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Marcela Hubáčková kontakt 583 550 307
Jarmila Osladilová kontakt 583 550 306
Jaroslav Beil
kontakt 775 320 070

Kontakty:
Telefon – kancelář:
Telefon – ředitelna:
Telefon – školní družina
Telefon – jídelna:
E-mail:
www:

583 550 301, 583 250 402 mobilní telefon: 604 233 926
583 550 302
583 550 307 mobilní telefon: 739 430 870
583 550 306 mobilní telefon: 739 430 844
skola@slunecniskola.cz
www.slunecniskola.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1 Úplnost a velikost školy
Jsme úplnou základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy – vždy jedna třída na I. a II.
stupni.
Základní škola Šumperk, Sluneční 38 je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky
rozčleněnými na I. stupeň (1. – 5. ročník, 248 žáků) a II. stupeň (6. – 9. ročník, 190 žáků), tj.
celkem 18 tříd a 438 žáků; průměrná naplněnost tříd je 24,33 žáků. Od 1.9.2006 je na škole
zřízena přípravná třída, ve školním roce 2019/2020 je otevřena (celkem 15 žáků).
Výuka probíhá ve všech ročnících ve dvou paralelních třídách.
Součástí ZŠ je školní družina, školní klub a školní jídelna.
Školní budova se skládá ze suterénu, přízemí, I. a II. poschodí.
•
•
•
•

V suterénu jsou umístěny školní dílny, dvě učebny výtvarné výchovy, keramická dílna a
divadelní sál.
Do přízemí jsou situovány oddělení školní družiny, šatny, posilovna, bývalý byt školníka
sloužící v současné době jako pronajímatelné prostory a veřejná ubytovna.
I. poschodí – v něm návštěvník školy najde učebny 1., 2. a 5. ročníku, třídy II. stupně,
učebnu výpočetní techniky, jazykovou učebnu, učebnu pro výuku hudební výchovy,
školní knihovnu, školní klub, ředitelnu, kancelář, sborovnu a kabinety pedagogů.
Ve II. poschodí jsou učebny 4. a 5. ročníku, třídy II. stupně, odborné učebny pro výuku
chemie, přírodopisu, fyziky a cizích jazyků, kabinety pedagogů.

Areál školy doplňují přístavby dvou tělocvičen a školní jídelny; součástí školního komplexu je
i rozsáhlý moderní venkovní sportovní areál, který tvoří fotbalová hřiště s umělou trávou,
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, běžecká tartanová dráha a tenisový kurt.
2.2 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 31 členů, z toho 18 žen a 13 mužů, většina pedagogů je středního
věku.
Všichni pedagogové mají potřebné vysokoškolské vzdělání. Ve škole pracuje výchovný
poradce, školní psycholog, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO,
metodik ICT, koordinátor pro tvorbu ŠVP, kvalifikovaní trenéři sportovní gymnastiky,atletiky a
fotbalu, šest asistentů pedagoga.
Všichni učitelé prošli školením práce s počítačem Z1, velká část pedagogů získala další
stupně P1, P2 atd. Většina učitelů se aktivně zúčastňuje seminářů a školení v rámci DVPP,
polovina pedagogického sboru absolvovala základní kurz první pomoci.
Žákům s SPUCH se individuálně věnuje výchovný poradce, příslušní pedagogové. Při
výuce s žáky v 2., 3., 4., 5. a 9. třídě se žákům se zdravotním postižením individuálně věnují
asistenti pedagoga . Ve škole pracuje pět vychovatelek a jeden vychovatel školní družiny, jedna
vychovatelka školního klubu; všichni mají potřebné pedagogické vzdělání.
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2.3 Dlouhodobé projekty
V rámci sportovního zaměření je škola členem Asociace školních sportovních klubů
s Centrem sportu. Škola úzce spolupracuje v rámci inkluzívního vzdělávání žáků s CPIV
Olomouc a centrem Pramínek.
Pedagogové s žáky vzájemně pracují na školních projektech. Témata předmětových
projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění
ve společnosti. Projekty jsou buď ročníkové nebo školní. Seznam projektů je součástí učbních
osnov jednotlivých předmětů a je každým rokem aktualizován.
DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Zdravé zuby“ – I. stupneň
„Ajax“ – ve spolupráci s Policií ČR – I. stupeň
„Čas proměn“ – ve spolupráci s ProcterGamble – 7. ročník
kurzy plavání žáků I. stupně
zimní a letní pobyty v přírodě žáků 1. – 5. ročníku
lyžařský kurz žáků 7. ročníku
lyžařské kurzy žáků sportovních tříd
letní soustředění žáků sportovních tříd
testování žáků ( testy společností SCIO, testy ČŠI, interní testování)
exkurze do Osvětimi pro žáky 9. ročníku
bohatá nabídka zájmových kroužků
vydávání školního časopisu
pitný režim „Školní mléko“
projekt „Ovoce do škol“
školní knihovna, KMČ a Knižní klub
zájezdy žáků do zahraničí
veřejná vystoupení žáků
Zahradní slavnost – přijímání prvňáčků, rozloučení s žáky 9. ročníku
Temenická pouť, Česko zpívá koledy
účast v předmětových olympiádách
účast na sportovních soutěžích různého druhu (atletika, SG, kopaná, košíková,
volejbal, vybíjená, silový trojboj atd.)
besedy s tématikou „Kriminalita mládeže“, „Návykové látky“
divadelní a filmová představení, koncerty pro žáky
vycházky, exkurze a výlety
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2.4

Umístění školy

Škola se nachází na okraji Šumperka v části Temenice v lokalitě velké panelové zástavby, z níž
navštěvuje školu většina žáků.
2.5 Charakteristika žáků
Převážná většina žáků jsou děti z okolní sídlištní zástavby, některé třídy navštěvují i žáci
z jiných spádových obvodů, popřípadě z okolních vesnic.
Maximální úsilí věnujeme práci s žáky s SPUCH. Máme dobré zkušenosti s jejich
integrací, většina z nich pracuje dle individuálního vzdělávacího plánu.
2.6 Podmínky školy
V budově školy se nachází 18 tříd a 21 odborných pracoven. Součástí školy je pavilon
pro tělesnou výchovu sestávající ze dvou tělocvičen, šaten a sprch pro žáky, kabinetů pro učitele.
K výuce tělesné výchovy slouží i moderně vybavená posilovna a rozsáhlý moderní venkovní
sportovní areál.
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na jejich vzhledu a úpravě se podílejí ve velké
míře také žáci a pedagogové. Prostory pro výuku jsou na dobré úrovni, na I.stupni jsou to třídy
s hracím koutkem, na II. stupni jsou to jednak kmenové třídy, jednak odborné pracovny pro
výuku chemie, fyziky, přírodopisu, cizích jazyků, informatiky, hudební a výtvarné výchovy,
pracovních činností, keramická dílna, školní kuchyňka, knihovna. Škola má kvalitní hygienické
zázemí - šatny (každý žák má svou vlastní skříňku), sprchy, WC – vše v souladu s předepsanými
normami.
K pohybovým aktivitám žáci využívají dvě tělocvičny, posilovnu, moderní venkovní
sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, víceúčelovým hřištěm, tenisovým
kurtem, basketbalovými koši. Prostory před třídami jsou vybaveny stoly na stolní tenis,
basketbalovými koši, tyčemi na šplh, žáci též využívají horolezeckou stěnu.
Pro veřejná vystoupení využívá škola tzv. divadelní sál.
V době přestávek využívají žáci sportovní vybavení v prostorách před třídami,
odpočinkové kouty na chodbách, prostor před odbornými pracovnami Ch, Fy, Př, Aj je pro žáky
vybaven stoly a křesílky. Čekání na odpolední vyučování vyplňují žáci pobytem ve školním
klubu nebo školní družině, k dispozici je jim televize, video, různé společenské hry, učebna PC.
Ve škole je občerstvovací automat, žáci využívají nabídky automatu na mléko, čokoládu a kávu.
Všechny kabinety pedagogů jsou vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě.
Vyučující mají volný přístup k e-mailu, internetu, používají společnou tiskárnu i kopírku.
Ve svém volném čase mohou využívat kompletní sportovní areál. V rámci interního
informačního systému funguje na škole interní telefonní síť.
Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, didaktickou technikou,
v deseti učebnách jsou umístěny interaktivní tabule, v rámci několika vzdělávacích projektů je
rozšiřován výukový SW, doplňovány tituly ve sbírkách školní knihovny, dle možností postupně
vyměňován nevyhovující žákovský nábytek, průběžně je vybavována školní družina.
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2.7 Výroční zpráva o činnosti školy
Výroční zpráva o činnosti školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy
ve škole. Povinnost zpracovat výroční zprávu o činnosti školy stanoví řediteli školy § 10 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
stanoví § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
2.7.1 Zpracování výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s
výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke
schválení. Po schválení školskou radou ji ředitel školy zveřejní na přístupném místě ve škole.
2.7.2 Obsah výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy,
údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy,
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek
a absolutorií,
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
j) základní údaje o hospodaření školy,
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
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n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

2.8 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery
Základní škola úzce spolupracuje se zákonnými zástupci svých žáků při zajišťování
informování o prospěchu a chování žáků formou třídních schůzek, konzultačních setkání a dnů
otevřených dveří. Zákonní zástupci však mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě
s vyučujícím, mají možnost být také přítomni ve vyučování. Při ZŠ pracuje jako právní subjekt
SPSŠ, které pravidelně finančně podporuje školní i mimoškolní činnost dětí.
Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím
elektronických žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních setkáních, při dnech
otevřených dveří, případně telefonicky či osobně – dle přání zákonných zástupců. O činnosti
školy jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím školního časopisu, webových stránek
školy a školního facebooku.
Škola se každoročně obrací na zákonné zástupce žáků různých ročníků s dotazníkovými
šetřeními, jejichž výsledky slouží ke zkvalitňování spolupráce školy s rodičovskou veřejností.
Od školního roku 2005/2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167, 168 zřídil zřizovatel
šestičlennou Školskou radu Základní školy Šumperk, Sluneční 38 složenou ze 2 zástupců
zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků a 2 zákonných zástupců žáků.
V souvislosti se zapojením školy do Komplexního primárně preventivního programu pro ZŠ
města Šumperka jsou důležitými partnery školy Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna
Šumperk, MěÚ Šumperk, ČSČK, odbor sociálních věcí,oddělení sociálně právní ochrany
prevence, OHS, Úřad práce, poradna pro ženy a dívky, Rachot (nízkoprahový klub pro děti a
mládež). Účast v tomto programu měla velmi kladný ohlas u žáků. Spolupracujeme se sdružením
Lano (občanské sdružení), které vyhledává a pravidelně preventivně pracuje s ohroženými dětmi.
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
3. 1 Zaměření školy
Vize školy: Připravovat žáky tak, aby se dokázali orientovat v životních situacích, poskytnout
jim dostatek informací a dovedností, aby se dovedli aktivně a plnohodnotně zařadit do života.
Moto:
Škola jako vzdělávací, kulturní a sportovní centrum dětí a okolní komunity.
Respektovat jedinečnost lidského jedince, formovat ho v osobnost, upevňovat jeho zdravé
sebevědomí, podněcovat všestranné aktivity, naučit ho toleranci, zodpovědnosti a rozvíjet jeho
kladný přístup k lidem a okolí.
V každé třídě se najdou jedinci, kteří jen velmi neradi přijímají pravidla společnosti a velmi
těžko tolerují jiný názor, nejsou ochotni se přizpůsobit. Chceme se na tuto problematiku zaměřit
nejen ve vzdělávacích oborech a v průřezových tématech, ale i ve volnočasových aktivitách.
Bude prolínat celým školním vzdělávacím programem
3.1.1 Smysluplně vzdělávat
Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost
volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak
vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního
vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení
problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi
občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je
však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí,
schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího
programu.
Chceme rozpracovat vzdělávání na škole tak, aby tvořilo jeden propojený celek, který
vede k naplnění cílů vzdělávání stanovených RVP pro základní vzdělávání.
Chceme zachovat nabídku volitelných předmětů (popřípadě ji dále rozšiřovat), umožnit
ucelené základní vzdělání v informačních technologiích, pokračovat v projektovém vyučování
a postupně je zavádět v co největší míře.
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3.1.2 Zachovat sportovní profilaci školy
Jednou ze základních vizí školy je pokračovat v dlouhodobé a úspěšné existenci
a činnosti tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V rámci zdravého životního stylu usilovat
o sportovní vyžití všech žáků školy. K naplnění tohoto cíle vede program zimních i letních
pobytů v přírodě, lyžařských, plaveckých, vodáckých a cyklistických kurzů, letních táborů; škola
nabízí žákům širokou škálu zájmových útvarů. Tyto akce mají kladný vliv na vytváření dobrých
vztahů mezi pedagogickými pracovníky a žáky i mezi dětmi samotnými.

3.1.3 Pokračovat v systematické práci s integrovanými dětmi.
Daří se nám systematicky pracovat s integrovanými dětmi v hodinách i individuálně. Od
první třídy dochází k součinnosti třídních učitelů a PPP s žáky a jejich rodiči. Posilujeme
osobnostní rozvoj dítěte. Každý integrovaný žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího
plánu. Handicapy žáků ( specifické poruchy učení a chování, tělesné postižení) odstraňujeme
zejména formou speciálních cvičení a náprav, prací dyslektického kroužku. Samozřejmostí je
respektování individuálních potřeb integrovaných dětí, vzájemná tolerance a schopnost
spolupracovat. S integrací souvisí boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte a tím
odstraňování jeho individuálního znevýhodnění. Velmi se nám osvědčilo zařazení pohybově
postižené žákyně do kolektivu zdravých dětí. V rámci integračního procesu byla od školního
roku 2006/2007 zřízena na škole přípravná třída pro děti se sociálně znevýhodněného prostředí
a pro děti s odkladem školní docházky.
3.1.4 Vychovávat ke zdraví
Při výchově ke zdravému životnímu stylu vycházíme ze záměrů SZÚ a svého projektu
„Zdravá škola“. Realizaci těchto záměrů provádíme zejména v předmětech tělesná výchova,
výchova ke zdraví, výchova k občanství, člověk a jeho svět, přírodopis a příležitostně
i v ostatních předmětech. Významnou úlohu hrají též mezipředmětové vazby a průřezová témata
(environmentální, osobnostní a sociální výchova). Snažíme se ekologizovat život školy (třídění
odpadu, ošetřování rostlin, význam návratů k tradici apod.). Usilujeme o to naučit všechny žáky
vážit si pěkného prostředí, neničit výzdobu, třídit odpady, neustále je třeba zdůrazňovat základní
hygienické návyky. Chceme tyto záměry rozpracovat do projektových okruhů jednotlivých
ročníků.
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3.1.5 Naplňovat minimální preventivní program
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům,
vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé
ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti žáků. Velkým přínosem v tomto úsilí je zapojení
školy do Komplexního primárně preventivního programu pro ZŠ města Šumperka a v rámci
tohoto programu úzká spolupráce s Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou Šumperk,
MěÚ Šumperk, odborem sociálních věcí, oddělením sociálně právní ochrany a prevence, Okresní
hygienickou stanicí, Úřadem práce, Poradnou pro ženy a dívky, nízkoprahovým klubem pro děti
a mládež Rachot, romským občanským sdružením SAVORE. Účast v tomto programu má
u žáků trvale velmi kladný ohlas. Spolupracujeme také s občanským sdružením Lano, které
vyhledává a pravidelně preventivně pracuje s ohroženými dětmi. Bohužel neustále se tyto děti
objevují. Všechny

negativní jevy jsou ihned řešeny výchovným poradcem a metodikem

prevence v součinnosti se sociálním kurátorem či dalšími kompetentními institucemi a orgány.
Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána především těmito body:
a) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu
b) Zaměřit se na problémové a sociálně handicapované děti
c) Během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků
d) Spolupracovat s rodiči
e) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických
jevů
f) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů
(přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro žáky
1. i 2. stupně na téma kriminality, drog, dopravní výchovy
3.1.6 Mít partnery v zahraničí
Usilujeme o výchovu žáků k vědomí, že Česká republika je členem rodiny evropských
národů. Povinnou a volitelnou výuku cizích jazyků ve škole doplňujeme o práci zájmových
kroužků. Na škole učíme anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. Učitelé cizích jazyků
mají možnost setkávat se na odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy, a tak si
vyměňovat názory a zkušenosti. Také vytvářejí projekty pro jazykové vyučování.
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3.1.7 Vytvářet pohodové školní prostředí
Příznivé prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí
navštěvují. Těmito osobami jsou žáci a jejich rodiče, učitelé a vychovatelé, správní zaměstnanci
školy. Jde nám o to, aby se všechny zúčastněné osoby cítily na půdě školy dobře, aby měly pro
svoji práci vytvořeny optimální podmínky, aby se do školního prostředí rády vracely (vybavení
učeben, odpočinkových zón, kabinetů).
Chceme zachovat linii, kterou jsme si nastínili. Udržovat tradice, jež jsme vytvořili,
některé jsme pozměnili a přidali další akce.( dny otevřených dveří, besídky školy, noc ve škole,
čertovská besídka, masopust, vyřazení „deváťáků“, přivítání „prvňáčků“, akce tříd pro děti
a rodiče atd.)

