
ZŠ a MŠ Hořičky

2. stupeň

Školní rok 2019/2020 – pandemie koronaviru a s tím související změny
učebního obsahu v jednotlivých ročnících za dobu uzavření

škol/částečného obnovení provozu od  8. 6. 2020

(březen – červen 2020)

Matematika

Učitel: Dvořáčková Alena

Předmět: M

Ročník: 6.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Povrch a objem krychle
a kvádru
Trojúhelník

Osová souměrnost

Učitel: Stanislava Rückerová

Předmět: M

Ročník: 7.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Osová, středová 
souměrnost

Rovnoběžníky
-vlastnosti
-rozdělení

Poměr, přímá a 
nepřímá úměrnost

Procenta

Rovnoběžníky, 
konstrukce, obvod, 
obsah

Lichoběžníky

Hranoly



Učitel: Dvořáčková Alena

Předmět: M

Ročník: 8.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Válec
Výrazy
Lineární rovnice
Slovní úlohy

Shromažďování, třídění
a vyhodnocování 
statistických údajů

Učitel: Stanislava Rückerová

Předmět: M

Ročník: 9.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Tělesa
-kužel
-jehlan
-koule
-povrch a objem těles

Finanční matematika
-základní pojmy 
finanční matematiky



Český jazyk

Učitel: Dvořáčková Alena

Předmět: Čj

Ročník: 6.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Zájmena
Číslovky
Slovesa

Skladba, bude probráno 
v 8. ročníku

Učitel: Věra Šintálová

Předmět: Čj
Ročník: 7.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Literatura: Práce s 
textem
Sloh: Vypravování
         Popis pracovního 
         postupu
Slovní druhy

Podmiňovací způsob 
sloves
Skloňování zájmena 
jenž
Slovesný rod

Neohebné slovní druhy
Druhy vět podle 
postoje mluvčího
Věta jednočlenná, 
dvojčlenná, větný 
ekvivalent
Základní větné členy

Rozvíjející větné členy
Druhy vedlejších vět

Učitel: Věra Šintálová

Předmět: Čj
Ročník: 8.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Literatura: Práce s 
textem
Sloh: Vypravování
         Popis pracovního 
         postupu
         charakteristika
Souhláskové skupiny 
bě/bje, pě, mě/mně, 
vě/vje

Podmět a přísudek
Fázová slovesa

Rozvíjející větné členy
Věta jednoduchá a 
souvětí
Druhy vedlejších vět

Složitá souvětí
Obecné výklady o 
jazyce
Zvuková stránka jazyka
Stavba slova
Nauka o tvoření slov



Učitel: Věra Šintálová

Předmět: Čj
Ročník: 9.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Literatura: Práce s 
textem
Sloh: Vypravování
         Popis pracovního 
         postupu
         Moje memoáry

Věta jednoduchá a 
souvětí
Věta hlavní a vedlejší
Druhy vedlejších vět
Zápor
Valence sloves



Anglický jazyk

Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Aj

Ročník: 6.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- zájmena ukazovací, 
neurčitá 
- počitatelnost p.j.
- členy
- slovesa: can,   like/     
love/hate + ing
- přítomný čas prostý a 
průběhový   
- řadové číslovky

- minulý čas:
sloveso být
pravidelná slovesa
- slovní zásoba: 
nábytek, obchody

Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Aj

Ročník: 7.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- minulý čas prostý a 
průběhový
- sloveso should
- budoucí čas: will / 
might
- počitatelnost p.j., 
zástupné one
- podmínkové věty I
- zájmena přivlastňov. 
samostatná

 spojky ve větách



Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Aj

Ročník: 8.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- podmínkové věty II
- účelový infinitiv
- nepřímá řeč
- vazba předmětu s inf.

