiny, 
průběh a důsledky 
stoleté války 

� vysvětlí krizové jevy 
ve společnosti 

� popíše roli Jana Husa 
� zhodnotí průběh a 

důsledky husitských 
válek 

� posoudí politiku Jiřího 
z Poděbrad 
v evropském kontextu 

� srovná rozvoj českého 
státu za Jiřího 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

z Poděbrad a 
Jagellonců 

� popíše konflikt mezi 
křesťany a muslimy a 
expanzi Turecka 
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Vyučovací předmět: dějepis  
Ročník: tercie 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. 
POČÁTKY NOVÉ DOBY 
� vysvětlí znovuobjevení 

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

� popíše a demonstruje 
průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a 
důsledky 
 

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

� objasní příčiny a 
důsledky vzniku 
třicetileté války a 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. 
POČÁTKY NOVÉ DOBY 
 
� charakterizuje základní 

rysy renesance a 
humanismu  ( 
významné památky 
v českém státě i 
v regionu 

� popíše příčiny, průběh 
a důsledky 
zámořských objevů 

� vysvětlí souvislost 
zámořských objevů se 
změnami v evropském 
hospodářském, 
sociálním a kulturním 
životě 

� objasní proces 
reformace a její šíření 
Evropou 

� zhodnotí vznik 
protireformace a její 
vliv na vývoj států 
Evropy 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. 
POČÁTKY NOVÉ 
DOBY  
Pozdní středověk  - 15. –
16. stol.  
• zámořské objevy  
• reformace v Německu, 

Nizozemí, Anglii 
• humanismus a 

renesance 
• Habsburkové  na 
českém trůnu 

 
Novověk –16. –18. stol. 
• třicetiletá válka 
• Anglie, anglická 

revoluce, moderní 
věda 

• evropský absolutismus 
– Francie, Rusko, 
Prusko 

• barokní kultura 
• osvícenství 
• české země po 

VMEGS 
Jsme Evropané 
- klíčové mezníky 
evropské historie -
průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV  
Rozvoj schopností 
poznávání -  
 cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění - exkurze 
 
 
 

 
 
občanská výchova 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

posoudí její důsledky 
� na příkladech 

evropských dějin 
konkretizuje 
absolutismus, 
konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

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

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

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

� zdůvodní úlohu 
Habsburků 
v evropských dějinách 

� posoudí buržoazní 
revoluce v Nizozemí a 
její následky zvláště 
pro západní Evropu 

� vyjmenuje 
charakteristické rysy 
anglické buržoazní 
revoluce  

� analyzuje boj českých 
stavů proti 
Habsburkům, průběh 
třicetileté války i její 
důsledky nejen pro 
české země, ale i pro 
celou Evropu 

� objasní a porovná 
vývoj absolutismu ve 
Francii, Rusku a 
Prusku 

� rozpozná základní 
znaky barokní kultury 
a osvícenectví a uvede 
konkrétní příklady 
v českých zemích i 
regionu 

� vysvětlí základní rysy 
osvícenského 

třicetileté válce 
• osvícenský 

absolutismus 
 
MODERNIZACE 
SPOLEČNOSTI 
 
• nástup kapitalismu– 

vývoj do pol. 19. stol. 
• Velká francouzská 

revoluce 
• napoleonské války 
• vznik USA 
• průmyslová revoluce a 

počátky dělnického 
hnutí 

• národně 
osvobozenecké hnutí 
v Evropě a v Latinské 
Americe 

• Habsburská 
monarchie v 1. pol. 
19. stol. – národní 
obrození 

• revoluce 1848-1849 
• kultura první poloviny 

19. stol 
 
 

 
 
 
 
 
 
ŽPR 
Kreativita  
– cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
- ŽPR 
 
 
 
EV 
Ekosystémy- kulturní 
krajina - VY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

v Evropě na straně 
druhé 

 
 
MODERNIZACE 
SPOLEČNOSTI 
� porovná jednotlivé 

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

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

 

absolutismu 
v Rakousku,Rusku,Pru
sku 

� vysvětlí pojem 
průmyslová revoluce a 
uvede hospodářské, 
politické a sociální 
změny z ní plynoucí 

� stručně charakterizuje 
příčiny, průběh a 
výsledky francouzské 
revoluce 

� posoudí úlohu 
Napoleona v dějinách 
Evropy 

� je schopen stručně 
vyprávět boj 
anglických osad 
v Severní Americe za 
nezávislost až 
k vítěznému zápasu o 
ústavu USA a první 
vývojové kroky USA 

� charakterizuje 
ekonomické, sociální, 
politické a kulturní 
změny především 
koloniálních mocností 
v souvislosti 
s kolonialismem 

 
 
 
 
 
 
. 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

� uvede základní rysy 
revolučních bojů 
v Latinské Americe 

� analyzuje způsob 
vlády Habsburků a 
jejich vliv na vývoj 
Evropy v 1. polovině 
19. století 

� kriticky zhodnotí 
základní příčiny, 
průběh a výsledky 
ČNO 

� uvede významné 
osobnosti české 
kultury 1. poloviny 19. 
století 

� ukáže na mapě postup 
revolucí 1848 Evropou 

� uvědomuje si 
specifické rysy 
revoluce v Čechách i 
celé rakouské 
monarchii 

� popíše typické rysy 
kulturních směrů 1. 
poloviny 19. století 
včetně příkladů 
z českých zemí a 
regionu 
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Vyučovací předmět: dějepis  
Ročník: kvarta 
 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