Dbáme na to, aby výzdobu školy tvořily práce (projekty) žáků. Budeme

pokračovat ve vystoupeních našich žáků na veřejnosti i v reprezentaci školy a především města.
Škola má své logo, trička, vydáváme školní časopis a bulletin školy. Průběžně pracujeme na
zkvalitnění a aktualizaci www stránek školy. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny
příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.
3.1.8 Vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi
Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci
s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému
zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je
zpracovávat. Všichni žáci II. stupně mohou využívat učebnu výpočetní techniky k procvičování
získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Žáci I. stupně mají
k dispozici učebnu výpočetní techniky v rámci zájmového kroužku. Od 6 . ročníku se žáci učí
v rámci povinných předmětů zvládat techniku práce na počítači, ovládat základní počítačové
programy, pracovat s internetem, e- mailem apod.Chceme vést žáky k co nejefektivnějšímu
využívání komunikačních a informačních technologií..
3.1.9 Vytvářet podmínky pro další vzdělávání
Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků školy. Neaprobovaným učitelkám byly vytvořeny podmínky pro získání potřebného
vzdělání, učitelé studují doplňkové nebo rozšiřující pedagogické studium, účastní se seminářů ve
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svých oborech apod. Spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími
DVPP, při samostudiu pedagogů je využívána učitelská knihovna.
3. 2

Výchovné a vzdělávací strategie
Základní vzdělávání má žákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na
situace blízké životu a na praktické jednání.
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni,
která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.
Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek
v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří
v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci
základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence
tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního
procesu.
Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového
procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.
Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně
zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k
účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových
kompetencí.
K utváření klíčových kompetencí používáme tyto výchovné a vzdělávací postupy:
Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní
učení
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-

klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací,
jejich třídění, využívání v praktickém životě

-

pracujeme s odbornou literaturou, časopisy, internetem

-

preferujeme individuální přístup k žákům

-

ve vyšších ročnících zadáváme žákům v naukových předmětech odborné referáty

-

používáme kooperativní metody práce (projekty, skupinová práce) – umožňujeme
tak žákům realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost

-

žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád

-

snažíme se vytvářet při vyučování zajímavé situace vedoucí žáky k zájmu o učení

Kompetence k řešení problému – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a
k řešení problémů
-

při výuce se snažíme vytvářet modelové situace vedoucí k hledání různých řešení,
svoje řešení si dokáží žáci obhájit

-

pracujeme v maximální míře s problémovými úlohami z praktického života

-

využíváme zajímavých nabídek úloh společností SCIO, CERMAT, matematický
Klokan apod.

-

využíváme projektového vyučování k logickému řešení problémů

-

žáci prezentují své myšlenky a nápady ve školním bulletinu a školním časopisu
Time Out

-

při vyučování i při mimoškolních aktivitách (pobyty v přírodě, kurzy apod.)
využíváme práci žáků v týmu – diskuse, obhajoba vlastních názorů, řešení

-

vedeme žáky k práci s informacemi ze všech dostupných zdrojů (ústních,
mediálních, počítačových), jejich vyhledávání, logickému třídění a praktickému
využívání

-

snažíme se vést žáky k aktivnímu podílu na vyučování – plánování, příprava,
realizace, hodnocení

Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
-

vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování při styku se
spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu

-

používáme metody kooperativního učení (diskuse, skupinová práce atd.), při nich
se žáci učí argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor, zároveň naslouchají
názoru spolužáků

-

při prezentaci referátů, projektů žáci hodnotí výsledky své práce, obhajují před
ostatními svoje názory, myšlenky, závěry
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-

klademe důraz na využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a
účinnou komunikaci žáků

-

žáci prezentují své názory, zkušenosti, zážitky ve školním bulletinu a školním
časopisu, příležitostně připravují svoje relace do školního rozhlasu

-

snažíme se o navozování přátelských vztahů mezi žáky, třídami

-

podporujeme písemnou i ústní komunikaci s družebními školami (Marktoberdorf,
Poprad, Nysa)

Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých
-

používáme metody kooperativního učení (skupinová práce, projektové
vyučování), při nich žáci spolupracují ve skupině při řešení daného úkolu, podílejí
se na vytváření příjemné atmosféry

-

v rámci diskuse učíme žáky obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá
hlediska, zkušenosti a názory jiných

-

na práci v týmu a posilování sociálního cítění žáků se zaměřujeme také při
pobytech v přírodě, lyžařských, vodáckých a cyklistických kurzech

-

při práci v týmu usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve
skupině

-

vedeme žáky k tomu, aby dokázali odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve
skupině

Kompetence občanské – připravovat žáky jako samostatné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti
-

vedeme žáky k tomu, aby znali svá práva, respektujeme je; zároveň však
vyžadujeme, aby si uvědomovali své povinnosti a plnili je

-

učíme žáky zdravému sebevědomému vystupování, ale současně schopnosti vcítit
se do situací ostatních, respektovat jejich přesvědčení, názory, původ, sociální
postavení apod.

-

chceme vést žáky k tomu, aby dokázali hodnotit výsledky vlastní činnosti i práce
jiných a to i z hlediska ochrany zdraví (svého i jiných), životního prostředí,
kulturních a společenských hodnot

-

v rámci styků s družebními školami se žáci seznamují s historií a kulturou jiných
národů

-

vedeme žáky k třídění odpadů (odpadkové koše, sběr papíru)

-

při celoškolských projektech se zaměřujeme zejména na environmentální
výchovu
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-

při výuce i mimoškolních aktivitách učíme žáky zásadám poskytnutí účinné
pomoci v situacích ohrožujících život a zdraví

-

učíme žáky používat bezpečně nástroje, materiály a vybavení, dodržovat
dohodnutá pravidla, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své
zdraví i zdraví jiných

Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při životní a profesní
orientaci

3. 3

-

vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení

-

snažíme se vytvářet u žáků přesvědčení, že znalosti, zkušenosti, schopnosti a
dovednosti získané v jednotlivých vzdělávacích oborech využijí pro svůj další
rozvoj a profesní orientaci

-

do 8. ročníku jsme zařadili předmět Volba povolání

-

výuku doplňujeme o praktické exkurze, poznávací zájezdy, spolupracujeme
s úřadem práce

-

nabídkou volitelných předmětů se snažíme žákům pomoci při profesní orientaci

-

zájem o další orientaci žáků se snažíme podnítit i širokou nabídkou zájmových
útvarů

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme s pomocí

podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních
pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku
v základníškole. Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů vzadělávání
žáků

v rámci podpůrných opatření vychází z Opatření ministryně školství, mládeže a

tělovýchovy ze dne 22. února 2016, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání,čj.MSMT-28603/2016.
Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se rozumí využití speciálních metod, postupů,
forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních
učebnicadidaktickýchmateriálů.
Speciální vzdělávání poskytujeme žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny
na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským
poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu
speciálníhovzdělávání.
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Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením zajišťujeme formou individuální integrace
Žáky se zdravotním postižením vzděláváme, pokud to odpovídá jejich potřebám a možnostem a
podmínkám a možnostem školy.
3.3.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(žáci se specifickými poruchami učení)
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se
souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a
doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Dětem zajišťují
individuální péči učitelky na prvním a druhém stupni /škola též využívá možnosti získat pro
práci s dětmi zkušené asistentky/. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina (nebo část
vyučovací hodiny) pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů.
V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
diagnostikuje vývojovou poruchu učení , je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován
individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje (jedná
se o integraci). V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v
reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín
reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí
přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.
3.3.2 Vzdělávání žáků s poruchami chování
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé
normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.
Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální
integrace.
Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat
podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření
klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické
myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.
Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů.
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Se souhlasem rodičů může být žák vyšetřen ve středisku výchovné péče a učitel pak se
žákem pracuje dle doporučení této instituce. Možná je i denní výuka nebo pobyt v tomto zařízení
na dohodnutou dobu.

3.3.3 Vzdělávání žáků s více vadami
Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd
a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných
speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány
změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o
závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi
(jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci
s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci
školy s rodiči postiženého žáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném
postupném ročníku.
3.3.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(žáci zrakově a sluchově postižení)
Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1.a 2.stupni školy
formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu
běžných tříd a na základě individuálních plánů.
V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých
žáků předměty speciální péče - zejména:
-

prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených

-

zraková a sluchová orientace

-

práce s optickými pomůckami

-

logopedická péče

-

zdravotní tělesná výchova
Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou zpracovány na každý školní rok tak, aby byl

naplněn učební plán daného ročníku. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost
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osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude
pomáhat učitelům při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
3.3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení)
Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1.a 2. stupni školy
formou individuální integrace.Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu
běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů.Ve spolupráci a na doporučení
speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se úlev
v tělesné výchově, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, popřípadě v ostatních
předmětech.Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta,
který bude pomáhat žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při
komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při
komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.Učitel musí žáky na přítomnost postiženého
spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování.

3.3.6 Vzdělávání žáků s autismem
Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků
bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na
doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného
individuálního vzdělávacího plánu.
Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování s takto postiženými spolužáky.
Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního
asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobování se školnímu prostředí, bude pomáhat
učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a
také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
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3.3.7 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Jedním z dlouhodobých cílů školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně
znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich vlastní kultury a podpora jejich úspěšnosti ve
společnosti. Těmto žákům věnujeme specifickou péči potřebného rozsahu.
Ve škole je zřízena přípravná třída určená především pro děti se sociálním znevýhodněním; péči
o děti zajišťuje speciální pedagožka spolu s asistentkou. Na prvním i druhém stupni je věnována
dětem se sociálním znevýhodněním individuální péče, učitelé používají při práci s těmito dětmi
odpovídající metody a formy práce. Spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků, popřípadě se
sociálními institucemi a pracovníky.
3. 4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu
na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k
rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které
reprezentují nadání dítěte.
V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť,
zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Je třeba
umožnit jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou
literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy).. V dalších naučných předmětech
zadávát náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa
techniky…), pověřovat je vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel
vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Je nutno je vhodným způsobem
zapojovat do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň atd.
Žákům výtvarně nadaným je třeba zadávat náročnější práce – volí různé techniky, jsou
podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné kroužky, manuálně a výtvarně
nadaní žáci mohou pracovat v keramickém kroužku. Při samotné výuce je vhodné pověřovat je
náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, stavět je do vedení skupin. Pohybově nadané
žáky je nutné podporovat v rozvíjení všech pohybových aktivit, především v těch, kde žák
projevuje největší zájem a talent. Zapojovat je do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo
mimo ni, tím jim umožnit reprezentovat školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v
chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak
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důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně
nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v
jedné oblasti, v jiné je průměrný.
3. 5

Začlenění průřezových témat

3.5.1 Osobnostní a sociální výchova
Začlenění průřezových témat
Tématické okruhy
OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ
Rozvoj schopností
poznávání

Sebepoznání a
sebepojetí

Seberegulace a
sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

1.

2.

Čj,ČT, Čj,M
M,Vv,
Hv,
ČJS,
ČSP,
Tv

1. stupeň
3.
4.

Čj,M,
Hv
ČJS,
Vv,
ČSP

Čj,M,
Hv
ČSP,
Tv
ČJS,

5.

Vv,Čj,
M
Vl,Př
ČSP,
Tv,Hv

6.

2. stupeň
7.
8.

9.

Tv,Z,F Tv,Z,F, Tv,Z,F, Tv,Z,F,P
P,Hv, P
P Hv, Hv, Vv,
D,
Hv,
Vv,
CH, D,
Vv,Čj, Vv, D, A,N,R, Čj, M,
M,
Čj, M, CH,D, VO
ČSP, ČSP, Čj, M,
VO
VO
VO,Př
Tv,Hv, Tv
Čj,Tv, Čj
Vl,Př,Č, Tv,F,P Tv,F,P, Tv,Z,F, Tv,Z,F,P
ČSP,
Hv
A
Čj,
N,R,Čj P Hv, Hv,R,
Vv
ČSP ČSP, CH,
CH, Čj,
Č,M,
VO Př VO
Vv,N, Vv,N,
ČJS
Vv,A Vv
Čj VO, VO
Př
Tv,
Tv
Tv,ČJS M,Tv Čj,M, Tv, Čj, Tv, N, Tv Vv, Tv,Z, N
Vv,
Tv
ČSP, Čj,
N, CH, Vv,R,
ČSP
VO, ČSP, Čj,
CH, Čj,
Př
VO
VO, Př VO
Vv
Vv
Hv,
Tv
Tv,ČJS Čj,Hv, Hv,Vv, Tv,
Tv,A Tv,Př Tv, Hv,
ČSP,
Hv
Tv
M
Hv,
Hv,
Hv,
Vv, N,
Vv,
Čj,Tv Vv,
Vv, N, Vv, N, CH, Čj,
Tv
Čj,
Čj,
CH,
VO
ČSP, ČSP, Čj,
VO
VO
VO,
Tv,Hv, ČSP, Čj,M, Vv,Hv Hv,Vv, Tv,Z, Tv,Z,P, Tv,Z,P Tv,Z,P
Vv,Čj, Hv,Vv Tv
ČSP,Čj ČSP,Čj, D,Vv, Vv, Čj, Vv, N, Vv, CH,
M
ČSP, A
Vl,Př Čj, M, M,
CH,
D, Čj,M,
ČSP,
Hv,
ČSP, ČSP, Čj, M, VO,A
ČJS
Vv
VO,A VO
VO,A

SOCIÁLNÍ ROZVOJ
27

Poznávání lidí

Čj,ČSP ČJS,Čj ČJS,A Vl,Př
ČJS

Tv,Z,,
Čj,
VO
Vv

Mezilidské vztahy

Čj,Čt, Čj,ČSP ČJS,
M
ČJS
Vv
ČJS,
Hv

ČJS,A Čj, A,
Vl,Př

Komunikace

Čj,Čt, Čj
M
ČJS,
ČSP
Tv

Tv,
Hv,
Vv, D,
Čj,
ČSP,
VO
Vv,Hv, Hv,Tv, Tv,
ČSP, Tv,Čj, Hv,
Tv,A Vl,Př ČSP,
VO
Vv

Čj,

Kooperace a kompetice

MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJ,M, Čj,Tv, Čj,M,
Tv
A
Tv
ČSP,
Vl,Př
Vv

Čj,M, Čj,M
Tv

Čj,M, Čj,ČJS, Čj,
Vv
Vv,A Vl,Př
Tv
M,Vv

ČJS,Čj ČJS,Čj
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Tv,Z,
A, Čj,
VO
Vv

Tv,Z,
N,
R, Čj,
VO,
Vv
Tv,Z,
N,
R, Čj,
VO
Vv
Tv,
Hv,
Vv,A,
R, Čj,
ČSP,
VO
Tv,
Hv, D,
Čj,
ČSP,
VO
Vv

Tv,Z,R Tv,Z,
Vv,A Vv, CH,
CH,
Čj, VO
Čj, VO
Tv,Z,
N,A
Vv,R,
D, CH,
Čj, VO
Tv,Z,R
Hv,
Vv,
CH,
Čj, VO

Tv,Z,
N,A
Vv,R,
CH, Čj,
VO
Tv,Z,RH
v, Vv,
CH, D,
Čj, VO

Tv Vv, Tv
CH,
Vv,CH,
Čj, VO Čj, VO

Tv,F,P Tv,F,P, Tv,F,P, Tv,F,P,
D,Čj, D,
N,R, R N,
M VO Čj,M, D, Př CH, Př
ČSP, ČSP, CH,
D, Čj,M,
Vv
VO
Čj, M, VO Vv
vv
VO Vv
Č, Vl,Př Tv,Z, Tv,Z, Tv,Z,A Tv,Z,
Čj D, N,A
Vv, N, D,A
ČSP, R, D, CH, D, Vv, CH,
VO
Čj,
Čj,
Čj, VO,
vv
ČSP, VO, Př Př
VO Vv

Realizace průřezových témat projektem
Tématické okruhy

1. stupeň
3.
4.

1.

2.

OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ
Rozvoj schopností
poznávání

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO PRO
1,2,4,8, 1-7
5

PRO
1-5

Sebepoznání a
sebepojetí

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO PRO
1,2,4,8, 1-7
5

PRO
1-5
A5

Seberegulace a
sebeorganizace

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO PRO
1,2,4,5 1-7
8
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5.

PRO
1-5

6.

VO1,4
5
D1
Z4
Př
1-5

2. stupeň
7.
8.

D2,3
Z 1,5
ZS 1,2
Př6-9
M4,5,6
Hv
3,5,7
M1,2, N1,2
3
Vv1,2,
Hv
3,6,8,
1-4,7 10,
ČSP 12,13,
1-3
18,19
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16
VO1,2 R1
4,8
VO
Př 5 12,13,
Vv 1, 14
2 -8, M4,5,6
10,
N1,2
11,15, Vv1,2,
16
3,6,8,
10,
12,13,
18,19
VO1,2 R6
4,8
VO13,
M 1,2 14
ČSP M4,5,6
1-3
Vv1,2,
Vv 1, 3,6,8,
2 -8, 10,
10,
12,13,
11,15, 18,19
16

9.

