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1. Vyučovací předmět:  Jazykové vyučování - JV 

 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 
Čtení 

 číst všechna tiskací i psací písmena  

 zvládat čtení krátkého jednoduchého textu  

 orientovat se ve čteném textu  

 zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat snadný krátký text  

 přednášet říkanky a básničky  

 získat pozitivní vztah k literatuře  

 orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků  
 

Psaní 
 

 dbát na čitelný písemný projev  

 psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu  

 opsat slova a jednoduché věty  

 napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy  

 přepsat krátký jednoduchý text  

 podepsat se psacím písmem  

 napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru  

 psaní číslic i podle nápovědy  
 

Řečová výchova 

 dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost  

 používat věty se správnými gramatickými strukturami  

 dbát na kulturu mluveného projevu  

 komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace  

 popsat děje, jevy a osoby na obrázcích  

 vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity  

 převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení  

 dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku  
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2. Vyučovací předmět: Matematika - MA  
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 
Číslo a početní operace 

 psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do 1000 po 100  

 orientovat se na číselné ose  

 sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes desítku s použitím názoru  

 používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky  

 umět řešit praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy  

 pracovat s kalkulátorem  
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu  

 zvládat početní úkony s penězi  

 orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny  

 doplňovat údaje v jednoduché tabulce  
 

Základy geometrie 

 umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a potřebami  

 používat základní geometrické pojmy  

 znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary  

 rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit  

 měřit a porovnávat délku úsečky  

 poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa  
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3. Vyučovací předmět: Informační technologie - IT 
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie  
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 
 

 zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními symboly 
alternativní komunikace  

 zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy  

 vyhledávat informace na internetu podle pokynů  

 dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou  

 zvládat základní funkce mobilního telefonu – přijetí hovoru, případně zprávy SMS  
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4. Vyučovací předmět: VĚCNÉ UČENÍ - VU   
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 
Historie našeho národa 

 poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí  

 mít základní poznatky z období počátku českého státu  

 vědět o význačných osobnostech našich dějin  

 mít představu o významných historických událostech v naší zemi  
 
Člověk ve společnosti 

 mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných 
příslušníků  

 respektovat pravidla společenského soužití  

 uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy 
nepřiměřeného chování  

 znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a 
postiženým spoluobčanům  

 vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu  

 tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti  
 
Poznatky o společnosti 

 znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele  

 být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů  

 uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání  

 být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU  
 

Péče o občana  

 dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o radu  

 rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy  

 vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany  

 využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících organizací  

 mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí  
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Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a příroda 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 
Základní poznatky z fyziky 

 poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu  

 rozeznat zdroje tepla  

 rozpoznat jednotlivá skupenství  

 rozeznat zdroje zvuku  

 vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka  

 být informován o zdrojích elektrického proudu  

 rozpoznat zdroje světla  

 znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji  
 být seznámen s pohyby planety Země a jejich důsledky ─ střídání dne a noci, ročních období  

 
Základní poznatky z chemie 

 rozlišit základní vlastnosti látek – rozpustné, nerozpustné  

 rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, odpadní  

 vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti pro život člověka, zvířat i rostlin  

 vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí – továrny, auta  

 poznat, podle etikety, chemické výrobky používané v domácnosti a bezpečně s nimi 
pracovat 

 získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách  
 

Základní poznatky z přírodopisu 

 získat základní vědomosti o dění v přírodě během ročních období  

 vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata během roku  

 poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby  

 vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin a jejich pěstování  

 znát vybrané zástupce rostlin a živočichů  

 znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a hub  

 znát jednotlivé části lidského těla a umět je pojmenovat, vědět o základních životních 
funkcích  

 vědět, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují  

 dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody  

 vědět, jak chránit přírodu na úrovni jedince  
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Základní poznatky ze zeměpisu 

 orientovat se na mapě podle barev, rozlišit vodstvo, horstvo, nížiny  

 najít na mapě zeměpisnou polohu České republiky a její sousední státy, vědět, co jsou státní 
hranice  

 vyhledat na mapě České republiky kraj (region) podle bydliště nebo místa školy  

 orientovat se na mapě města podle významných bodů  

 vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu, na území ČR, do zahraničí  

 vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních zajímavostech svého regionu  

 uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě  

 adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života  
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5. Vyučovací předmět: Hudební výchova - HV 

