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Veškeré materiály jsou dostupné u p. Fiedlera Kontakt: skola.jh@seznam.cz 

Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti 
finanční gramotnosti. 

Tematická oblast Finanční gramotnost 

Téma Téma 

Peníze – znáš naší měnu? Peníze – znáš naše bankovky? 

Peníze - ochranné prvky českých bankovek Peníze – eurobankovky 

Peníze – měny některých států Bankovní účet 

Peníze – nakupujeme v cizině Platební karty 

Peníze – bezhotovostní platba Jak platit platební kartou 

Nakupujeme – ceny zboží Nakupujeme – slevy 

Nakupujeme – ceny zboží II Nakupujeme – množstevní slevy 

Nakupujeme – internetové obchody Nakupujeme – výhodnost nákupu  

Rozpočet – příjmy a výdaje Rozpočet – rodinný rozpočet 

Rozpočet – rodinný rozpočet Půjčky 

Rozpočet - osobní rozpočet  Zhodnocování peněz 

Rozpočet – jídelníček  Pojištění 

Rozpočet – výlet Podnikání 

Rozpočet - výpis z účtu  Daně 

Půjčky Životní minimum 

Dluhy Mzda 

Pojištění Hledáme si práci 

Úřad práce Životopis 

Mzda, plat  Pracovní poměr 

Sociální dávky Pracovní smlouva 
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Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

Tematická oblast Matematika 
Téma Téma 

Úvod do matematiky Úpravy výrazů 

Rozdělení čísel Rovnice 

Čísla a číslice Řešení jednoduchých rovnic 

Číselná osa Výpočet neznámé ze vzorců 

Porovnávání celých čísel Slovní úlohy řešené pomocí rovnic 

Zaokrouhlování  Přímá úměra 

Sčítání celých čísel Nepřímá úměra 

Odčítání celých čísel Úměra 

Násobení celých čísel Slovní úlohy řešené úměrou 

Dělení celých čísel Grafy 

Zlomky-úvod Základní geometrické útvary 

Zlomky- rozšiřování a krácení Vztahy mezi základními geometrickými útvary 

Zlomky - výpočet části z celku Odvozené geometrické útvary 

Zlomky- výpočet celku Délka úsečky, grafický součet a rozdíl 

Zlomky - sčítání a odčítání Střed a osa úsečky 

Zlomky - násobení, dělení Vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek 

Procenta - úvod Úhel, osa úhlu. 

Procenta - výpočet procentové části Velikost úhlu 

Procenta - výpočet základu Rozdělení úhlů podle velikosti 

Procenta - výpočet počtu procent Trojúhelníky 

Procenta - úrokový počet Rozdělení trojúhelníků 

Převody jednotek-úvod Čtyřúhelníky, rozdělení, čtverec 

Jednotky délky Čtyřúhelníky, obdélník, kosočtverec, kosodélník 

Jednotky hmotnosti Lichoběžníky, různoběžníky 

Jednotky času Pravidelné mnohoúhelníky 

Jednotky obsahu Kružnice, části kružnice 

Jednotky objemu Kruh, části kruhu 

Výrazy Obvod rovinných obrazců 

Výrazy s proměnnou Obvod kruhu, délka kružnice 

Výrazy - dosaz. čísel do výraz. s proměn. Obsah rovinných obrazců 
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Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

Tematická oblast Zdravotní výchova 
Téma Téma 

Úvod do zdravotní výchovy Trávicí soustava - játra slinivka, trávení 

Vznik života Žlázy s vnitřní sekrecí - podvěsek, šišinka, štítná žláza 

Vlastnosti života Žlázy s vnitřní sekrecí - brzlík, nadledvinky, slinivka 

Buněčná stavba organismu Žlázy s vnitřní sekrecí - pohlavní žlázy 

Stavba buňky Močová soustava - úvod, stavba, ledviny 

Tkáně, druhy tkání Močová soustava - močovod, moč. měchýř, moč. trubice 

Výstelková tkáň Pohlavní soustava - ženská 

Pojivová tkáň - chrupavka Pohlavní soustava - mužská 

Pojivová tkáň - vazivo Těhotenství a porod 

Pojivová tkáň - kost Nervová soustava - úvod, stavba 

Svalová tkáň Nervová soustava - mozek 

Nervová tkáň Nervová soustava - mícha, obvodové nervy 

Kosterní soustava - úvod, vývoj kosti Nervová soustava - činnost nervové soustavy 

Kost.soust. - Stavba, spoj, kostí Smyslové orgány 

Kost.soust. - Kostra úvod, kostra trupu Ústrojí zrakové 

Kost.soust. - Kostra končetin Ústrojí sluchové 

Kost.soust. - Kostra lebky Ústrojí rovnovážné 

Sval. soust. - úvod, stavba svalu Ústrojí chuťové 

Sval. soust. - přehled svalů Ústrojí čichové 

Oběh. Soust. - úvod, krev Ústrojí smyslové kožní 

Oběhová soustava - srdce První pomoc 

Oběhová soustava - krevní oběh Úrazy 

Oběhová soustava - cévy Krvácení 

Oběhová soustava - slezina, mízní soust. Cizí tělesa 

Dýchací soustava - úvod, cesty dýchací Ošetření rány, obvazy 

Dýchací soustava - plíce, dýchání Poranění kostí a kloubů 

Trávicí soustava - úvod, stavba Popálení, poleptání, omrzliny 

Trávicí soustava - dutina ústní Stavy ohrožující život - bezvědomí, mdloba, krvácení 

Trávicí soustava - hltan, jícen, žaludek Stavy ohrožující život - šok 

Trávicí soustava - tenké a tlusté střevo Kříšení 

 