N5, Č1
R5 Rv1
R5
D4,5
Z2
Z3,7
Př11, Př14,
13
15
M7
A9
Ch1,2 Hv
Hv
6,9,10
3,5,8 Vv2,3,6,
Vv2,3, 10,1416
6,9,12, Č2
16
Vv20

R3
Př
11,12
Ch1,2
Vv2,3,
6,9,12,
16

D4,5
Př 15
Vv2,3,6,
10,1416
VZ1,4

ČSP7,8
N4
N4
R2
R3
Rv1
M8,9 D4,5
Ch1,2 Vv2,3,6,
Vv2,3, 10,1416
6,9,12, Vv20
16
Př 11
ČSP7,8

Psychohygiena

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO PRO
1,2,4,5 1-7
8

PRO
1-5

Kreativita

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO PRO
1,2,4,5 1-7
8
A2

PRO
1-5
A5,6

VO
1,10
Hv
1-4,7
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16
A7

VO1,2
4,6,7
Př
1,3,5
M
1,2,3
Hv
1-4,7
ČSP
1-3,9
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16

SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

PRO 1- PRO
1-6
1-6

PRO PRO PRO
1,2,4,5 1,3,4,5 1-5
8

PRO
1-6

PRO PRO
1,2,4,5 1 - 5
8
A3

PRO
1-6
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PRO
1-5
A5

VO1,2
4,5,8
M1,2
Př 2,5
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16

A7
VO
13
Hv
3,5,7
Rv1,2
Vv1,2,
3,6,8,
10,
12,13,
18,19
VO
9,14
ZS 1,2
Př
6,7,8
M4
Hv
3,5,7
Vv1,2,
3,6,8,
10,
12,13,
18,19
R4

R4
Ch1,2
Hv
3,5,8
Vv2,3,
6,9,12,
16
Př
11,12

R4
Rv1
Hv
6,9,10
Vv2,3,6,
10,1416
Vv20

A10,11 Č1
Z6
A9
Př
Rv1
11,12 D4,5
M7,8,9 Z8
Ch1,2 Př 15
Hv
Hv
3,5,8 6,9,10
Vv2,3,6,
Vv2,3, 10,1416
6,9,12, R4
16
Č2
N3
Vv20
R4

VO12 A10R3 R7
Z1,2,5
Rv1
Z6
D4,5
R1
Př
Z 7,8
Př6
11,13 Vv2,3,6,
Vv1,2, Ch1,2 10,1416
3,6,8, Vv2,3, VZ1,4
10,
6,9,12, N5
12,13, 16
A9
18,19
VO1,2 R1
A10,11 A9
8
VO9 N4
R7
D1
D2
M7,8,9 D4,5
M1,2 Hv
Ch1,2 Hv
Hv
3,5,7 Hv
6,9,10
1-4,7 Př9
3,5,8 VZ1,4
Př5
Vv2,3, VO15

Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16
Komunikace

PRO
1-6

PRO
1-6

Kooperace a kompetice

6,9,12, Vv2,3,6,
Vv1,2, 16
10,1416
3,6,8, Př
N5
10,
11,13
12,13, R3
18,19
A6,7
Č1, Č2
R5
R3,5 R2,5,7
VO
Z6
Z 7,8
10
Př
Př
Př
11-13 14,15
6,7,9 M
Hv
Hv
7,8,9
6,9,10
3,5,7 Ch 1,2 VZ1-4
Vv1,2, Hv
VO15,1
3,6,8, 3,5,8 7,18
10,
Vv2,3, Vv2,3,6,
12,13, 6,9,12, 10,1416
18,19 16

PRO PRO
1,2,4,5 1-7
8
A2

PRO
1-5

VO1,2
7.8.
Př
1,3,5
M
1,2,3
Hv
1-4,7
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16

PRO PRO
1,2,4,5 1-7
8
A2

PRO
1-5

Př
1,3,4
M
1,2,3
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16

Př 6-9
M4,5,6
Vv1,2,
3,6,8,
10,
12,13,
18,19

Př11
M7,8,9
Vv2,3,
6,9,12,
16

Př
14,15
Vv2,3,6,
10,1416
Č1
N6
R7

A7,8
VO
1,2,7,
8
Př
1-3,5
Hv
1-4,7
ČSP
1-3,9
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16
VO

A7,8
VO,
9,12,
13,11
D2
Př6,7,9
Hv
3,5,7
Vv1,2,
3,6,8,
10,
12,13,
18,19
R4

R3,4
Př
12-13
Ch1,2
Hv
3,5,8
Vv2,3,
6,9,12,
16

R2,4
D4,5
Př15
Hv
6,9,10
VZ1-4
VO15,1
7,18
Vv2,3,6,
10,1416
N6

A7,8

Př11,

MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO PRO
1,2,4,5 1-7
8
A2

PRO
1-5

Hodnoty, postoje,

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO
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praktická etika

1-6

1-6

1,2,4,5 1-7
8

1-5

1,8
D1
Z4
Př
1,4,5
Vv 1,
2 -8,
10,
11,15,
16
A7,8

VO10,
13
D2,3
Př6,7
Vv1,2,
3,6,8,
10,
12,13,
18,19

13
Ch1,2
Vv2,3,
6,9,12,
16
ČSP6
R3

D4,5
Př15
VZ1,4
Vv2,3,6,
10,1416
R7

3.5.2 Výchova demokratického občana
Začlenění průřezových témat
Tématické okruhy

1.

Občanská společnost a
škola1
Občan, občanská
společnost a stát2

2.
ČJS

1. stupeň
3.
4.
ČJS

Vl

ČJS

ČJS

Vl

Tv, D,
Čj,
VO
Tv, Čj

Vl

Tv, D, Tv, Čj Tv,N, Tv, N,
Čj
D, Čj, D, Čj,
VO
VO

5.

ČJS

Formy participace
občanů v politickém
životě3
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování4

ČJS

6.
Tv,A,
Čj VO

2. stupeň
7.
8.
Tv,A, Tv,R,
Čj VO D, Čj,
VO
Tv,R, Tv,R,
D, Čj, Čj,A
VO
VO, Př
Tv, Čj Tv, Čj,
VO

9.
Tv, D,
Čj,
Tv,A
R,D, Čj,
VO
Tv R,D,
Čj, VO

Realizace průřezových témat projektem
Tématické okruhy

1.
Občanská společnost a PRO
škola
1-6

Občan, občanská

1. stupeň
2.
3.
4.
PRO1- PRO 5 PRO
6
4,5

PRO

PRO
32

5.
PRO
1,2
A5,6
PRO

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
VO2 A7,8 Ch 1,2 VZ1,4
A7,8 R1

VO4

N1

A10

A9

společnost a stát

1,2

Formy participace
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování

4,5

1,2

PRO
4,5
PRO
4,5

PRO2

R5

D4,5
VZ4
R5
D4,5
VO16

D1

D2

D1

Z 1,2,5 Z6
D4,5
VO11

3.5.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Začlenění průřezových témat
Tématické okruhy

1.

Evropa a svět nás
zajímá1

1. stupeň
2.
3.
4.
5.
Čj,ČJS ČJS,A ČJS,A Vl

Objevujeme Evropu a
svět

ČJS

ČJS,

Vl

Jsme Evropané

ČJS

ČJS

Vl

2. stupeň
6.
7.
8.
Vv,D, Tv,
Tv,Z,
Čj
Vv, Čj, Hv
M, PŘ CH,
Čj, M,
VO,
PŘ
Z, M, Tv,Z, Tv,Z,
Vv,
Hv
Hv,A
Čj,
Vv,R, Vv,N,
D, Čj, R, Čj,
M,
M,
Hv, Čj Tv,Hv, Tv,Z,
R Čj, Hv
M,A D,Čj,
M, VO

9.
Tv,Z,NR
, CH, D,
Čj, Př

Tv,Z,
Hv,A
Vv, D,
Čj,
Tv,Z,
A,R, Čj,
M, VO

Realizace průřezových témat projektem
Tématické okruhy
Evropa a svět nás
zajímá

1.

2.

1. stupeň
3.
4.
5.
PRO PRO4 PRO
1,2
1-4
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2. stupeň
6.
7.
8.
9.
R5
Z6
D1
Hv 3,7 Ch 1,2 R5
Hv
Vv
Hv 3,8 D4,5
1,3,4,7 1,18
Vv 9 Hv 10

Vv
N1
1,4,11
Objevujeme Evropu a
svět

Jsme Evropané

PRO
1,2

PRO
4

PRO
1-4

PRO
4

PRO
1-5

R5

D1
R5
Z6
Vv
D2
N3
1,4,11 Vv1,18 Vv
Rv1
9
Př10
R5
A7,8 R5
R5
A7,8
D2,3
N1

VZ4
VO19
N6
A9
R5
Vv 12
Př15
N6

R5
D4,5
Č1

3.5.4 Multikulturní výchova
Začlenění průřezových témat
Tématické okruhy
Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ
Multikulturalita

1.
Hv,
ČSP

2.
ČjS,
Hv

1. stupeň
3.
4.
Hv,Vv ČSP,
Vv
ČJS

ČJS,Čj, Čj,M, M,Čj
Čt,M, ČSP,Č
Vv,
JS
Tv
Čj,ČJS, ČJS
Tv
Hv

Hv,
ČSP
ČJS

ČSP,
Hv,Tv

ČJS

Princip sociálního
smíru a solidarity

ČJS,
ČSP
ČJS

5.
6.
Vl, ČSP Z,Hv,
Čj
Vv
Vl,Hv Tv,Z,
ČSP,A Vv, D,
Čj,
VO
Vl, ČSP Z, D,
Čj
Z, Hv,
Čj
Vv
Tv, Z,
Čj

2. stupeň
7.
8.
9.
Z,Hv,A Z,
Z,Hv,
D, Čj, Hv,D, Vv,A
Vv
CH, Čj N,R,
Vv
Ch Čj,
Tv,Z, Tv,Z, Tv,Z,
Vv
Vv,A Vv
R, Čj, N,Ch, R,Ch,
VO
Čj
Čj
Z,N,R, Z, Čj, Z, Hv,R,
Čj, VO VO
Čj
Z,
Z, Hv, Z,Hv,
Hv,N, Ch, Čj, Vv
D, Čj, VO, Př R, Ch,
Vv
Vv
D, Čj,Př
Tv,
Tv,
Tv, Z,
Z,R, Z,N, D, R, D, Čj,
Čj, VO Čj, VO VO

Realizace průřezových témat projektem
Tématické okruhy
Kulturní diference

1.
PRO

2.
PRO

1. stupeň
3.
4.
PRO PRO
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5.
PRO

6.
D1

2. stupeň
7.
8.
9.
R5
Z2,3,6 Vv20

1-6

1-6

4,5, 8

1-7

Lidské vztahy

PRO
1-6

PRO1- PRO PRO
6
1,2,4,5 1-7
8

Etnický původ

PRO
1-6

PRO
4,8

Multikulturalita

PRO
1-6

1-5

PRO
1-5

PRO
1,3,4,5

PRO
1,3,4,5

Princip sociálního
smíru a solidarity

Z4
Vv 6,
10
A8

A8,9
D2,3
Vv6,
10

Ch1,2 R5
Vv 6 D4,5
R5
Hv 6,9
Vv 6, 10
VZ1,4
VO
N2
R5
1,2,8 R1
N4
D4,5
Z4
VO
Z2
Př15
D1
9,10
Př 11 Hv 9
M1,2 D2
M8,9 Vv2,3,6,
Hv 1 Z1,5 Ch1,2 10,1416,
Vv1 Př 9
Vv2,3 17
3-8, Vv1,2, 6,9,
VZ1,4
10,11, 2,6,8, 12,16 A9
15,16 10,12, R3
13, 18,
19
R5
Z2,6 R5
Z1,5 Př11 D4,5
R5
Př15
Hv 4,7 R5
Vv 6 D2,3
Z1,5
Hv 7
Vv6
VO10

PRO
1,3

Z2,6
Hv 8
Vv 6
R5

R5
D4,5
Hv 10
Vv 6
D4,5

3.5.5 Environmentální výchova
Začlenění průřezových témat
1.

2.
ČJS

1. stupeň
3.
4.
Vv
ČJS

Základní podmínky
života

ČJS

ČJS

ČJS

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Tv,
ČJS

Vv,Tv ČSP,
Vv

Tématické okruhy
Ekosystémy

ČSP
ČJS

5.
Vl,Př

6.
Z, Čj,
ČSP,
Př
Č, Vl,Př Tv, Z,
Čj, Př
ČSP,

Čj,ČJS Č, Vl,Př Tv,Z,
Vv,
Čj,
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2. stupeň
7.
8.
Z, Čj, Z, F,
Př
Čj CH,
Př
Tv,
Tv, Z,
Z,Čj, F, Ch,
M,
Čj, M,
ČSP,Př Př
Rv1
Tv, Z, Tv, Z,
Vv,D, F,
M, Čj, D, Ch,

9.
Z,F, Ch,
Čj, Př
Tv, Z, F,
Ch, Čj,
Př

Tv, Z, F,
N,R, Ch,
D, Čj

Vztah člověka
k prostředí

Tv,
ČJS

ČJS,
Vv,
ČSP

ČJS

ČJS

ČSP,
Př
Vl,Př,Č Tv, Z,
Čj, Př
ČSP,
Vv

ČSP,
Př
Tv, Z,
Čj M,
ČSP,
Př, Vv
A

Čj, M,
VO, Př
Tv, Z,
F,
Vv,N,
Čj Ch,
M,
VO, Př

VO, Př
Tv, Z, F
N,
R, Ch,
Čj, VO,
Př

Realizace průřezových témat projektem

Ekosystémy

1.
PRO
1-6

1. stupeň
2.
3.
4.
PRO 1PRO
6
5,6

Základní podmínky
života

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO 2 PRO
6

PRO
5
A11

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

PRO
1-6

PRO
1-6

PRO 2 PRO
4-6

PRO
1-5

Z4
Př
1-5
ČSP
1-3
Vv 7,
15

D2,3
Př6-10
Vv 19
N2
R5

R5
Ch1,2
Z6
Př11,
12,13
Vv 9
N4

R5
Z3,7,8
Př15
VZ4
Vv20

Vztah člověka
k prostředí

PRO
1-6

PRO1- PRO
6
2,5

PRO
1-5

A7,8
Z4
Př
1-5
Vv7,
15

A7,8
D3
Z1,2,5
Př
6,9,10
Vv 19
N1
R1,5

R3,5
Z6
Vv9
Př11,
12,13
Ch1,2

R3,5
Z3,7,8
Př15
VO19
N5

Tématické okruhy

PRO
4-6

5.

2. stupeň
6.
7.
8.
Z4
Z1,5 Z2
Př
Př6-10 Př11
1-5
Ch1,2
Z4
Z1,5 Z2
Př
Př6-10 Př
1-3,5
11,12
Ch1,2

9.
Z3,7
Př15
Z3
Př15
VZ
2,3,4

3.5.6 Mediální výchova
Začlenění průřezových témat
Tématické okruhy
Kritické čtení a

1.

2.
Čj

1. stupeň
3.
4.
Čj
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5.
6.
Čj,IKT, IKT,

2. stupeň
7.
8.
P,N, P,A

9.
P,A

vnímání mediálních
sdělení

Vl,Př

Čj

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv médií
ve společnosti

Čj

IKT

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj,ČSP Čj
ČJS

Čj,
Vl,Př

Tvorba mediálního
sdělení

Čj

Čj

IKT

Práce v realizačním
týmu

Čj

Čj

IKT

Čj
PŘ

Čj,

Hv,N,
R, Ch,
D, Čj,
P,
Hv,R,
Ch, Čj

Hv,R,
Ch, Čj,
Př
IKT, P,Čj,
P,Hv,
Čj
M,
Vv
Ch,D,
Čj Př
Čj
N,R, R, Čj D, Čj,
Čj, Př
Př,Vv
D, Čj N,Čj, Vv, Čj, Hv,Vv,
VO
Čj, Př,A
Hv,
Hv, D, Z, P, Z, P,
Čj,
Čj,
Hv,
Hv, Ch,
VO
VO,Tv N, Ch, D,
Vv
Vv
VO,
Čj,Tv,
Př,
Př
VvČj, Vv
Tv
Z, IKT Z, P, Z,
Z, P,Vv,
Hv,Vv Hv
P,Vv, N,R, Čj
Čj,
Vv,N, N,R,
ČSP, Vv
Čj,A
Vv
R,
Čj,M,
ČSP
Z,
Z,P,N, Z,
Z, P,
IKT, R, Čj, P,Vv, Hv,
Čj, M, ČSP, R, Čj, Vv,Čj
VO
VO,M M, VO M, VO
Vv
Vv

Realizace průřezových témat projektem
Tématické okruhy

1.

Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

PRO
1-6

2.

1. stupeň
3.
4.
PRO PRO
1,5
1,3

PRO
1,3
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5.
PRO
1,2

6.

2. stupeň
7.
8.
9.
D2
A10,11 Vv20
Z1,5 Z2,6 D4,5
Ch1,2 Z3,7,8
VZ4
Vv 17
Č2
R7
D3
Ch1,2 D4,5
VZ4

Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení

PRO 5

Fungování a vliv médií
ve společnosti

PRO 2 PRO
1,3

R7
R7, Č2
Vv 17

PRO 5 PRO
1,3

Vv 9
Vv 17
Č1
D4,5 Vv
6,10
VO1,7 Př7-9 A10
Př
Př
Vv1,2, Př10, 15,16
1,2,5 3,6,8, 13,14 Vv2,3,6,
Vv1, 10,12, Vv2,3, 10,
3-8, 13,18, 6,9, 12, 14,16
10,
19
16
Č2
11,15,
16

Tvorba mediálního
sdělení

Práce v realizačním
týmu

PRO
1-6

PRO
2-6

PRO PRO
1,2,4,5 1-7
8
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PRO
1-5

Vv
6,10

Vv
6,10

Vv
6,10

VO
1,2,7,
Z4
Př
1-5
Hv
1-4,7
Vv1,
3-8,
10,
11,15,
16

VO
10,11
Z1,5
Př6-10
Hv
3,5,7
Vv1,2,
3,6,8,
10,12,
13,18,
19
R4,5

Př11, R4,5 Č1
12,13 Rv1
Ch1,2 D4,5
Hv
Př14,
3,5,8 15
Vv2,3, Hv
6,9, 12, 6,9,10
16
VZ1-4
R4,5 VO15
Vv2,3,6,
10,
14,16

Přehled projektů:
1.ročník:
1. Podzim
2. Vánoce
3. Zima + zimní pobyt
4. Jaro - Velikonoce
5. Hasiči
6. Letní pobyt

2.ročník:
1. Podzim – za zvířátky do ZOO
2. Vánoce
3. Zima+zimní pobyt
4. Jaro
5. Velikonoce
6. Léto + letní pobyt

3.ročník:
1. Svatováclavský den
2. Naše město
3.
4. Vánoce
5. Pohádkový den
6.
7.
8. Velikonoce

4.ročník:
1. Vánoce – zvyky a tradice
2. Podzim
3. Velikonoce
4. Sousední státy a kraje ČR
5. Naše město
6. Picture Dictionary
7. Jaro

5.ročník:
1. Prázdninová cesta
2. Naše město a blízké okolí
3. Vánoce – zvyky a tradice
4. Velikonoce – zvyky a tradice
5. Lidské tělo
Český jazyk (Č)
1. Město čte knihu
2. Moje kniha

Anglický jazyk (A)
1. Toys
2. A Garden
3. My Family
4. A Weather Picture
5. My Friends and Family
6. My Typical Day
7. My Daily Life
8. My Last Holiday
9. Cities – My favourite city
10. A Film Review
11. Year 3020
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Německý jazyk (N)
1. Das ist mein Land
2. Lifestyle tschechischer Jugendlicher
3. Wir machen ein Foto-Kochbuch
4. Meine Freizeit
5. Das ist unsere Stadt. Herzlich willkommen
6. Wir planen eine Reise in die Schweiz

Ruský jazyk (R)
1. Já a moje rodina
2. Ustálení gramatických vazeb
3. Tvořivé psaní a můj volný čas
4. Mapa slovní zásoby (frazeologie)
5. Celoročně: Reálie Ruska – národnosti a
jazyky
6. Plynulé čtení
7. Poslechová cvičení

Výchova k občanství (VO)
1. Pravidla vzájemného soužití ve třídě
2. Sluneční škola
3. Co si představím pod pojmem domov
4. Co nás proslavilo.
5. Slavné osobnosti
6. Šumperk
7. Průvodce naším krajem
8. Zlaté pravidlo mravnosti
9. Rodinný rozpočet
10. Základní lidská práva
11. Ústava ČR
12. Test osobnosti
13. Můj žebříček hodnot
14. Plán života
15. Chci podnikat
16. Volební systém
17. Soudní přelíčení
18. Internetové prezentace mezin. organizací
19. Globální problémy lidstva