  
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 

 využívat pěvecké návyky, podle individuálních schopností a dovedností zvládat správné 
dýchání a výslovnost při zpěvu i mluveném projevu  

 interpretovat vybrané a vzhledem k individuální úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně  

 doprovázet podle svých schopností a dovedností písně na rytmické hudební nástroje  

 soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů  

 zvládnout základní kroky jednoduchého tance  
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6. Vyučovací předmět: Výtvarná výchova - VV  
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 

 uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci vlastní tvorby  

 uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, 
využívat jejich vlastnosti a vztahy  

 při vlastní tvorbě vycházet ze svých zkušeností a představ  

 hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy s dopomocí učitele  
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7. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - VZ  
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 

 vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny  

 chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím  
 respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků, umět popsat své zdravotní problémy a 
potíže  

 znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat zásady 
správné výživy  

 uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a vědět, kde v případě potřeby 
vyhledat pomoc  

 uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy  

 zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí  

 vědět o souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním 
zdraví  

 použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci  

 řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech  
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8. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - TV 
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl  

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o zdokonalování základních 
lokomocí a pohybových dovedností  

 cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení  

 využívat základní kompenzační a relaxační techniky  

 uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu  

 znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc  
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  

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

 snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti  
 

Činnosti podporující pohybové učení  

 dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách  

 sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony  

 

Zdravotní tělesná výchova  

Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale 
nebo přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina). Využívá činností a zátěže, 
které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy zdravotního oslabení žáků. 

 Zařazení žáků do ZdrTV se provádí na doporučení lékaře. 

 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zdravotní tělesná výchova 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 

 mít odpovídající vytrvalost při korekci zdravotního oslabení  

 zařazovat do svého pohybového režimu speciální kompenzační cvičení související s vlastním 
oslabením, snažit se o jejich optimální provedení  
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9. Vyučovací předmět: Pracovní vyučování - PV  
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 
2. stupeň  
 
Očekávané výstupy   

žák by měl  

 
Práce s technickými materiály 

 rozlišovat různé druhy materiálů  

 získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech  

 zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu  

 orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech  

 vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky  

 dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím  

 
Montážní a demontážní práce 

 sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model  

 zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi  

 provádět údržbu jednoduchých předmětů  

 dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy  

 

Pěstitelské práce 

 volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  

 pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě  

 znát hlavní zásady pěstování zeleniny  

 používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě  

 znát běžné druhy ovoce  

 seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin  

 vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě  

 

Práce v domácnosti 

 zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti  

 používat vhodné prostředky při práci v domácnosti  

 používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče  

 připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy  

 dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu  

 dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s 

elektrospotřebiči a používanými prostředky  
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10. Vyučovací předmět: Smyslová  výchova - SV (nehodnoceno na vysvědčení) 
 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
 
Očekávané výstupy  

žák by měl 

 
 Rozvíjení zrakového vnímání 

 Uchopit předměty a manipulovat s nimi. 

 Rozlišovat barvy a tvary předmětů. 

 Poznat, řadit, skládat a třídit předměty podle velikosti, barevné a tvarové odlišnosti. 

 Třídit obrázky, rozeznat reálné a vyobrazované předměty. 

 Poznat osoby ze svého okolí a své spolužáky. 

 Rozpoznat denní dobu podle činnosti, obrázku nebo piktogramu. 

 Napodobit předvedené pohyby. 
 
Rozvíjení sluchového vnímání  

 Reagovat na své jméno, oslovení, zavolání. 

 Poznat, rozlišit a napodobit různé zvuky. 

 Poznat podle hlasu osoby ze svého nejbližšího okolí. 

 Poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy zvířat podle zvukové nahrávky. 

 Rozlišit zvuky spojené s denním životem a nebát se nepříjemných zvuků. 
 
Rozvíjení hmatového vnímání  

 Zvládat základní sebeobslužné dovednosti. 

 Poznat hmatem velikost, tvar a povrch předmětů. 

 Třídit předměty na základě hmatu. 

 Poznat známé předměty dle hmatu. 

 Rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti předmětů (teplotu, tvrdost).  
 

Prostorová a směrová orientace 

 Vnímat prostor, rozlišit základní směrovou orientaci ve známém prostoru. 

 Orientovat se ve třídě, ve škole a svém nejbližším okolí. 

 Rozlišovat vpravo – vlevo. 

 Rozlišovat nahoře – dole, před – za, vedle. 

 Řadit, skládat a umístit předměty na určené místo podle pokynu. 

 Rozeznat roční období podle základních znaků. 
 

Rozvíjení čichového a chuťového vnímání  

 Rozlišit jednotlivé chutě. 

 Poznat předměty čichem podle vůně. 

 Rozlišit vůně a pachy.             

 Poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky. 
 
 
 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA BÍLOVEC,  

Ostravská 658/28, příspěvková organizace 

 

 
 
 
 
 
 