MODERNIZACE 
SPOLEČNOSTI  
� 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERNIZACE 
SPOLEČNOSTI  
� vysvětlí rozdílné 

tempo a 
nerovnoměrnosti 
vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa 
včetně důsledků 

� charakterizuje základní 
rysy vývoje USA v 2. 
pol. 19. století 

� uvede příčiny, průběh 
a důsledky občanské 
války v USA pro další 
rozvoj demokracie 

� objasní hospodářský a 
politický vývoj 
rakouské monarchie 

� je schopen jmenovat 
významné osobnosti 
českého politického a 
kulturního života 2. 
poloviny 19. století 

 
 

MODERNIZACE 
SPOLEČNOSTI  
• Rozvoj kapitalismu 

v 2. pol. 19. stol 
- hospodářský a kulturní 
rozvoj 
- sjednocení Itálie a 
Německa 
- východní a jižní Evropa  
- USA – občanská válka, 
vývoj do konce 19. 
stol. 
 
• Rakousko-Uhersko 

v 2. pol. 19. stol 
-  hospodářský, politický 
a kulturní vývoj 
 
 
 
 
 
 
 
 

VMEGS 
Jsme Evropané 
-  klíčové mezníky 
evropské historie - 
průběžně 
 
MkV 
vztahy mezi kulturami  
 
 
 
 
 
EV 
Ekosystémy- kulturní 
krajina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biologie 
 
český jazyk 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

MODERNÍ DOBA 
 
� rozpozná klady a 

nedostatky 
demokratických 
systémů 

� 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 

� na příkladech 
demonstruje zneužití 
techniky ve světových 
válkách a jeho 
důsledky 

� na příkladech vyloží 
antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost 
z hlediska lidských 
práv 

MODERNÍ DOBA 
 
� stručně vysvětlí 

mezinárodní vztahy 
v předvečer 1.sv.v.  

� shrne bezprostřední 
příčiny 1.sv.v., její 
průběh a konec 

� načrtne nechuť 
českých vojáků 
bojovat 

� vysvětlí zahraniční i 
domácí odboj 

� shrne výsledky 1. sv. 
války a vyvodí 
důsledky pro Evropu a 
svět 

� porovná fašismus a 
stalinismus, objasní 
základní rysy 
diktátorských systémů 
ve 20. století 

� vysvětlí politický a 
hospodářský systém 1. 
republiky 

� charakterizuje vybrané 
osobnosti kulturního 
života 

� ozřejmí mezinárodní 
situaci v předvečer 

MODERNÍ DOBA 
• První světová válka 
- příčiny, průběh 
výsledky 
- Češi a Slováci za války 
- vznik samostatného 
Československa 
 
 
 
 
 
 
• Evropa a svět mezi 

válkami 
- poválečné uspořádání 
Evropy 
- fašismus a stalinismus 
 
 
 
 
• Československo 

mezi válkami 
- politický, 
hospodářský a 
kulturní vývoj 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MkV 
Etnický původ 
rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur 
projevy rasové 
nesnášenlivosti – jejich 
rozpoznávání a důvody 
vzniku  
 
 
Kreativita  
– cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity – 
ŽPR 
 
 
 

 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
český jazyk 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

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

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

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

� posoudí postavení 
rozvojových zemí 

� prokáže základní 
orientaci v problémech 
současného světa 

 

2. světové války 
� stručně popíše průběh 

a důsledky 2. sv.v. 
� stručně popíše život čs. 

občana v době 
protektorátu 

� uvede základní formy 
protifašistického 
odboje včetně 
osobností 

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

� charakterizuje 
politický,hospodářský 
a kulturní vývoj 
českých zemí po 2. sv. 
válce 

� uvede významné 
osobnosti poválečné 
vědy, techniky, kultury 

� kriticky zhodnotí 
globální problémy 
dneška 

 
 
• období normalizace 
• charakterizuje vývoj 

 
•  Druhá světová 

válka 
- významná evropská a 
světová bojiště 
- naše země za 2. sv. 
války 
 
 
 
• Evropa a svět po 

2.sv. válce 
 - politický, hospodářský 
a kulturní vývoj 
 
 
 
 
 
 
 
• Naše země v 2. pol. 

20. století 
- politický, hospodářský 
a kulturní vývoj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO 
Občan, občanská spol. a 
stát 
 - úloha občana v 
demokratické společnost - 
VY 
 
 
 
 
 
VDO 
Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
– demokracie jako 
protiváha diktatury a 
anarchie, principy 
demokracie 
 

 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
zeměpis 
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Očekávaný výstup Školní výstup Učivo TO průřezových 
témat 

Mezipředmětové 
vztahy 

od r. 1989 ke vzniku 
ČR 

• uvede významné 
osobnosti poválečné 
vědy, techniky, 
kultury 

• kriticky zhodnotí 
globální problémy 
dneška 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
OSV  
Rozvoj schopností 
poznávání 
- cvičení smyslového 
vnímání,pozornosti a 
soustředění – exkurze, 
žák.projekty 
 
 
 

 
 