Dějepis (D)
1. Starověké Řecko
2. Husitství
3. Renesance
4. Židovské muzeum Praha
5. Druhá světová válka

Přírodopis (Př)
1. Les ve škole, škola v lese
2. Kyslíková atmosféra a její význam
3. Potravní vztahy
4. Bakterie – nejstarší obyvatelé Země
5. Ochrana přírody – budoucnost lidstva
6. Moře – vodní svět
7. Vymření dinosaurů – věčná otázka
8. Ptačí svět
9. Koření a plantáže
10.Život není omezen Evropou
11. Zdravý životní styl
12. Spánek
13. AIDS

Člověk a svět práce (ČSP)
1. Házecí kostka
2. Vařečka
3. Vánoční svícen
4. Šperk
5. Kraslice
6. Žebříček hodnot
7. Moje budoucnost
8. Střední škola
9. Podložka pod hrnec

Výchova ke zdraví (VZ)
1. Můj budoucí partner
2. Zdravá výživa
3. Jídelníček na týden
4. Stop drogám
Chemie (CH)
1. LP – Filtrace (8.roč.)
2. Voda a vzduch (8. roč.)
3. Chemie ve společnosti (9.roč.)
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14. Geologické sféry
15. Vznik a vývoj života na Zemi
Zeměpis (Z)
1. Hospodářsko politický přehled vybrané oblasti (státu) Afriky.
2. Hospodářsko politický přehled vybrané oblasti (státu) Asie
3. Vybrané hospodářské odvětví v ČR
4. Typy krajiny na Zemi
5. Hospodářská charakteristika vybraného státu Ameriky
6. Zájezd do vybrané turistické oblasti - Evropa
7. Hospodářsko-kulturní panel vybraného okresu ČR
8. Návrh poznávacího zájezdu
Hudební výchova (Hv)
1. Vánoční koledy
2. Nástrojové skupiny
3. Bedřich Smetana
4. Nové hudební směry
5. Hudba, kterou poslouchám

Výtvarná výchova (Vv)
1. Egypt
2. Zátiší – vztah mezi objekty
3. Proměny
4. Život v pravěku
5. Mozaika
6. Vánoce
7. Hmyz a motýli
8. Barevný podzim
9. Inspirace, graffiti
10. Velikonoce
11. Řecko, Řím
12. Postava, portrét

Matematika (M)
1. Házení třemi kostkami
2. Modely těles
3. Bytový architekt
4. Týdenní časový rozvrh
5. Sociologický průzkum třídy
6. Odvození vztahu mezi délkou kružnice
a jejím průměrem

13. Čas - kalendář
14. Vitráž
15. Jaro
16. Relaxace - arteterapie
17. Třídní tablo
18. Umění Asie, Afriky, Ameriky - masky
19. Květy, trávy, kameny
20. Malba na textil
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4. UČEBNÍ PLÁN
4.1

Učební plán – 1. stupeň
Předmět
1.
2.

3.

Ročník
4.

5.

Celkem

Český jazyk a
literatura

7

7+1

7+1

6+1

6+1

33+4

Cizí jazyk

+1

+1

3

3

3

9+2

Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

20+5

1

1

Člověk a jeho
svět

2

2

2

3

3

12

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná
výchova

1+1

1+1

1+1

2

2

7+3

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět
práce

1

1

1

1+1

1+1

5+2

18+3

18+4

21+3

22+3

23+3

102+16

21

22

24

25

26

118

Celková povinná
časová dotace

Poznámka k učebnímu plánu
Disponibilní časová dotace ve výši 16 hodin je využita k posílení časové dotace předmětů:
Český jazyk a literatura
+ 4 hodiny
Člověk a svět práce
+ 2 hodiny
Matematika a její aplikace + 5 hodin
Výtvarná výchova
+ 3 hodiny
Cizí jazyk
+ 2 hodiny
Průřezová témata – všechna PT jsou zařazena do obsahu jednotlivých předmětů.
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4.2

Učební plán – 1. stupeň – rozšířená výuka tělesné výchovy
Předmět
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Český jazyk a
literatura

7

7+1

7+1

6+1

6+1

33+4

Cizí jazyk

+1

+1

3

3

3

9+2

Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

20+5

1

1

Člověk a jeho
svět

2

2

2

3

3

12

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

7

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

10+5

1

1

1

1

1

5

18+3

18+4

21+3

22+3

23+3

102+16

21

22

24

25

26

118

Tělesná výchova
Člověk a svět
práce
Celková povinná
časová dotace

Poznámka k učebnímu plánu
Disponibilní časová dotace ve výši 16 hodin je využita k posílení časové dotace povinných
předmětů:
Český jazyk a literatura
+ 4 hodiny
Matematika a její aplikace + 5 hodin
Tělesná výchova
+ 5 hodin
Cizí jazyk
+ 2 hodiny
Průřezová témata – všechna PT jsou zařazena do obsahu jednotlivých předmětů.
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Učební plán – 2. stupeň

4.3

Předmět
6.

7.

Český jazyk a
literatura

4

4

Cizí jazyk

3

Další cizí jazyk
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

4

Ročník
8.

9.

Celkem

4

3+1

15+1

3

3

3

12

2

2

2

6

4

4

3+1

15+1

1

1

Dějepis
Výchova
k občanství

2

2

1

1

Fyzika

1

1

2

Chemie

2

8

1

3

1+1

2

5+1

2

2

4

Přírodopis

2

2

1+1

1+1

6+2

Zeměpis
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova

1+1

1+1

2

2

6+2

1

1

1

1

4

2

2

1

1

6

Tělesná výchova
Výchova ke
zdraví
Člověk a svět
práce
Volitelný
předmět
Celková povinná
časová dotace

2+1

2+1

2+1

3

9+3

1

1

1
+2
25+4
29

1

1

+2

+2

26+4
30

26+5
31

3
+2
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+8
27+5
32

105+18
122

Poznámka k učebnímu plánu
Disponibilní časová dotace
A. Disponibilní časová dotace ve výši 10 hodin je využita k posílení časové dotace povinných
předmětů:
Český jazyk a literatura
+ 1 hodina
Matematika a její aplikace + 1 hodina
Fyzika
+ 1 hodina
Přírodopis
+ 2 hodiny
Zeměpis
+ 2 hodiny
Tělesná výchova
+ 3 hodiny
C. Disponibilní časová dotace ve výši 8 hodin je využita k nabídce volitelných předmětů:
Angličtina v médiích
+ 1 hodina
7. ročník
Seminář ze zeměpisu
+ 1 hodina
6. ročník
Seminář z matematiky
+ 1 hodina
6. ročník
Společensko-vědní seminář + 1 hodina
8. ročník
Mediální výchova
+ 1 hodina
9. ročník
Seminář z matematiky
+ 1 hodina
7. ročník
Matematický seminář
+ 1 hodina
9. ročník
Seminář z JČ
+ 1 hodina
8. ročník
Průřezová témata
Všechna průřezová témata jsou zařazena do obsahu jednotlivých předmětů.
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Učební plán – 2. stupeň – rozšířená výuka tělesné výchovy

4.4

Předmět
6.

7.

Český jazyk a
literatura

4

4

Cizí jazyk

3

Další cizí jazyk
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Ročník
8.

9.

Celkem

4

3+1

15+1

3

3

3

12

2

2

2

6

4

3+1

15+1

4
1

1

Dějepis
Výchova
k občanství

2

2

1

1

Fyzika

1

1

2

Chemie

2

8

1

3

1+1

2

5+1

2

2

4

Přírodopis

2

2

1+1

1+1

6+2

Zeměpis
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova

1+1

1+1

2

2

6+2

1

1

1

1

4

2

2

1

1

6

Tělesná výchova
Výchova ke
zdraví
Člověk a svět
práce
Volitelný
předmět
Celková povinná
časová dotace

2+3

2+3

2+3

3+2

9+11

1

1

1

1

1

25+4
29

26+4
30

26+5
31

46

3

27+5
32

104+18
122

Poznámka k učebnímu plánu
Disponibilní časová dotace
A. Disponibilní časová dotace ve výši 18 hodin je využita k posílení časové dotace povinných
předmětů:
Český jazyk a literatura
+ 1 hodina
Matematika a její aplikace + 1 hodina
Fyzika
+ 1 hodina
Přírodopis
+ 2 hodiny
Zeměpis
+ 2 hodiny
Tělesná výchova
+ 11 hodin
Průřezová témata
Všechna průřezová témata jsou zařazena do obsahu jednotlivých předmětů.
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5. UČEBNÍ OSNOVY
5.1

Český jazyk a literatura (1. stupeň)

5.1.1 Charakteristika vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura
Tento předmět zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť jazykové vzdělání
a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazykové vyučování vede ke znalostem a dovednostem,které umožňují
vnímat jazyková sdělení,rozumět jim a vhodně se vyjadřovat.
5.1.2 Obsahové vymezení předmětu
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové
vyučování,ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.
Do předmětu Český jazyk patří části:
1. Komunikační a slohová výchova
2. Jazyková výchova
3. Literární výchova
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení,číst
s porozuměním,kultivovaně psát a mluvit. Učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky
a pocity.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby jazyka.Vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem
srozumitelného vyjadřování.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy.Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti.Verbální a neverbální komunikace
se může rozvíjet prostřednictvím některých prvků z dramatické výchovy.
5.1.3 Časové a organizační vymezení
Předmět Český jazyk a literatura se na prvním stupni realizuje v celkové časové dotaci 39
hodin.(1.roč.-8,2.-9,3.-8,4.a 5.- po 7).Český jazyk a literaturu realizujeme v rámci vyučovacích
hodin. Dále využíváme mezipředmětové vztahy.Učivo je i základní součástí projektového
vyučování.
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5.1.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
- plánuje a navrhuje projektová vyučování
- vybírá vhodné texty,metody,strategie pro poznávání jazyka
- vede k zadávání úlohy,vedoucí k rozvoji komunikace
- vede ke čtení a porozumění rozličným textům a naslouchání
- klade důraz na přednes
- předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnic a prac.textů
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- vede žáka k uplatňování vlastních nápadů
- organizuje a plánuje činnosti žáků
- diskutuje o problému
- zařazuje didaktické hry
• Kompetence komunikativní
Učitel
- klade důraz na postupy,vedoucí k rozvoji komunikace
- vede žáka k naslouchání,rozlišování,porovnávání
- podporuje žáky při vyjadřování myšlenek
- zařazuje řečnická cvičení
- opravuje správnou formulaci otázek a odpovědí
- podporuje dramatizaci,experimentování
- vytváří komunikační kruhy
- nabízí projekty
- organizuje besedy
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- zařazuje do výuky skupinové práce
- vede k dovednosti přijímání pochvaly a kritiky,hodnocení a sebehodnocení práce
- oceňuje tvořivé hry,dialogy,scénky
• Kompetence občanské
Učitel
- vytváří modelové situace
- vysvětluje úlohy,které řeší pracovní a společenské vztahy
- navrhuje projekty
- podporuje získávání sebedůvěry
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• Kompetence pracovní
Učitel
- tvoří pravidla při skupinové práci
- podporuje práci v týmu
- vede žáky k zvládnutí techniky psaní
- zadává úlohy,které vedou k vytrvalosti a odpovědnosti
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5.1.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Jazyková výchova

ROČNÍK : 1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Obrazový mat.,knihy, tabulky.
HV,PČ
Projekt: Podzim
Říjen
Demonstr. abec.,skládací abec.,ŽA
HV,PČ
Listopad
Slabikář,sklád. Abec.,práce s textem.
VV,PČ

Rozlišuje zvukovou a graf. podobu slova, člení slova na hlásky.
Rozlišuje zvukovou a graf. podobu písmen.Čtení hlásek.
Odlišuje dlouhé a krátké samohl. Pojmy a opak

Jazyk. a sluch. A a S otevř. a uzavř.
slabik.Dvojice. Vyvození M,A,
Vyvození slabiky ma

OSV-Rozvoj schopnosti poznání.

Rozlišuje zvukovou a graf. podobu slov, člení slova na hlásky.
Odlišuje dlouhé a krátké samohl.
Rozpozná krátké a dlouhé samohl. ve slabikách s m,l,s,p.
Člení slova na hlásky. Odůvodňuje a píše správně velká
písmena na začátku věty.
Rozlišuje zvuk. a
graf. podobu sl.,rozkládá slova na hlásky. Pozná větu tázací.
Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Rozlišuje
zvuk. a graf. podobu slova, člení slova na hlásky.
Rozlišuje druhy vět. Pozná zvuk. a graf. podobu písmen.
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova. Porovnává
významy slov.
Čte s porozuměním. Chápe význam slov.

Vyvození L, E,S,O,P + slabiky
Čtení slov

OSV-Řešení problémů.Rozvoj
schopnosti poznání.

Krátké texty,otevřené slab.
Opakování m, l, s, p a slabik
Vyvození U,I,T,J

OSV-Samostatné řešení
problému,práce ve skupině.

Vyvození y, Y, n, N, v, V, z, Z.
Věta tázací, rozkazovací.

OSVKomunikace,diskuse,pozorování a
vyhodnocování.

Prosinec
Slabikář,obraz. mat.,sklád. Abeceda.
Projekt: Vánoce

Třídění, spojování slabik,slova se
dvěma souhl.
Vyvození d, D, k, K, š, Š, r, R, au,
AU, ou, OU.
Předložky.
Vyvození c, C, h, H, b, B.
Čtení delších celků, druhy vět.

OSV-Samostat. řešení
problému,poznávání smyslu učení,
kladný vztah k učení.

Leden
Slabikář,texty,skupinová
práce,magnet., video

OSV-Rozvoj schopnosti poznání,
propojrní poznatků.

Předložky,intonace,plynulost,.
Vyvození č, Č, ž, Ž, ř, Ř, ch, Ch, f, F
Čtení pohádek

OSV-Řešení problému,znalost
využívat zkušenost pro svůj rozvoj.

Únor
Slabikář, obrázk. mat.,skládací
abec..Třídění, vyhledávání.
Projekt: Zima
Březen
Slabikář,Docvičovací čtení.
HV,VV

Rozlišuje v textu druhy vět, volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky.
Čte s porozuměním, správně intonuje, klade správně přízvuk.
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova a člení slova na
hlásky.
Rozlišuje druhy vět.
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Hrnečku vař
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova a člení slova na
hlásky.
Moduluje souvislou řeč, správně vyslovuje dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,
rozpozná tvrdé a měkké slabiky.

Projekt: Hasiči

Vyvození g, G, ď, ť, ň, Ď, Ť, Ň, dě,
Dě, tě, Tě, ně, Ně, di, Di, ti, Ti, ni,
Ni, dy, Dy, ty, Ty, ny, Ny,
bě, Bě, pě, Pě, vě, Vě.
Čtení souvislého textu.

OSV-Kreativita, komunikace,
schopnost poznání.

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu.
Rozvíjí slovní zásobu, plynule čte, chápe význam slov. Používá
různé druhy vět.

Čtení souvislého textu, hádanky,
říkadla, rozvoj slovní zásoby, slova
podobného významu.
Vyvození mě, Mě.
Dramatizace pohádek.

OSV-Komunikativní schopnosti,
hodnocení výsledků.

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.
Plynule čte, tvoří věty, vyhledává slova podobného významu, slova
vícevýznamová.

Čtení s porozuměním,
mimočítanková četba, časopisy,
četba, kresba.

OSV-Hodnocení výsledků,
Lidské vztahy, komunikace.
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Duben
Slabikář, skládací a demonstr. tabule.
Projekt: Jaro - Velikonoce
Květen
Slabikář, Honzíkova cesta, video.
HV,Prv

Červen
Honzíkova cesta, knihy, SP.
Projekt: Letní pobyt

Literární výchova

ROČNÍK:

1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
ŽA, poh. knihy, beseda, diskuse,
rozhovor.
Projekt: Podzim

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou nebo nesprávnou
výslovnost. V krátkých mluvených projevech správně dýchá.
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost, správně
dýchá. Poslouchá pohádky.

Čtení na pokrač., přednes básní,
dramatizace.

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Porozumí mluveným pokynům, respektuje zákl. komunik. pravidla.
Čte hlásky a slabiky

Čtení slabik s m, vyprávění poh.
,říkadel, hra na spisovatele

OSVPoužívá obecné termíny a symboly,
vytváří si pohled na svět.

Říjen
ŽA, leporela,poh.,obrázk. mat.
JČ, VV

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Poslouchá a je schopen dramatizace pohádek

Poslech a dramat. poh.
Polámal se mraveneček.
Dokončení příběhu.
Básně, vyprávění, beseda
v knihovně, Vánoce a pranostiky,
recitační soutěž.

OSV-Komunikace.
Vztah k učení.
Samostatně řeší problém.
OSV. Rozvoj schopnosti poznávání.
Respektuje tradice, zapojuje se do
kulturního života, naslouchá,
promlouvá.
OSV
Komunikace.
Vytváří mezilidské vztahy.

Listopad
ŽA, loutkové divadlo, knihy.

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti. Čte a přednáší
zpaměti.Vyjadřuje své dojmy z četby.
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku.
Čte s porozuměním potichu i nahlas. Rozlišuje podstatné a okrajové
inf.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev a
vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Vyjadřuje dojmy z četby, reprodukuje text, vyjadřuje pocity.

Poh. knihy, výstava, recit. Soutěž,
říkadla o zimě. J. Čapek O pejskovi a
kočičce.

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví

Beseda. J. Čarek Brouk a včelička.
Hrnečku vař. Dramatiz., improviz.

Výstava-moje oblíbená kniha.
Říkadla o zimě.
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OSV
Rozvoj schopnosti poznávání.
Vyjadřuje myšlenky, Pozit. Vztah
k učení.
OSV
Vytváří si pozit. představu o sobě.

Prosinec
Beseda v knihovně, Slabikář, video
Projekt: Vánoce
Leden
Slabikář, poh. knihy, skládací
abeceda.
Projekt: Zima
Únor
Slabikář,Docvičovací čtení, skládací
abec.
Březen
Slabikář, vlastní četba, loutkové

podle nich jednoduchý příběh.
Volně reprodukuje přečtený text, tvořivě pracuje s lit. textem.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh.
Rozlišuje lit. žánry, odlišuje poh. od ostat. typů vyprávění.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh.
Čte s porozuměním, rozlišuje podstatné, správně intonuje.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh.Respektuje základní
komunikační pravidla v rozhovoru.
Čte s porozuměním, plynule čte.

divadlo.
Projekt: Hasičárna
Příběhy o zvířátkách, dramat. říkadel.