- nepřímá řeč - otázky  kauzativní have

Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Aj

Ročník: 9.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- předpřítomný čas 
průběhový
- nepřímé otázky
- nepřímá řeč + otázky
- podmínkové věty

 



Ostatní předměty

Přírodopis

Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Př

Ročník: 6.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- řasy
- mechorosty
- výtrusné r.
- houby 
vřeckovýtrusné, 
stopkovýtrusné 

- stavba těla cévnatých 
rostlin
- fotosyntéza a dýchání
- nahosemenné r.

Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Př

Ročník: 7.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- stavba těla: plody
- krytosemenné r. 
(všechny skupiny 
dvouděložných a 
jednoděložných r.)

Společenstva rostlin: 
pěstované okrasné r.
užitkové r. cizích zemí

Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Př

Ročník: 8.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- s. nervová – smysly
- s. hormonální – žlázy 
s vnitřním 
vyměšováním
- rozmnožování + 
rizika sexuálního života

Genetika Vývoj jedince po 
narození



Učitel: Monika Zelinková

Předmět: Př

Ročník: 9.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

- vznik a vývoj života 
na Zemi
- geologický vývoj a 
stavba ČR
- geologie Náchodska

Půdy
Podzemní voda a 
prameny
Ekologie



Zeměpis

Učitel: Stanislava Rückerová

Předmět: Z

Ročník: 6.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Krajinná sféra Země Hydrosféra 

Oceány a světadíly

Učitel: Mgr. Iveta Faltová

Předmět: Z

Ročník: 7.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Zeměpis světadílů 
- Střední Amerika
- Mexiko
- Přírodní poměry 
  střední Ameriky

Zeměpis světadílů 
- Jižní Amerika
- Úvod
- Základní pojmy
- poloha, rozloha, 
 členitost, rekordy
- Státy oblasti
- andské státy
- jižní státy
- severní oblast
- Brazílie

Zeměpis světadílů
- Austrálie
Úvod
Základní pojmy, 
charakteristika
Rekordy světadílu

Asie Státy oblasti



Učitel: Mgr. Iveta Faltová

Předmět: Z

Ročník: 8.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěn

Zeměpis světadílů
- Evropa
Jižní Evropa – malé 
státy
Jižní Evropa
- Itálie
- Španělsko
- Řecko
Jihovýchodní Evropa
- státy bývalé 
Jugoslávie
- Bulharsko a 
Rumunsko
Východní Evropa
- pobaltské státy, 
Bělorusko, Ukrajina a 
Rusko

Učitel: Mgr. Iveta Faltová

Předmět: Z

Ročník: 9.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

 Globalizace
- přírodní dědictví 
UNESCO
Přírodní dědictví – NP
- Afrika
- Amerika
- Asie (Čína)
- Austrálie
- kulturní dědictví 
UNESCO
Kulturní dědictví
- Asie
- Evropa



Fyzika

Učitel: Dvořáčková Alena

Předmět: F

Ročník: 6.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Fyzikální veličiny:
délka
objem
hmotnost
hustota
čas
teplota

Učitel: Dvořáčková Alena

Předmět: F

Ročník: 7.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Mechanické vlastnosti 
kapalin

Mechanické vlastnosti 
plynů

Světelné jevy

Učitel: Dvořáčková Alena

Předmět: F

Ročník: 8.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Elektrický proud

Zvukové jevy



Učitel: Dvořáčková Alena

Předmět: F

Ročník: 9.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Elektromagnetické 
záření

Jaderná energie

Vesmír



Chemie

Učitel: Mgr. Karel Dvořáček

Předmět: Ch

Ročník: 8.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Názvosloví 
chemických sloučenin:
halogenidy
oxidy
sulfidy
hydroxidy

Významné halogenidy, 
oxidy, sulfidy, 
hydroxidy, kyseliny

Názvosloví kyselin - 
probrány bezkyslíkaté 
kyseliny, názvosloví 
kyslíkatých kyselin 
pouze okrajově

Redukovaně byla 
odučena praktická část 
chemie - byla 
nahrazena videi z 
internetu 
 

Názvosloví kyslíkatých
kyselin

Praktická část chemie, 
názorné pokusy, pokusy 
žáků

Učitel: Mgr. Karel Dvořáček

Předmět: Ch

Ročník: 9.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Deriváty uhlovodíků:
karboxylové kyseliny
estery