OSV
Práce ve skupině, nabízí pomoc.

Duben
Slabikář, bajky, maňásky.
Projekt: Jaro - Velikonoce

Předčítání a vyprávění poh.,
knihovna- naučná lit. a encyklopedie.

OSV
Komunikace.

Květen
Slabikář, Honzíkova cesta,
encyklopedie.
Prv, VV

Pohádky, časopisy, Honzíkova cesta.

OSV- Lidské vztahy.
Poznává smysl a cíl učení.

Červen
Honzíkova cesta, časopisy.
Projekt: Léto, Letní pobyt

54

Jazyková výchova

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,člení slova na
hlásky,odlišuje dlouhé a krátké samohl.
Zvládá analýzu a syntézu slov.Umí se vyjádřit písemně
i ústně.Zvládá krátké souvislé projevy. Umí zařazovat slova podle
abecedy.
Cvičí si smyslové vnímání.
Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy.
Umí rozlišit větu jednoduchou a souvětí. Zvládá krátké souviské
projevy. Umí rozlišit větu oznamovací,tázací a rozkazovací,přací.

Opakování-a prohlubování učiva
z 1.ročníku..
O větách.
Abeceda

Porovnává významy slov,zvláště slova opačného významu a
slova souřadná,nadřazená,podřazená,vyhledává slova příbuzná.
Uspořádá slova ve větě. Rozliší nadřazenost a podřazenost slova.
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,člení je na
hlásky,odlišuje dlouhé a krátké samohlásky,včetně ú,ů.
Pozná rozdíl mezi hláskou a písmenem.Pozná a graficky znázorní
samohlásky,souhlásky a dvojhlásky.
Rozlišuje délku samohlásek a pozná rozdíl ve významu slov podle
délky samohlásky. Umí rozdělit slova na konci řádku. Pozná
slabikotvorné r,l.

O slově
Hlásky-zvuková stránka
jazyka.Hláska,písmeno.Dělení
hlásek.
Hlásky-délka:krátké a dlouhé
samohlásky

Listopad
Vysvětlování,samostatná,skupinová
práce,práce s chybou

Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých souhláskách.
Ovládá psaní i/y po tvrdých souhláskách.

Pravopis hlásek-tvrdé souhlásky.

Odůvodňuje a píše správně:i/y po měkkých souhláskách

Pravopis souhlásek-měkké

Prosinec
Vysvětlování,práce
s chybou,soutěž,kvíz,dialog
Leden

Věty-věta-slovo,slovní význam.
Skladba – věta jednoduchá, souvětí
Druhy vět
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OSV- rozvoj schopností
poznávání(průběžně)

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Práce s textem,skupinová
práce,samostatná práce,práce
s chybou.
Projekt 1
Říjen
Vysvětlování,diskuse,skupinová práce

Ovládá psaní i/y po měkkých souhláskách.

souhlásky.

Skupinová práce,práce s chybou.

Rozlišuje psaní souhlásek uprostřed a na konci slov.
Umí správně napsat slovo.

Spodoba hlásek

Únor
Vysvětlování

Odůvodňuje a píše správně:dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě-mimo
morfologický šev
Zvládá výslovnost a psaní slov se skupinou dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.

Pravopis souhlásek.

OSV- rozvoj schopností
poznávání(průběžně)

Odůvodňuje a píše správně:dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě-mimo
morfologický šev
Zvládá výslovnost a psaní slov se skupinou dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.

Březen
Pč
Vysvětlování,samostatná
práce,skupinová práce.
Duben
Pč
Vysvětlování,didaktická hra

Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru.
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen a sloves.
Poznává podst. jména a slovesa. Seznámí se s názvy druhů slov a
pozná podst. jména, slovesa a předložky v textu.

Slovní druhy-druhy slov
( podstatná jména, slovesa)

Květen
Samostatná práce,práce
s textem,skupinová práce

Odůvodňuje a píše správně: velká písmena na začátku věty
a v typických případech vlastních jmen osob,zvířat a místních
pojmenování. Rozlišuje obecná a vlastní jména. Zvládá pravopis
místních jmen.

Psaní velkých písmen

Červen
Soutěže,kvízy,práce
s chybou,opakování učiva

Shrnutí-závěrečné opakování
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Literární výchova

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřeného věku.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti Zná říkadla,hádanky,rozpočitadla a přednáší
je.Opakuje a učí se je z paměti.Zná zvláštnosti různých
kultur.rozvíjí a prohlubuje lidské vztahy.
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Pracuje tvořivě s liter.textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností .
Čte a vypráví pohádku podle obrázkové osnovy.
Dramatizuje.
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,odlišuje
pohádku od vlastních vyprávění.
Pozná verš,rým.Tvoří rýmy a krátké čtyřverší.Přednáší básně
zpaměti.Pozná kladné a záporné vlastnosti postav v bajce.
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku.
Pracuje tvořivě s lite.textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností.
Procvičuje mechanickou paměť,recituje básně.Poslouchá
příběhy,vypráví a dokončuje děj
příběhu.Dramatizuje,recituje,zpívá.
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění.
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Ví,co je lidová pohádka.Vypráví lidové pohádky.
Dramatizuje.

Podzimní témataříkadla,pranostiky,pořekadla,hád
anky.

MV-kulturní diference,lidské
vztahy,etnický původ (průběžně)

( mezipředmětové vztahy, formy a metody
práce, projekty, časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)
Září
HV
Dialog
Čítanka.str.3-16

Podzim-pohádky,vyprávění
podle obrázkové osnovy.Prvky
dramatické výchovy.Hry.

Říjen
Dramatizace,hra
Čítanka:str.17-32
Projekt 1

Lidová poezie-verš,rým.Básně o
podzimu.Bajka..

Listopad
VV
Skupinová a samostatná práce
Čítanka:str.33-49

Zima-básničkyVánoce,zima.ČlánkyVánoce,zima.
Besídka..

Prosinec
HV,Prv
Projekt,besídka,beseda
Čítanka:str.50-65
Projekt 2

Zima-hádanky a slovní hříčky.
Pranostiky.Lidové
pohádky.Dramatizace.

Leden
Prv
Dramatizace,soutěže,kvízy
Čítanka:str.66-82
SČ:Honzíkova cesta
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Pracuje tvořivě s liter.textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností.
Seznámí spolužáky s přečtenou knihou,doporučí knihy
spolužákovi.

Knihy pro děti.

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele
a podle svých schopností.
Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti.

Jaro-návštěva knihovny.Práce
s knihou-vyhledávání textů
potřebných pro splnění
vybraného úkolu
Tradice v dětské literatuřa.
Jaro-Spojování obsahu textu
s ilustrací.Ilustrace
v čítance,známí malíři.

Pracuje tvořivě s liter.textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností.
Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle
nich jednod.příběh. Pozná nejznámější ilustrátory dětských
knih.
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Zná několik knížek vybraných spisovatelů.Seznámí děti
s dalšími díly těchto autorů.

Jaro-Ondřej Sekora a Václav
Čtvrtek v dětské literatuře.

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.
Přinese a vystaví dětské knihy.
Poznává a hodnotí chování literárních postav.

Léto-Výstava knih a ilustrací.
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MV-kulturní diference

MV-kulturní diference,lidské
vztahy,etnický původ (průběžně)

OSV-sociální rozvoj,mezilidské
vztahy

Projekt 3
Únor
VV,Pč
Beseda,dramatizace
Čítanka:str.85-97
SČ
Březen
Návštěva knihovny,samostatná práce
Čítanka:str.100-113
SČ
Projekt 4
Duben
VV
Beseda,kvízy
Čítanka:str.114-129
SČ:O letadélku Káněti
Projekt 5
Květen
Beseda,skupinová práce
Ferda Mravenec
Čítanka:str.131-144
Červen
Výstava
Čítanka:str.147-164
Projekt 6

Komunikační a slohová výchova

ROČNÍK :

2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Umí pravidla společenského chování,formy společenského stylu
a umí je použít v krátkých mluvených projevech a scénkách.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
Ovládá základní hygienické návyky při psaní.
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Pečlivě vyslovuje,opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost.
Vede správně dialog,telefonický rozhovor.Cvičí se schopnosti
vypravovat.
V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči.
Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.
Zvládá zákl.hygienické návyky spojené se psaním.
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.
Dbá na úhledný a čitelný projev.
Dovede verbálně i neverbálně vyjádřit své myšlenky.
Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh.
Umí uspořádat obrázky v osnově podle posloupnosti děje a umí
souvisle vypravovat.
Umí sestavit blahopřání,pozdrav a napsat adresu.

UČIVO

Pravidla společenského chováníoslovení,pozdrav.Prosba.Poděkování.
Dokončení prvopočátečního čtení.
Přechod od vázaného slabikování
k plynulému čtení. Plynule čte
s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti.
Psaní- základní hyg.návyky. Ovládá
základní hygienické návyky při psaní
Telefonujeme-telefonický rozhovor.
Vyprávění podle osnovy,pořádek vět.
Plynulé čtení krátkých vět a
jednoduchých textů.Dýchání.
Psaní-písmena,slova .

Vypravování podle osnovy—
obrázkové.
Psaní krátkých pozdravů .
Čtení s porozuměním-samostatné
činnosti žáků k přečteným textům.
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA

OSV-sociální rozvoj,komunikace
(průběžně)

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
PRV
Dialog,práce s chybou.

Říjen
Práce ve dvojici,dramatizace.
Projekt 1

Listopad
VV
Dramatizace,samostatná práce.

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.Na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev.
Čte s porozuměním.Vyjádří své pocity k přečtenému textu.
Píše správné tvary
písmen,správně spojuje písmena i slabiky.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Umí sestavit novoroční přání.
Čte se správnou vazbou předložkové výrazy.Nacvičuje výrazné
čtení.
Kontroluje vlastní písemný projev.
Dbá na úhlednost písemného projevu.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Vyjadřuje se ústně a písemně.Zvládá krátké souvislé
projevy.Vyjádří své pocity mluveným,písemným,výtvarným
projevem.
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.
Správně spojuje písmena i slabiky.
Píše správné tvary písmen,správně spojuje písmena i slabiky.
Volí vhodné verbální a neverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Rozliší podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný
věk.Podstatné informace zaznamenává.
Píše správné tvary písmen a číslic.
Píše věcně i formálně správně jednoduché sdělení.Na základě
vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev.
Vymýšlí slovní hříčky a rýmované veršíky.
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
Dbá na úhlednost a čitelnost pís.projevu.
Volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích.
Umí uspořádat věty podle pracovního postupu.
Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.
Kontroluje vlastní písemný projev.

Psaní-písmena,slova

Vánoční přání-vyprávění podle
vlastního prožitku.Novoroční přání..
Čtení-předložkových výrazů.

MV-kulturní diference(průběžně)

Psaní-Novoroční přání.
Vypravování prožitku-dokončení
příběhu,dramatizace různých
prožitků a situací.
Přísloví o zdraví.
Samostatné činnosti v hodinách
čtení-lístečková hra.
Psaní-písmena,slabiky,slova .
Pravidla chování-slušné chovánírůzné pozdravy a přání.
Čteme správně,plynule a
s porozuměním věty a přiměřeně
dlouhé články.
Psaní-písmena,číslice a věty.
Jaro v literatuřehádanky,říkanky,básně. Snaží se
pečlivě vyslovovat a recitovat.
Psaní-pohled a adresa.
Velikonoce-velikonoční
pozdrav.Vyprávění podle vlastního
zážitku.
Popis pracovního postupu-popis
přípravy jednoduchého pokrmu.
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OSV

Prosinec
PRV,VV
Dialog,beseda.
Respektování zvláštností jiných
kultur.
Projekt 2
Leden
Soutěž,samostatná práce.
Projekt 3

Únor
PRV
Práce s chybou,tvořivá hra

MV

Březen
VV,PRV,HV
Projekt,beseda,práce s textem,soutěže.
Projekt 4
Duben
Pč
Samostatná a skupinová práce.
Práce s chybou.
Projekt 5

Tiché čtení s porozuměním
jednoduchých pokynů.
Psaní- slova,věty.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený projev.
Dbá na správnou výslovnost a intonaci čteného textu.
Pečlivě vyslovuje,opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost.
Píše správné tvary písmen,kontroluje vlastní písemný projev.
Uvědomí si psaní velkých písmen v místních názvech.

Vypravování-vyprávění o mamince
podle osnovy.
Správné čtení slov
s předložkami.Přirozená intonace při
čtení vět.
Psaní velkých písmen v místních
názvech.

Květen
Dialog,samostatná práce.

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Vypráví podle vlastních zážitků.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.
Čte krátké,přiměřeně obtížné texty.Předvede své práce prováděné
při plnění úkolů z čítanky.
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.
Tvoří jednoduché zápisy o květinách s kresbami.

Prázdniny-těšíme se na prázdninyvyprávění.
Správné plynulé čtení
s porozuměním.Vzájemné
představení nejlepších prací
z průběhu školního roku
Vytváření listů o květinách.

Červen
PRV,Pč
Dramatizace,vyprávění.
Projekt 6
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Jazyková výchova

ROČNÍK : 3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě.
Pozná druhy vět.
Zdůvodní si spodobu.
Seřadí slova podle abecedy.
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky. Slabikotvorné r,l
Odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách.
Pozná kořen, předponu a příponu slova.
Naučí se vyjmenovaná slova po B.

UČIVO

Aktivizace poznatků z 2.roč.
Druhy vět,znaménka. Spodoba
Souhlásky měkké a tvrdé.Psaní ě.
Abeceda, vyhledávání a řazení slov
podle abecedy.
Slovo, slabika, hláska
Stavba slova, slova příbuzná
Vyjmenovaná slova- B.
Odůvodňuje psaní i.y po B podle
daného postupu.

Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy.
Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky.

Věta jednoduchá a souvětí..

Odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách.
Naučí se vyjmenovaná slova po L.
Odůvodňuje psaní i-y podle daného postupu.
Porovnává významy slov,zvláště slov opačného významu a slova
souřadná, podřazená a nadřazená.
Vyhledává v textu slova příbuzná.

Vyjmenovaná slova-L.

Ovládá vyjmenovaná slova po M
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky.

Význam slov,slova
nadřazená,podřazená, souřadná.Slova
opačného významu, souznačná,
příbuzná.
Vyjmenovaná slova-M
Opakování- Věta, slovo slabika
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA

OSV Rozvoj schopnosti poznávání

OSV Rozvoj schopnosti poznání

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
VV
Práce s textem, práce s chybou,
sam.práce
Projekt: Svatováclavský den
Říjen
PČ
Vysvětlováni,diskuze, skupinová
práce.
Projekt: Naše město

OSV Rozvoj schopnosti poznání

Listopad
VV
Vysvětlování, práce s textem, práce
s chybou.

OSV Řešení problému a rozhodovací
dovednosti

Prosinec
PRV, PČ
Skupinová práce, didaktické hry
Projekt VÁNOCE

OSV Kreativita

Leden
PRV, PČ
Práce se slovem, abstrakce a

Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky.
Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost.
Odůvodňuje a píše správně i-y po obojetných souhláskách.
Člení slova na slabiky, samohlásky a souhlásky.
Spojí slovo příbuzné s vyjmenovaným.
Odůvodňuje a píše správně: velká písmena na začátku věty a
v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování.
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen.
U většiny známých podstatných jmen umí určit rod, číslo a pád.
Uvědoměle zvládne psaní velkých písmen u vlastních jmen.
Ovládá vyjmenovaná slova po P
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary sloves.
Pozná slovesa.
Odůvodňuje a píše správně i-y po obojetných souhláskách.
Zvládne vyjmenovaná slova po S.
Užívá správné gramatické tvary sloves.
Odůvodňuje a píše správně i-y po obojetných souhláskách.
Umí vyjmenovaná slova po V odříkat, spojí příbuzné slovo
s vyjmenovaným.
Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru.
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
přídavných jmen.
Pozná slovní druhy – ohebná slova.
Odůvodňuje a píše správně i-y po obojetných souhláskách.
Naučí se vyjmenovaná slova po Z.
Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru.
Odůvodňuje a píše správně i-y po obojetných souhláskách.
Odříkává řady vyjmenovaných slov.
Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru.
Odůvodňuje a píše správně i-y po obojetných souhláskách.
Odříkává řady vyjmenovaných slov.

konkretizace

Podstatná jména, jejich rod, číslo a
pád. Podstatná jména obecná a
vlastní.

Vyjmenovaná slova - P
Slovesa – osoba a číslo

OSV Rozvoj schopnosti poznání

Únor
PČ
Vysvětlování, skupinová práce,
samostatná práce

Čas sloves. Infinitiv. Zvratná slovesa.
Příčestí minulé.
Vyjmenovaná slova- V

OSV Rozvoj schopnosti poznání

Slovní druhy- přídavná jména,
zájmena, číslovky

OSV Rozvoj schopnosti poznání

Březen
PČ
Vysvětlování, práce s chybou, soutěže
Projekt: Pohádkový den
Projekt VELIKONOCE
Duben
PRV
Didaktická hra. Skupinová práce.

Vyjmenovaná slova- S

Vyjmenovaná slova – Z
Slovní druhy- neohebná slova –
příslovce(orientačné), předložky,
spojky, částice, citoslovce.
Procvičování vyjmenovaných slov.
Souhrnná cvičení na vyjmenovaná
slova. Opakování a procvičování.
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OSV Kreativita

Květen
PČ
Vysvětlování,samostatná i skupinová
práce.Didaktické hry.

OSV Komunikace

Červen
PRV, VV
Vysvětlování, práce s textem,
skupinová práce

Literární výchova

ROČNÍK : 3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
str. 3-19
PRV
Beseda v knihovně, diskuze,rozhovor
Projekt: Svatováclavský den
Mimočítanková četba :
M.Kubíček-Jesenické pověsti
Říjen
20-38
PRV
Skupinová práce

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku.
Volí vhodné druhy četby.
Poznává cizí literaturu./ A.Lindgrenová, N.Nosov./.

Beseda o knihách
Výběr literatury dle zájmu
Zjišťování čtenářské úrovně žáků
Pověst o sv. Václavovi

MV Kulturní diference

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Čte známý text plynule ve vhodném frázování a tempu.
Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Umí vyprávět obsah alespoň jedné pověsti z okolí Šumperka.
Vyjádří obsah přečteného textu ilustrací.

Poslech
Opakované čtení
Plynulé čtení větných celků
Tiché čtení
Místní pověsti
/Tvorba M. Kubíčka, A. Šulové/
Četba pohádky: Z bramborových
řádků

OSV Komunikace
MV Kulturní diference
Poznávání vlastní kultury

Listopad 40-55
PRV,VV
Beseda v knihovně
B. Indra – Severomoravské pověsti a
zkazky
A. Šulová – Obr na Šošole
M.Kubíček – Jesenické a
Hornohanácké pověsti

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění.
Čte a vypráví pohádku podle osnovy
Dokončí smyšlenou pohádku.
Dramatizuje.
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností
Orientuje se v textu podle svých schopností.
Umí vyprávět obsah přečtené knížky.
Zná rozdíl mezi bajkou a povídkou.

Pohádka / Erben, Němcová/
Romská pohádka
Dramatizace pohádky
Pokus o vlastní tvorbu
Pověst – Svatý Mikuláš
Knihy, které jsme našli pod
stromečkem – obsah.
Práce s textem
Bajka /Lada/
Povídka

OSV Rozvoj schopnosti poznávání
MV Etnický původ

Prosinec
58-72
VV,PČ
Tvořivé hry, skupinová práce
Projekt: VÁNOCE
Projekt: Mikulášský den

OSV Komunikace

Leden
74-87
VV
Rozhovor, vzdělávací programy
v televizi
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Mimočítanková četba :

Určí kladné a záporné vlastnosti postav v bajce.
Vymýšlí hrůzostrašné povídky.

J.Lada- Mikeš

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku.
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších.
Rozlišuje literární žánry.
Naučí se báseň zpaměti.
Tvoří rýmy.
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností.
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku.
Objasňuje význam neznámých slov a slovních spojení.
Umí reprodukovat přečtený text.

Literatura různých žánrů
Dětské časopisy
Próza, verše

OSV Rozvoj schopnosti poznávání

Únor
88-100
Práce s časopisy
Soutěž v recitaci

Čtení se správným větným
přízvukem
Diagnostická prověrka čtení
Přímá řeč
Čtení pohádkových knih

OSV Kooperace a kompetice

Březen
102-118
PRV
Měsíc knihy-beseda
Kvízy,rébusy
Didaktické hry
Projekt: Pohádkový den

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností.
Seznámí se s tradicemi jarních svátků

Výrazné čtení
Lidová slovesnost

MV Kulturní diference

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností.
Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku.
Rozebere báseň.
Přednáší básně zpaměti.
Pokusí se složit čtyřverší
Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností.
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Zná nejméně 5 autorů dětských knih a 3 ilustrátory.
Dokáže hovořit o přečtených knihách.

Poezie – básně s dějem
Rozbor básně – sloka,verš, rým
/Hrubín, Rais,Halas, Žáček/

OSV Komunikace

Duben
120-138 PRV,VV
Využití internetu
Samostatná i skupinová práce
Projekt VELIKONOCE
Květen
139-158
VV
Didaktické hry,rozhovor, skupinová
práce
Poezie – beseda v knihovně

Výstavka knih a ilustrací
Beseda o dětské literatuře a
ilustracích.

MV Lidské vztahy

65

VV

Červen
159-177
VV
Vzdělávací programy na videu
Soutěže,kvízy
Skupinová práce

Komunikační a slohová výchova

ROČNÍK:

3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
Píše správné tvary písmen a číslic.
Umí zvolit vhodný pozdrav.
Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh.
Popíše podzimní krajinu.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
espektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Reprodukuje příběh podle osnovy společně sestavené.
Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti.
Popíše pracovní postup zvolené činnosti.

Vypravování prožitku
Vzpomínky na prázdniny
Komunikativní dovednosti-pozdrav,
oslovení, prosba a poděkování,
omluva
Vypravování podle obrázkové
osnovy.
Popis krajiny
Osnova příběhu
Rozhovor, vzkaz

OSV Komunikace

Září
PRV
Dramatizace, názorná metoda, dialog,
nácvik chování

OSV Kreativita

Říjen
Skupinová práce

OSV Kreativita,komunikace

Listopad
Situační metoda, dialog

Vánoční stromeček – popis prací
Chystáme pohoštění – popis
pracovního postupu.

OSV Kreativita

V krátkým mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči.
Zná zimní sporty, popíše činnost, situace a předměty s nimi
spojené.
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost.
Popíše kamaráda i domácího mazlíčka.
Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích.
Vhodnými výrazovými prostředky popíše svou třídu, pokojíček.
Vytváří plánek bytu.
Kontroluje vlastní písemný projev.Píše věcně i formálně

Zimní sporty – vyprávění
Popis předmětu, zdravá výživa

OSV Kreativita, komunikace

Prosinec
PČ
Názorně demonstrační metoda
Skupinová práce
Projekt VÁNOCE
Leden
TV
Pozorování, skupinová práce

Popis osoby
Domácí mazlíček
Otázky a odpovědi
Popis pohádkové postavy
Porovnávání obrázku a skutečnosti

OSV Sebepojetí, sebepoznání

Pozvánka.

OSV Komunikace, řešení problému
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OSV Rozvoj schopnosti poznávání

PRV,VV

VV

Únor
PRV
Pozorování, porovnávání, samostatná i
skupinová práce
Březen
PRV,VV
Pozorování, porovnávání, dialog
Projekt: Pohádkový den
Duben

VV, PČ

správně jednoduchá sdělení.
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Napíše pozvánku na oslavu.
Umí správně telefonovat.
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti.
Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Zná pojmy vlast, státní symboly, rodné město.
Umí vyprávět o svém městě i o Praze.
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
Píše správné tvary písmen a číslic.
Kontroluje vlastní písemný projev.
V krátkým mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči.
Napíše správně adresu i formu dopisu.
Umí popsat, co potřebuje s sebou do tábora, na dovolenou.

Telefonický rozhovor
Popis činnosti

Instruktáž, skupinová práce
Projekt VELIKONOCE

Naše vlast
Co víme o Praze
Rodiště

OSV Rozvoj schopnosti poznávání
Multikulturní výchova

Květen
PRV,VV
Beseda. Využití časopisů a internetu.
Skupinová práce

Připravujeme se na prázdniny.
Dopis. Pohlednice. Adresa.
Léto – vypravování

OSV Komunikace, řešení problému

Červen
PRV, PČ
Rozhovor,kvízy a rébusy, skupinová
práce

67

Jazyková výchova

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září 3 – 15

Porovnává význam slov,zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova více významová
Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
Určuje význam slov
Rozpozná slova spisovná a nespisovná,jednoznačná a
mnohoznačná, citově zabarvená
Užívá správné gramatické tvary

Význam slov
- slova jednoznačná a mnohoznač
- citově zabarvená
- spisovná a nespisovná

OSV – Rozvoj schopností
- Psychohygiena

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
Určuje zvukovou a grafickou podobu slova
Pozná ve slově kořen, předponu,
Příponovou část

Stavba slov
- kořen
- předpona, příponová část

OSV – Komunikace
- Rozvoj schopností

říjen 16 – 27

Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Rozpozná vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Vyjmenovaná slova
-vyjmenovaná slova po obojetných
souhláskách
- slova příbuzná
Slovní druhy – určování
- ohebné
- neohebné
Slovesa
-časování sloves
- čas přít.,min.,budoucí
- určité a neurčité tvary
- koncovky i/y

OSV – Řešení problému
- Rozhodovací dovednosti

listopad – červen 28 – 45

OSV – Rozvoj schopností
- Řešení problému
- Rozhodovací dovednosti

Prosinec, leden 49 – 63

Podstatná jména

OSV – Rozhodovací dovednosti

únor – květen 64 – 111

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Určuje slovesné kategorie
Rozlišuje určité a neurčité tvary
Časuje slovesa
Píše správně i/y v koncovkách
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
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prosinec 46 – 54
Projekt: Vánoce

v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Rozeznává ,určuje a přiřazuje vzory, skloňuje, píše správně i/y
v koncovkách

- mluv.kategorie – rod,číslo,pád
- skloňování,vzory,
- koncovky i/y

Odlišuje větu jednoduchou a souvětí,vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
Určuje základní skladební dvojice a shodu podmětu s přísudkem
v rodě, čísle a pádě
Tvoří větu jednoduchou, souvětí a sestavuje jejich vzorce

Stavba věty jednoduché
- základní skladební dvojice
- shoda přísudku s vyj. podmětem

- Komunikace

Projekt: Velikonoce

květen, červen 115 – 123

uč.Český jazyk Alter
č.j. 10 760/97-20
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Literární výchova

ROČNÍK:

4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
Rozlišuje různé typy umělec. a neumělec. textů
Při jednoduchém rozboru liter. textů používá element. liter.
Pojmy
Dokáže rozeznat různé druhy textů
Používá zákl.literární pojmy
Čte s porozuměním
Zvládá odlišné čtecí techniky
Recituje
Improvizuje,hraje podle scénáře,volí náležitou
intonaci,přízvuk,tempo

UČIVO

Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Základní literární pojmy- literární
druhy a žánry: rozpočítadlo, hádanka,
říkanka, báseŇ, pohádka, bajka,
povídka; spisovatel, básník, kniha,
čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání
Tvořivé činnosti s literárním textem
– přednes vhodných literárních textů,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
Čtení a rozbor knih
Jan Werich – Fimfárum
Anežka Šulová – Obr na Šošole
Václav Řezáč – Poplach v Kovářské
uličce
Čtení a rozbor časopisů
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – Osobnostní rozvoj
- Seberealizace
- Rozvoj schopností
- Komunikace
- Psychohygiena
EV - Lidské aktivity
MEDV – Fungování a vliv médií
ve společnosti

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září 5 – 20
říjen 21 – 33
listopad 34 – 47
prosinec 48 – 64
leden 65 – 81
únor 82 – 99
březen 100 – 113
duben 114 – 126
květen - 127 – 143
červen 144 -156
Projekty: Vánoce
Velikonoce

Čítanka pro 4. roč. Alter
Č.j. 30967/96-20

Komunikační a slohová výchova

ROČNÍK : 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace
Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Vytváří osnovu vyprávění
Snaží se zopakovat obsah sdělení
používá spisovnou a nespisovnou výslovnost
Správně a s porozuměním čte texty potichu i nahlas
Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává
Pozná důležité a nepodstatné informace
Popisuje věci, osoby, zvířata, děje a činnosti podle stanovených
pravidel
Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
Čte s porozuměním přiměřeně názorné texty potichu i nahlas
Umí sestavit jednoduchý dopis a sdělení
Používá spisovnou češtinu
Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
Dokáže správně komunikovat,
napsat vzkaz, informaci a vyplnit jednoduchý tiskopis
Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje apod.)

Vyprávění,členění textu,osnova
- vyprávění podle obrázkové os.
- sestavení osnovy
- bohatost a stručnost vyjadřování

OSV - Komunikace
- Seberealizace
- Kooperace a kompetice

září,leden,květen,červen

Popis
- osoby, zvířete, věci
- děje
- činnosti, pracovní postup

OSV - Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Sebepoznání a sebepojetí

říjen, listopad, prosinec
Projekt: Vánoce

Písemné formy společenského styku
Oznámení, blahopřání, dopis,adresa,
pohlednice, blahopřání, pozvání

OSV – Rozvoj schopností
- Poznávání lidí
- Kreativita

5,15,103,114

33,34,41,52,58
březen, duben
Projekt: Velikonoce
24,75,83,90

Telefonujeme
Telegram –stručnost vyjadřování
Vzkaz, informace
Vyplňování tiskopisů
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OSV .- Řešení problému
- Komunikace

únor
69,126
uč.Český jazyk Alter
č.j. 10 760/97-20

Jazyková výchova

ROČNÍK : 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou
Určuje zvukovou a grafickou podobu slova
Pozná ve slově kořen, předponu, příponovou část
Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova vícevýznamová
Určuje význam slov
Rozpozná slova spisovná a nespisovná,jednoznačná a
mnohoznačná, citově zabarvená, souznačná, souřadná, nadřazená
podřazená, protikladná
Užívá správné gramatické tvary
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Rozlišuje v základním tvaru slovní druhy
Užívá správné gramatické tvary
Určuje mluvnické kategorie
Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
Určuje skladební dvojice a dokáže je zapsat do větných vzorců
Určí podmět a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
Pozná větu jednoduchou a souvětí,
Píše správně i/y v koncovkách a po ob. souhláskách

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září – říjen
6 – 15

Stavba slova
Stavba slov: kořen,předpona,
příponová část
Předložky a předpony s,z
Skupiny bě,pě,vě,mě,zdvoj.souhlásky
Význam slov
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Slova s citovým zabarvením,
protikladná,souznačná,souřadná,
nadřazená,podřazená

OSV – Rozvoj schopností
- Řešení problému
- Komunikace
- Psychohygiena
OSV – Rozhodovací dovednosti
- Rozvoj schopností pozn.
- Kooperace

říjen
18 - 20

Slovní druhy
Ohebné – podstatná jména, přídavná
jména,zájmena,číslovky
Neohebné-příslovce, předložky,
spojky, částice, citoslovce
Skladba
Skladební dvojice
Souvětí – větné vzorce
Podmět a přísudek
holý,rozvitý,několikanásobný
shoda přísudku s podmětem
Věta s nevyjádřeným podmětem

OSV – Rozvoj schopností
- Řešení problému
- Rozhodovací dovednosti

listopad – květen
22 – 35
64 – 123
142 – 153

OSV – Rozvoj schopností pozn.
- Řešení problému
- Sebeorganizace

duben – květen
37 – 57
126 – 132

Přímá řeč
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červen156 -160

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Rozezná řeč přímou a nepřímou

Literární výchova

Řeč přímá a nepřímá
Věta uvozovací, interpunkce

Český jazyk pro 5. roč., Alter
Č.j.10761/97-20

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Volně reprodukuje text podle svých schopností,tvoří vlastní
literární text na danné téma
Rozlišuje různé typy umělec. a neumělec. textů textů
Při jednoduchém rozboru liter. textů používá element. liter.
Pojmy
Dokáže rozeznat různé druhy textů
Používá zákl.literární pojmy
Čte s porozuměním
Zvládá odlišné čtecí techniky
Recituje
Improvizuje,hraje podle scénáře,volí náležitou
intonaci,přízvuk,tempo

UČIVO

Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Základní literární pojmy- literární
druhy a žánry: rozpočítadlo, hádanka,
říkanka, báseŇ, pohádka, bajka,
povídka; spisovatel, básník, kniha,
čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání
Tvořivé činnosti s literárním textem
– přednes vhodných literárních textů,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – Osobnostní rozvoj
- Seberealizace
- Rozvoj schopností
- Komunikace
- Psychohygiena
EV - Lidské aktivity
MEDV – Fungování a vliv médií
ve společnosti

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září 6 - 9
říjen 10 - 30
listopad 30 - 50
prosinec 51 - 63
leden 63 - 81
únor 83 - 99
březen 100 – 110
duben 111 - 130
květen - 131 - 150
červen 151 – 173
Projekt: Lidové zvyky, tradice a
řemesla – prosinec, březen

Čtení a rozbor knih
Eduard Bass – Klapzubova
jedenáctka
Eduard Štorch – Lovci mamutů
Daniel Defoe – Robinson Crusoe
Čtení a rozbor časopisů
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Čítanka pro 5. roč. Alter
Č.j. 30968/96-20

Komunikační a slohová výchova
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace
Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Vytváří osnovu vyprávění
Snaží se zopakovat obsah sdělení
Používá spisovnou a nespisovnou výslovnost
Správně a s porozuměním čte texty potichu i nahlas
Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává
Pozná důležité a nepodstatné informace
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
Čte s porozuměním přiměřeně názorné texty potichu i nahlas
Zvládne popsat věc, osobu, zvíře, děj, pracovní postup
Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
Čte s porozuměním přiměřeně názorné texty potichu i nahlas
Umí sestavit jednoduché oznámení a zprávu
Používá spisovnou češtinu
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry

ROČNÍK:

5.
POZNÁMKY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září,listopad,prosinec,leden,
červen
8,36,71,63,81,92,107
Projekt: Prázdninová cesta – září,
červen

Vypravování
- vyprávění podle obrázkové os.
- sestavení osnovy
- bohatost a stručnost vyjadřování
Nehoda,úraz,kulturní zážitek,roční
období

OSV - Komunikace
- Kompetice
- Seberealizace

Popis
Předmětu
Děje
Pracovního postupu
Místnost,truhla,výroba draka

OSV - Kreativita
- Rozvoj schopností a pozn.

říjen,prosinec,březen
17,24
projekt: Vánoce - prosinec
projekt: Velikonoce - duben

Zpráva a oznámení
Besídka,narozeniny..