Přírodní látky:
cukry, tuky, bílkoviny

Látky umělé:
plasty a syntetická 
vlákna

Člověk a chemie - 
vybrané kapitoly, 
chemie a společnost,
význam chemie

Redukovaně byla 
odučena praktická část 
chemie - byla 
nahrazena videi z 
internetu 

Praktická část chemie, 
názorné pokusy, pokusy 
žáků



Dějepis

Učitel:  Mgr. Iveta Faltová

Předmět: D

Ročník: 6.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Mínojská civilizace

Starověké Řecko
* Archaická doba
 - městské státy
* Klasická doba
 - řecko perské války

* Helénistická doba
* Řecká kultura
* Opakování

Starověký Řím
* Vznik a vývoj státu
 + přírodní poměry
* Expanze Říma
 - punské války
* Římské císařství a   
   důsledky válek
* Zánik Říma

Opakování - Řím

Učitel:  Mgr. Iveta Faltová

Předmět: D

Ročník: 7.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Český stát za 
Lucemburků
* Jan Hus a kritika 
   církve
* Husitské války a 
 jejich důsledky

Jiří z Poděbrad

 
 

Původní obyvatelé 



Český stát za 
Jagellonců
 - podnikání šlechty
Zámořské objevy
Reformace
Počátek procesu
- rozšíření do Evropy,
  státy
- charakteristika 
  protestantismu
- náboženské války
-  rivalita : Anglie a 
   Španělsko
- absolutistické 
   monarchie v Evropě

Nizozemsko a boj za 
nezávislost
- buržoazní revoluce
Nástup Habsburků na 
český trůn
- politika

Třicetiletá válka

Ameriky
Mocenský vzestup 
Španělska
Triedentský koncil + 
rekatolizace

Rusko

Učitel:  Mgr. Iveta Faltová

Předmět: D

Ročník: 8.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

* USA 
   – hospodářská a  
      politická velmoc
   - občanská válka 
* 2.průmyslová 
   revoluce ve světě

-  elektrická energie a 
    spalovací motory
   (USA + Německo)
- vynálezy, osobnosti

2. průmyslová revoluce
v českých zemích
- čeští podnikatelé a 
  vynálezci, střediska

Přední podnikatelé 
konce 19.století

Vynálezy všedního dne
+ chemie, mikrobiologie

Secese a historizující 
slohy



Monopolní 
kapitalismus
- znaky
- Rusko za války - 
  VŘSR
- ruské revoluce

1.světová válka
 - příčiny, záminka, 
   průběh, hodnocení

Vznik ČSR
Svět po 1.světové válce
– versailleský systém

Učitel:  Mgr. Iveta Faltová

Předmět: D

Ročník: 9.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

2.světová válka
* Obraty ve válce
* Závěr války – 
   kapitulace Německa a

   Japonska
* Hodnocení války

Svět po 2.světové válce
* Polarizace světa – 2 
   základní systémy,
   železná opona,   
   studená válka
* Ohniska napětí 
  (Berlín, Suez, 
   Karibik)

ČSR po válce
* Změna zahraniční 
  politiky
* Postupné 
   znárodňování
* Únorový převrat
* Komunistická 
   diktatura
 - ekonomika
 - politika
 - 50. až 80.léta

Mezinárodní konference

Jednotlivé státy 
socialistického systému

Pouštní bouře a 
Perestrojka

Politické procesy

Prezidenti ČSR



Předmět, který nebyl distančně odučen. Jeho obsah byl přesunut do
nového školního roku.

Ruský jazyk

Předměty, které nebyly distančně odučeny. Jejich obsah byl vypuštěn.

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví

Předmět, který prolínal celým distančním vzděláváním.

Informační a komunikační technologie

                                                                                                     Pedagogický sbor 2. st. ZŠ
                                                                                                                            a 
                                                                                                Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
                                                                                              