MEDV – Kritické čtení a vnímání
medián. sdělení

květen,únor
125,141
Projekt: Naše město a blízké okolí –
říjen, květen

Dopis
Adresa – adresát,odesilatel

OSV – Mezilidské vztahy

duben,listopad,březen
45,117
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Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace
Umí sestavit jednoduchý dopis a sdělení
Používá spisovnou češtinu
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
Umí správně vyplnit základní údaje na tiskopise

Dopis kamarádovi
Dopis od tety
Vyplňování tiskopisů
Složenka,průvodka,telegram a jiné
formuláře – přihláška,žádanka

Červen

Český jazyk pro 5. roč., Alter
Č.j.10761/97-20
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5.2

Matematika a její aplikace (1. stupeň)

5.2.1 Charakteristika vzdělávacího předmětu Matematika a její aplikace(1.stupeň)
Matematika je založena hlavně na aktivních činnostech, které posilují matematickou
představivost. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat a vytvářet různé
situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat. Matematika poskytuje vědomosti,
umožňuje získávat matematickou gramotnost a logické myšlení.
5.2.2 Obsahové vymezení předmět
Obsah předmětu je tvořen čtyřmi tematickými okruhy:
1. Číslo a početní operace
2. Závislosti a vztahy a práce s daty
3. Geometrie v rovině a v prostoru
4. Slovní úlohy
5.2.3 Časové a organizační vymezení
Předmět matematika je realizován ve všech ročnících prvního stupně s 5 hodinovou týdenní
dotací. Matematiku realizujeme v rámci vyučovacích hodin.Je též součástí projektového
vyučování.
5.2.4 Výchovné a vzdělávací strategie (Matematika a její aplikace)
• Kompetence k učení
Učitel
- vybírá úlohy,které vedou k využívání vhodných způsobů,metod,strategií pro řešení úloh
- vede žáky k objevování matematických poznatků
- zařazuje a využívá vícekrokové úlohy,které vedou k plánování
- vede k vyhledávání chyb a nápravě chyb
- vysvětluje a používá pojmy a symboly
- klade důraz na práci s textem,porozumění textu
- vytváří s žáky projekty
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- předkládá modelové situace
- zadává problémové úlohy
- klade důraz na hledání podstaty problému
- napomáhá hledat souvislosti a různé varianty řešení problému
- dává prostor k diskusi
- motivuje žáka ke kladení otázek,tvoření odpovědí
- klade důraz na vyhledávání chyb a jejich nápravu
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- požaduje ověřování výsledku
• Kompetence komunikativní
Učitel
- klade důraz na matematické vyjadřování a vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu
- organizuje skupinovou práci
- vede žáka k vysvětlování postupu,hledání chyb
- zařazuje kooperativní metody
• Kompetence občanské
Učitel
- zadává úlohy řešící pracovní a společenské vztahy
- vytváří se žáky projekty
• Kompetence pracovní
Učitel
- zadává úlohy vedoucí k vytrvalosti a systematičnosti
- vede žáky k dodržování pravidel,plánování ,hodnocení a sebehodnocení
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- vede žáky k řešení úloh,které řeší životní situace
- organizuje spolupráci ve skupině
- vede k zodpovědnosti tvůrčímu přístupu
- vede k sebehodnocení a přijímání pochvaly a kritiky
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5.2.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Matematika

ROČNÍK : 1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Matemat. sešity,karty s čísly. Geom.
tvary.
Projekt: Podzim

Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary.
Používá přirozená čísla, počítá předměty v daném souboru,
vymodeluje základní geom. tvary.

Počítání předmětů, číslo jako
počet,geom. tvary, číslo 1,2,3

OSV. Osobnostní rozvoj. Používá
účinně mat., respektuje pravidla.
Pracuje ve skupině.

Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary.Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.

Množství předmětů, porovnávání
čísel 1,2,3. Rozklad čísel.
Sčítání,odčítání do tří. Nácvik psaní
4.

MV. Lidské vztahy.
Prakticky ověřuje správné řešení
problému.

Říjen
PS
GT
Domin. karty

Rozklad, DK,psaní č. 5, posloupnost
č., sčít., odčít. do 5. Nácvik č. 0

OSV. Řešení problémů.

Listopad
PS, GT, DK

0-10, porovnávání, posloupnost,
nácvik 6, rozklad, SÚ, numerace do
7.

OSV.Kreativita.
Poznává smysl a cíl učiva, pozoruje,
hodnotí.

Prosinec
PS,DK,GT
Skupinová práce.
Práce s chybou.

Čte, zapisuje a porovnává čísla 0-4.Provádí zpaměti početní
operace. GT
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.
Použ. přir.čísla
Vytváří soubory.
Zapisuje, porovnává.
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
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číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Řeší a
tvoří úlohy.
Použ. př. č. 0-5 Počítá předměty v daném souboru. č. 0-5.
Znázornění počtu 0-10.
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Řeší a
tvoří úlohy.
Používá přirozená čísla 0-7. Zapisuje, porovnává.Řeší a tvoří
jednoduché SÚ.
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Řeší a
tvoří úlohy.
Používá přiroz. čísla 0-9.
SÚ.GT.
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Řeší a
tvoří úlohy.
Zvládá numeraci 0-10.
SÚ, GT. Pamětné počítání.
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Řeší a
tvoří úlohy.

Projekt: Vánoce

Leden
PS,DK,GT
Počítadlo.
Projekt: Zima

Obor čísel 0-7, rozklad, sčít. ,odčít.
do 6. Nácvik psaní 7, SÚ. GT

OSV. Rozvoj schopnosti poznávání.

Procvičení numerace do 7, SÚ.
Nácvik psaní 8, rozklad, numerace
v oboru do 8.

OSV.Komunikace.
Samostatně řeší problémy, ověřuje
správnost.

Únor
Práce s názorem, práce s chybou,
didakt. hry.

Rozklad č. 9, numerace, psaní č. 10.
Numerace do 10. SÚ, DK, opak. GT.
Záměna sčítanců.

OSV. Osobnostní rozvoj.
Kriticky hodnotí.

Březen
Skupinová práce, pokusy, názor.
Exkurze: Hasičárna

Přiroz.č.0-20. Rozklad 11-20.
Numerace v oboru 11-20. Sčítání 020.

OSV. Kreativita.
Poznává smysl a cíl učení. Umí
posoudit vlastní pokrok.

Duben
Práce s názorem.
Modelování, GT
Projekt: Velikonoce
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Používá č. 0-20.
Počítá předm. V souboru, čte, zapisuje, porovnává.
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Řeší a
tvoří úlohy.
Používá čísla 0-20. Počítá předm. v souboru. Vymodeluje GT.
Počítá předměty v daném souboru. Vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Provádí zpaměti jednoduché početní operace. Zobrazí
číslo na číselné ose. Zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Řeší a
tvoří úlohy.
Zvládá numeraci 0-20. SÚ, GT.
Využívá dosažených vědomostí.

Odčítá v oboru 0-20 bez přechodu
desítky. Nerovnost. SÚ o více, o
méně.

OSV. Rozvoj schopnosti poznávání.
Poznává smysl a cíl učení.

Květen
Vysvětlování, did. Hry, modelování.

Sčítání, odčítání do 20. Opakování
probraného učiva.

OSV.
Poznává smysl a cíl učení. Má
pozitivní vztah k matem.

Červen
Soutěže, kvízy, skupinová práce,
modelové situace.
Projekt: Léto, Letní pobyt
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Matematika

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Počítá předměty v daném souboru,vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Užívá lineární uspořádání.zobrazí číslo na číselné ose.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými
čísly.Řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
operace. Orientuje se v číselné řadě do dvaceti.Porovnává čísla a
umí je uspořádat podle velikosti.umí sčítat a odčítat v oboru do
dvaceti.Řeší a vymýšlí slovní úlohy.
Rozezná,pojmenuje,vymodeluje a popíše jedn.tělesa.
Rozliší tělesa podle tvaru.
Cvičí smyslové vnímání,pozornost a soustředění.

Číselný obor 0 – 20-počítání do
dvaceti bez přechodu přes desítku.
Tělesa – hry s tělesy.

OSV-osobnostní rozvoj(průběžně).

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací.
Počítá předměty v daném souboru,vytváří soubory s daným
počtem prvků.provádí zpaměti jednoduché početní operace
s přirozenými čísly.
Umí sčítat do dvaceti s přechodem přes desítku.Řeší slovní úlohy
vedoucí k sčítání do dvacet s přechodem přes desítku.
Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.
Umí sestavit jednoduché stavby z těles.
Počítá předměty v daném souboru,vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Umí odčítat do dvacet s přechodem přes 10. Automatizuje spoje na
sčítání a odčítání.Řeší slovní úlohy s užitím vztahů n-více (méně).

Sčítání s přechodem přes desítkuslovní úlohy vymýšlené
s žáky,obměny.
Tělesa-hry s tělesy
(kvádr,krychle,koule,válec,jehlan).

MV-lidské vzaty(průběžně)
Tvoří slovní úlohy ze života různých
sociokulturních skupin.

Závorky
Odčítání s přechodem přes 10slovní úlohy
Rozlišování obrazců
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Pč
Vysvětlování,skupinová
práce,samostatná práce.

Říjen
Čj
Práce s chybou,skupinová
práce,demonstrace.

Listopad
Čj
Skupinová práce,demonstrace

Čte,zapisuje a porovnává přirozená čísla,užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přir.čísly.
Vytváří si konkrétní soubory s daným počtem prvků do
100.Porovnává čísla.Sčítá a odčítá násobky 10.
Porovnává velikosti útvarů, měří a odhaduje délku úsečky.
Měří délku měřítkem. Poznává jednotku délky 1m, 1dm, 1cm.
Utváří si představu 1 metru, odhaduje délku a výšku předmětů.
Rozezná,pojmenuje a popíše základní rovinné útvary.
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací,počítá
předměty v daném souboru.Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přir.čísly.
Sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem přes 10.

Číselný obor 0 – 100-čtení a psaní
čísel v oboru do 100.Porovnávání
čísel.Sčítání a odčítání násobků 10.
Hry s rovinnými obrazci.

Číselný obor 0 – 100-sčítání a
odčítání v oboru do 100.

Leden
Prv
Pozorování,pokusy,názor.

Řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými
čísly.
Upevňuje sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes
10.Řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru do
100.
Orientuje se v čase,provádí jednoduché převody jednotek času.
Seznamuje se s jednotkami času a jednotkami hmotnosti.
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací,vytváří
soubory s daným počtem prvků.

Sčítání a odčítání v oboru do
100.Slovní úlohy – vztahy o několik
více (méně).

Únor
VV
Skupinová
práce,demonstrace,soutěže,pokusy

Řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace. Řeší slovní úlohy na násobení.
Řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými
čísly. Upevňuje násobilku 5,2,3,4.Seznámí se s dělením.Řeší slovní
úlohy na dělení.

Prosinec
Vysvětlování,práce s názorem.

Jednotky délky – měření délky.

Čas-Orientace v čase.Měření a
vážení.
Násobení-přirozených čísel,názorné
zavedení násobilky 5,2,3,4.Slovní
úlohy. Seznámení se s násobilkou
5,2,3,4.

Březen
Vysvětlování,diskuse

Násobení,dělení-slovní úlohy

Duben
Soutěže,kvízy,skupinová práce,názor
Projekt 5
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Používá přirozená čísla k modelování reálných situací,vytváří
soubory s daným počtem prvků. Řeší a tvoří úlohy,ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
Užívá násobení a dělení v praktických situacích.Řeší slovní úlohy
ke dvěma početním výkonům.Umí pracovat s číselnou osou .
Zaokrouhluje na desítky.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými
čísly.
Počítá do 20 s přechodem přes deset.
Sčítá a odčítá do 100 bez přechodu i s přechodem přes 10.
Porovnává velikosti útvarů,měří a
Odhaduje délku úsečky.
Umí měřit délku,rýsovat a měřit úsečky.

Násobení a dělení-slovní úlohy.
Zaokrouhlování spojené s činnostmi
s číselnou osou.
Slovní úlohy se vztahem n-krát více
(méně).

MV-lidské vzaty(průběžně).

Květen
Samostatná práce,práce s chybou.

Opakování

MV

Červen
Čj
Opakování,hodnocení
Projekt 6
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Matematika

ROČNÍK :

3.
POZNÁMKY

UČIVO

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací.
Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Nachází v realitě jejich reprezentaci.
Řeší úlohy v oboru 0-100 o kolik více, o kolik méně.
Pozná rozdíl mezi přímkou a křivkou.
Vyznačí bod na přímce a mimo ni.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky.
Zvládne násobky 6 a 7, násobí a dělí..
Řeší slovní úlohy na násobení a dělení..
Rýsuje, odhaduje a porovnává délku úsečky.
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací.
Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel.
Čte a sestavuje jednoduché tabulky, užívá tabulkové zápisy v praxi.
Zvládne celou malou násobilku.

Sčítání a odčítání přirozených čísel
do 100 s přechodem.
Řada čísel do 100, porovnávání čísel,
desítky ,jednotky.
Plná automatizace násobků
2,3,4,5.
G: Bod, přímka
Vlastnosti početních operací s čísly.
Násobení a dělení v oboru násobilky
6,7.
Slovní úlohy: krát více, krát méně
G: Úsečka

OSV Osobnostní rozvoj

MV Lidské vztahy

Říjen
JČ
Vysvětlování, tvoření zápisu
Samostatná práce

Násobení a dělení 8,9,.
Násobení a dělení 10, 1.
Sčítání a odčítání dvouciferných čísel
písemně i zpaměti. Zaokrouhlování
na desítky. Tematické slovní úlohy
Praktické – odvažování brambor
G: Polopřímka
Zápis čísla v desítkové soustavě a
jeho znázornění (číselná osa).
Čtení a zápis čísel v číselné řadě do
1000.
Slovní úlohy na dané téma
Počítání se závorkami
Násobilka

OSV Řešení problému

Listopad
Tvoření tabulek
Práce s chybou
Samostatná práce

OSV Kreativita

Prosinec
JČ, PRV
Vysvětlování, práce s názorem
Počítačové programy
Skupinová práce
Projekt: Mikulášský den

Čte, zapisuje a porovnává čísla do 1000.
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými
čísly.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary.
Tvoří a řeší slovní úlohy z praktického života, i složené.
Násobí a dělí v oboru malé násobilky.
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Opakování, práce s chybou.
Motivační metoda

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Pozná, kdy se jedná o polopřímku opačnou.
Užívá lineární uspořádání.
Zobrazí číslo na číselné ose.
Zvládá zaokrouhlování.
Zapisuje a porovnává přirozená čísla.
Písemně sčítá a odčítá.
Zaokrouhluje na sta.
Poznává jednotky délky, odhaduje délku a výšku předmětů.
Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.
Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa.
Pomocí peněz, čtvercové sítě i číselné osy počítá, čte, zapisuje a
porovnává čísla do 1000.
Seznámí se s pojmem rovina.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.
Násobí a dělí v oboru malé násobilky.
Zobrazí číslo na číselné ose jako výsledek početní operace.
Využívá učivo na převody.
Porovnává velikost útvaru.
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.
Rozezná, modeluje a popíše jednoduchá tělesa
Provede rozbor úlohy, plán řešení, odhadne výsledek.
Zaokrouhluje trojciferná čísla.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary. Nachází v realitě jejich reprezentaci.
Dělí se zbytkem
Provádí kontrolu odčítání sčítáním.

G: Vzájemná poloha dvou přímek
v rovině
Písemné sčítání a odčítání i
trojciferných čísel.
Zaokrouhlování čísel na sta.
Násobení a dělení v oboru násobilky.
G: Jednotky délky a objemu
Měření různými druhy metrů
Tematické slovní úlohy
Praktické – odměřování tekutin
Porovnávání, pamětní sčítání a
odčítání
Prohlubování představ o desítkové
soustavě
Jednotky času
G: Stavba z krychlí, rovina, rovinné
útvary
Násobení a dělení násobků deseti
mimo obor.
Sčítání a odčítání do 1000
Tematické slovní úlohy
Jednotky hmotnosti a objemu.
G: Dělení geometrických útvarů na
části.
Písemné sčítání a odčítání do 1000.
Slovní úlohy na dané téma
G: Tělesa
Písemné sčítání a odčítání
s přechodem přes desítku.
Tematické slovní úlohy
Dělení se zbytkem
G: Rýsování kružnice, poloměr,
průměr
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OSV Rozvoj schopností poznávání

Leden
PRV
Vysvětlování, didaktické hry
Samostatná práce

OSV Komunikace

Únor
PČ
Demonstrace, práce s názorem, práce
s chybou

OSV Řešení problému a rozhodovací
dovednosti

Březen
VV
Vysvětlování, pokusy, názor
Skupinová práce
Projekt: Pohádkový den
Projekt VELIKONOCE

OSV Kreativita

Duben
PČ
Práce s názorem
Tvoření zápisu slovních úloh
Modelování těles

OSV Rozvoj schopnosti poznávání

Květen
Vysvětlování, práce s chybou,
didaktické hry

Rýsuje kružnice o daném poloměru.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.
Zvládá probrané učivo geometrie.

Praktické – měření a vážení žáků
Písemné násobení dvoj a
trojciferných čísel jednociferným
činitelem.
G: Konstrukce trojúhelníku
Opakování a pocvičování
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OSV Kreativita

Červen
Modelové situace
Soutěže a kvízy
Skupinová práce

JČ

Matematika

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených.čísel.
Zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Vyhledává, sbírá a třídí data
Zapisuje čísla v desítkové soustavě a dokáže je znázornit na číselné
ose, počítá v oboru přirozených čísel
Používá základní algoritmy početních operací
Umí zaokrouhlovat, porovnávat a odhadovat výsledky
Zvládá sestavovat jednoduché tabulky a diagramy
Porovnává a převádí jednotky
Seznamuje se s pojmem zlomek jako s částí celku
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.
Narýsuje a znázorní zákl.rovinné útvary (čtverec,
obdélník,trojúhelník a kružnici);
Užívá jednoduché konstrukce
Sestrojí rovnoběžky a kolmice
Sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
Rýsuje, znázorňuje, přenáší zákl.rovinné útvary

Obor přirozených čísel do 10 000
Zápis čísla v desítkové soustavě,
číselná osa
Násobilka
Vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly
-písemné algoritmy poč.operací
- posloupnost
- odhady a kontrola výpočtů
- nerovnice
- zaokrouhlování a porovnávání
Jednotky a jednoduché převody
Zlomky
Diagramy,grafy, tabulky, jízdní řády
Závislosti a jejich vlastnosti

OSV
-Rozvoj schopností poznávání
-Seberegulace a sebeorganizace

Základní rovinné útvary
-lomená čára, přímka, polopřímka
Úsečka, trojúhelník, čtyřúhelník,
čtverec, obdélník, n-úhelník,
kružnice,kruh
Základní prostorové útvary:
Krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel,
válec
Délka úsečky; jednotky délky a jejich
převody
Obvod obrazce
Vzájemná poloha dvou přímek

OSV
-Seberegulace a sebeorganizace
- Rozvoj schopností poznávání
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Celoročně,
září I. 3-17
duben,III.3-23
říjen, I. 18-35
listopad, I. 35-53
prosinec, II. 3-14
leden, II. 15-34
únor, II. 35-46
březen, II. 46-56
březen, duben 24 - 34
květen, červen 38 – 56
duben, 7-23
květen, 24-37
červen, 38-56

září – březen

Provádí konstrukce
Sestrojuje kolmice a rovnoběžky
Sčítá a odčítá graf. úsečky
Rozeznává základní prostorové útvary
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
Zvládá řešit jednoduché slovní úlohy
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

v rovině
Osově souměrné útvary
Nestandardní aplikační úlohy a
problémy: slovní úlohy, číselné a
obrázkové řady, magické čtverce a
prostorová představivost
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OSV
-Rozvoj schopností poznávání
-Seberegulace a sebeorganizace

Celoročně
Matematika pro 4.roč., Alter I.-III. díl
,č.j. 26478/96-26
Č.j. 31391/96-20

Matematika

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených.čísel.
Zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Vyhledává, sbírá a třídí data
Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených.čísel.
Zaokrouhluje přirozená čísla,provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Vyhledává, sbírá a třídí data
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru
kladných čísel.
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty.
Porozumí významu znaku "-" pro zápis celého záporného čísla
a toto číslo vyznačí na číselné ose.
Zapisuje čísla v desítkové soustavě a dokáže je znázornit na číselné
ose
Počítá v oboru přirozených čísel
Používá základní algoritmy početních operací
Umí zaokrouhlovat, porovnávat a odhadovat výsledky

Čísla do 1 000 000
Zápis čísla v desítkové soustavě,
číselná osa
Násobilka
Vlastnosti početních operací s čísly
-písemné algoritmy početních
operací
- posloupnost
- odhady a kontrola výpočtů
- nerovnice
- zaokrouhlování a porovnávání
Jednotky a jednoduché převody
Zlomky
Diagramy,grafy, tabulky, jízdní řády
Závislosti a jejich vlastnosti -přímá a
nepřímá úměrnost,aritmetický
průměr
Přirozená čísla, celá čísla, desetinná
čísla, zlomky.
Zápis čísla v desítkové soustavě a
jeho znázornění ( číselná osa,
teploměr, model).
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OSV – Rozvoj schopností
- Rozhodovací dovednosti
- Seberealizace
OSV - Psychohygiena
OSV – Seberegulace a sebeorg.
- Komunikace

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Celoročně
říjen
únor,březen,duben,květen,červen

září,prosinec,duben
listopad,březen
leden
únor

Zvládá sestavovat jednoduché tabulky a diagramy
Porovnává a převádí jednotky
Seznamuje se s pojmem zlomek jako s částí celku
Seznamuje se s pojmem desetinné číslo, provádí početní operace
s desetinnými čísly
Užívá základní jednotky obsahu
Narýsuje a znázorní zákl.rovinné útvary (čtverec,
obdélník,trojúhelník a kružnici);
Užívá jednoduché konstrukce
Sestrojí rovnoběžky a kolmice
Sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
Rýsuje, znázorňuje, přenáší zákl.rovinné útvary
Provádí konstrukce
Sestrojuje kolmice a rovnoběžky
Sčítá a odčítá graf. úsečky
Rozeznává základní prostorové útvary, jejich sítě a dokáže spočítat
jejich povrch
Užívá základní jednotky obsahu a objemu
Umí určit a narýsovat osově souměrné útvary
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky
Zvládá řešit jednoduché slovní úlohy
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

Základní rovinné útvary
-lomená čára, přímka, polopřímka
Úsečka, trojúhelník, čtyřúhelník,
čtverec, obdélník, n-úhelník,
kružnice,kruh
Základní prostorové útvary:
Krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel,
válec
Délka úsečky; jednotky délky a jejich
převody
Obvod a obsah obrazce
Sítě těles
Povrch krychle a kvádru
Vzájemná poloha dvou přímek
v rovině
Osově souměrné útvary

OSV - Kreativita
- Rozvoj schopností
- Řešení problému

Nestandardní aplikační úlohy a
problémy: slovní úlohy, číselné a
obrázkové řady, magické čtverce a
prostorová představivost

OSV
-Rozvoj schopností poznávání
-Seberegulace a sebeorganizace
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září – leden

září,únor – červen

září,únor – červen
Matematika pro 5.roč. Alter
I. – III.díl
Č.j.17336/97-20

5.3.

Člověk a jeho svět (1. stupeň)

5.3.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1.stupeň)
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny,
společnosti,vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Žák se učí
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Žák získává
všeobecný přehled o světě a učí se v něm orientovat. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní
zkušenosti získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Učí se vnímat lidi a chránit
je. Vnímá vztahy mezi nimi, porozumět soudobému způsobu života( včetně situací ohrožení
).Vzdělávací oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Do oblasti patří
předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím
boru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím,že pozorují názorné pomůcky, přírodu a
činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace.
5.3.2 Obsahové vymezení vzdělávací oblasti
Obor je členěn do 5 okruhů:
1. Místo,kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost neživé a živé přírody,ochrana přírody
5. Člověk a výchova ke zdraví
5.3.3 Časové a organizační vymezení
Oblast se realizuje ve všech ročnících prvního stupně v celkové časové dotaci 12 hodin.
Předmět Prvouka se vyučuje v 1. a 2. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně,ve 3. ročníkuVlastivěda a Přírodověda jsou zastoupeny 2 hodinami týdně, ve 4. a 5. ročníku 3 hodinami týdně.
Vyučovací předměty této oblasti realizujeme ve vyučovacích hodinách.Klasickou hodinu se
snažíme nahrazovat vycházkami, exkurzemi, praktickými cvičeními. Zde můžeme výuku
realizovat v 90 minutových blocích, některá témata realizujeme jako projekty s vyšší časovou
náročností(propojujeme s jinými předměty).
5.3.4 Výchovné a vzdělávací strategie (Člověk a jeho svět)
• Kompetence k učení
Učitel
- organizuje žáky při projektovém vyučování
- vede žáky ke skupinové práci, k pozorování, k tvorbě pracovních listů
- vysvětluje práce s textem,motivuje k návštěvám muzeí,knihoven,divadel
- učí žáky vybírat a analyzovat media a využívat znalostí
- učí žáky bezpečné komunikaci prostřednictvím médií
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• Kompetence k řešení problému
Učitel
- specifikuje a vede žáky k pozorování,ke skupinové práci
- vede a navrhuje projektové vyučování,experimentování
- snaží se využívat didaktické hry
- vytváří modelových situací
• Kompetence komunikativní
Učitel
- organizuje dramatizace,experimentování,
- připravuje didaktické hry,skupinové práce
- zadává projekty,vede besedy
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- organizuje a řídí besedy,řízené rozhovory
- vede žáky k tvořivé hře, vede dialogy,besedy
- podporuje scénky,skupinové práce
• Kompetence občanské
Učitel
- organizuje besedy,exkurze
- pomáhá vytvářet projekty
- navozuje modelové situace
- pomáhá tvořit rozhovory,dramatizace
- hraje didaktické hry
• Kompetence pracovní
Učitel
- připravuje skupinové práce
- vede pracovní a výtvarné činnosti
- organizuje pokusy,výstavky
- pomáhá vytvářet pracovní listy, pomůcky
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5.3.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Člověk a jeho svět

ROČNÍK:

1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy.
Pozná místa bydliště a školy. Dodržuje pravidla ve škole.
Seznamuje se s nebezpečím v okolíRiziková místa a situace
Čísla tísň.volání,správný způsob volání na tís.linku
Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Poznává okolní
krajinu, vyjádří estet. hodnoty, vztahy mezi lidmi.
Dodržuje pravidla ve škole.
Pozoruje, popíše a porovná proměny v přírodě

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Pracuje s časovými údaji, uplatňuje poznatky o sobě, o rodině, o
společnosti.
Rozlišuje příbuz. vztahy. Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi.
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi. Projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,jejich
přednostem i nedostatkům.

UČIVO

Škola-Při vyučování, O přestávce
Okolí školy –pozor semafor
Linka důvěry (situace ohrožení)
Dopravní situace

Jaké jsou věci okolo nás
Podzim-Na dvoře, O veliké řepě,Na
zahradě
Zahrada –zelenina ,ovoce

Doma
Kolik je hodin
Domácí příprava
Obchod
Dny v týdnu
Svátek a narozeniny

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

OSV. Mezilidské vztahy.
Všímá si situací ve škole i mimo ni.
Podílí se na utváření příjemné
atmosf.

OSV. Kreativita.
Mezilidské vztahy.
Komunikace.

( mezipředmětové vztahy, formy
a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Vycházka.
Obrázk. mat.,řízené rozhovory.
JČ
Projekt: Podzim
Říjen
Vycházka, exkurze
JČ,VV

Listopad
Fotografie, hračky,DIDA
JČ, VV
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Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí.
Využívá knihoven jako inf. zdrojů pro pochopení minulosti, objasní
hist. důvody pro zařazení významných dnů.
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných.
Zvládá hygienu, zdravotní návyky, beseduje o prevenci a
bezpečnosti-el. spotřebiče.
Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost.
Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří estet.
hodnoty.
Chápe důležitost ochrany život. prostředí.
Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i
jiných lidí,jejich přednostem i nedostatkům
Rozezná nebezpečí různého charakteru,využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času
Rozlišuje zákl. rozdíly mezi jednotlivci, vytváří vztahy mezi lidmimezilidské vztahy.

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí.
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Pracuje s časovými údaji, uplatňuje poznatky o sobě, o rodině, o

U lékaře – v lékárně
Doma v postýlce
Zima- zimní sporty
O Budulínkovi
Vánoce

Ochrana přírody. EV OSV
Respektuje tradice.

Prosinec
Pobyt venku, zimní hry
Projekt Vánoce
JČ, PČ, VV, TV

OSV. Morální rozvoj.
Používá obecně známé termíny.

Leden
Vycházky, staráme se o zvířata
DIDA
VV, JČ, TV
Projekt: Zima

OSV. Mezilidské vztahy.
Naslouchá promluvám jiných.
Využívá dovednosti k vytváření
mezilidských vztahů.
OSV. Základní podmínky života-EV.
Pozitivní vztah k učení, diskuze,
obhajoba.
MV. Lidské vztahy.
Chápe zákl. souvislosti a
enviromentální problémy.

Únor
DIDA, ukázky správné výživykuchyňka-správné stolování-saláty,
příprava.
JČ, PČ

EV OSV
Respektuje tradice.

Březen
Vycházka
Knihovna
DIDA
JČ, PČ, VV, TV

Zimní krajina
Krmíme ptáky

Pečujeme o čistotu
Výživa
Lidské tělo

Výsledky lidské práce
Bez práce nejsou koláče
O 12 měsíčkách
Roční doby
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společnosti.
Rozliší přírodní prvky v okolní krajině.
Pozoruje, popíše a porovná proměny v přírodě

Začíná jaro

Exkurze: Hasičárna

Příroda na jaře-pozorujeme jarní
přírodu
Jarní práce na zahradě
Velikonoce
Jarní hry

Volný čas
Co nás baví
Opakování

EV Základní podmínky života.
Vytváří pohled na svět.

Duben
Encyklopedie, vycházky, křížovky
DIDA
JČ, VV
Projekt: Jaro - Velikonoce

OSV
EV
Využívá znalostí získané z různých
oborů

Květen
Hodiny, roční období
DIDA
JČ, VV

OSV EV
MV
Respektuje určitá pravidla.
Léto
Pozor úraz
Opakování
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Červen
Kalendář,
DIDA
Vycházky, dopravní značky
Řízené rozhovory.
Projekt: Léto, Letní pobyt

Člověk a jeho svět

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy,cestu na
určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbl.okolí.Riziková
místa a situace
Pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí.
Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i
jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům.
Zná principy slušného chování.Poznává spolužáky a zapojí se do
kolektivu třídy.Pečuje o dobré vztahy ve třídě Posoudí svůj vztah ke
spolužákům.Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole,mezi
spolužáky,mezi učitelem a žákem.
Diskutuje problému,konfliktu.Navrhuje řešení konfliktů.Obhajuje
svůj názor,oponuje.Vybere situace vhodné a nevhodné pro využití
Linky důvěry.Čísla tísňového volání,správný způsob volání na
tísňovou linku. Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových
linek.
Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro
hru a trávení volného času,uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu
Umí chodit po chodníku,bezpečně přecházet vozovku.Zná význam
světelných signálů pro chodce.
Umí chodit po chodníku,bezpečně přecházet vozovku.Zná význam
světelných signálů pro chodce. Zná dopravní prostředky a umí se
chovat v prostředcích MHD.
Rozliší přírodní prvky v okolní krajině.
Umí najít princip třídění živočichů do skupin (savci,ptáci,ryby ).
Umí popsat jednotlivé části rostlinného těla
(kořen,stonek,list,květ,plod).
Diskutuje o významu přírodního společenství (pole,les,sad).

Naše škola-bezpečná cesta do
školy,riziková místa a
situace,prostředí školy,okolí školy
Naše třída-Vztahy učitel-žák,žákžák.Pravidla soužití.Řešení
konfliktu,šikana,osobní
bezpečí,Linka důvěry (situace
ohrožení)
Dopravní výchova-Jsem chodec a
účastník silničního provozu ,krizové
situace- vhodná a nevhodná místa
pro hru
Druhy hromadné dopravy.
Bezpečnost(budovy,hřiště,silnice)
Přecházení a chování na
silnici.Pohyb ve škole,na hřišti.
Rozpoznání situací vedoucích
k úrazu.Bezpečnost na železnici.
Dopravní vých.-Vybavení jízdního
kola,dopravní předpisy,vybavení
cyklisty.Dopr.situace ve městě.
Přesun po komunikaci (třída).
Podzim
Zahrada a práce na zahradě- ovoce
a zelenina,živočichové,rostliny a
houby.
Rostliny.Živočichové.Přizpůsobení
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA

MV-lidské vztahy
OSV-sociální rozvoj

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
VV
Dialog,dramatizace,řešení
problémových situací.
Projekt- podzim

Říjen
VV,HV
Demonstrace
modelů,vycházka,pozorování.

Pozoruje a popisuje změny na zahradě.Pracuje/poznává nářadí/na
zahradě.Pozorované živočichy a rostliny zobrazí
Rozliší přírodní prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitosti.

rostlin a živočichů změnám prostředí
během roku.

MV-lidské vztahy.
OSV-sociální rozvoj,mezilidské
vztahy.
Rozliší přírodní prvky v okolní krajině.
Uplatňuje elementární poznatky o zvycích.
Vyrobí vánoční dárky,posílá vánoční pozdravy

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Pracuje s časovými údaji, uplatňuje poznatky o sobě, o rodině, o
společnosti.

Zima
Mikuláš,Vánoce-Smysl obdarování
Dobro – zlo
Pohádka o Mikuláši
Rodinné tradice
Příprava na příchod nového roku
Výtvarně ztvární postavu Mikuláše.
Vánoční besídka.
Časové údaje-denní režim,dny v
týdnu

MV-etnický původ.

Náš domov

Listopad
M
Demonstrace.
Řešení problémových situací,
dialog,dramatizace,skupinová práce.
Prosinec
VV,HV
Projekt,dramatizace,řešení
problémových situací
Tolerance jiných zvyků.Seznámení se
s vánočními zvyky v různých
kulturách.
Projekt- Vánoce
Leden
M
Názor,demonstrace.
Projekt-Zima

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností. Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního
provozu. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých .
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi. Projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům.
Rozdělí život na etapy.Charakterizuje jednotlivé etapy.
Zobrazí přímku života-na vlastních příkladech.

Průběh lidského života
Moje rodina-širší
rodina,příbuzenské vztahy
Rodinné zvyky a tradice
Moje rodina- Řešení konfliktů
v rodině
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MV-lidské vztahy.
OSV-sociální rozvoj,mezilidské
vztahy.
MV-etnický původ.

Únor
Respektování zvyků různých kultur
Rozhovor,diskuse,vysvětlování,tvořiv
á hra.

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě,rozlišuje děj v minulosti,přítomnosti a budoucnosti.
Zobecní rodinné zvyky a tradice.
Předpoví,co bude dál v jeho rodinném životě Zobrazí přímku
života-na vlastních příkladech.
Rozliší příbuzenské vztahy v rodině.Sestaví nejbližší rodokmen.
Uplatňuje elementární poznatky o sobě,o rodině a činnostech
člověka,
Převede konflikt v rodině a jeho řešení.Vytvoří pravidla soužití
v rodině.
Osvojí si principy slušného chování.Učí se empatii a pohledu na
svět očima druhého.
Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o lidské
společnosti,zvycích.
Zná smysly Velikonoc.
Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností. Roztřídí zadaná povolání podle daných kritérií i vlastních
kritérií.Najde rozdílné i společné znaky povolání.Plánuje a navrhuje
své budoucí povolání.Předvede určené povolání.
Posoudí společenskou důležitost povolání.Sestaví schéma svého
běžného všedního dne a volného dne.Navzájem je porovnává.
Uspořádá a posoudí aktivity svého volného času. Uvědomuje si
důležitost jednotlivých profesí.Osvojuje si principy slušného
chování.Umí vyjádřit své myšlenky verbálně i neverbálně

Velikonoce- symboly.
Velikonoc,pranostiky.
Povolání-Čím budu?Nejznámější
povolání.
Důležitost .

Pozoruje, popíše proměny v přírodě
Rozliší přírodní prvky v okolní krajině.

Příroda na jaře
Stavba rostlin
Jarní květiny

Rozliší přírodní prvky v okolní krajině.
Umí najít princip třídění živočichů do skupin (savci,ptáci,ryby ).
Umí popsat jednotlivé části rostlinného těla
(kořen,stonek,list,květ,plod).

Jarní den-projekt.
Ptáci
Domácí a hospodářská zvířata
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MV-lidské vztahy
OSV-sociální rozvoj

Březen
VV,HV
Projekt,vycházka.

Duben
TV
Projekt-Jaro, Velikonoce
Beseda,názor,využití médií.
Den Země

. Uplatňuje základní hygienické,režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle. Rozezná
nebezpečí různého charakteru,využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času.

Roztřídí do skupin potraviny –zdravé,nezdravé (vytvoří karty).
Uvede příklad zdravého jídelníčku
Hygiena při stolování,sezení u jídla.Správné zacházení
s příborem,kultura stolování,chování v restauracích. Předvede
ukázku správného stolování
Složení jídelníčku,správný výběr jídla a tekutin,výběr jejich
množství. Vyrobí jednoduché jídlo.
Nemoci z diet (bulimie,anorexie)
Drogy a jiné návykové látky-ovládá způsoby komunikace
s operátory tís.linek
.
Rozliší přírodní prvky v okolní krajině

Lidské tělo-stavba těla,základní
funkce a projevy,životní potřeby
člověka,péče o zdraví-zdravý životní
styl,denní režim, první pomoc –
přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzic.a duševního zdraví
Čísla tísňového volání,správný
způsob volání na tís.linku
Stravování,výživa- správná
výživa,výběr a způsoby uchovávání
potravin,vhodná skladba stravy
pravidelné stolování,pitný režim.)..
Návykové látky

Příroda v létě
Na louce, na poli ,v lese, u vody
Opakování-učiva,shrnutí poznatků.
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.

Květen
VV
Dialog,soutěže,kvízy,dramatizace.

Červen
Hodnocení
Projekt- Léto, Letní pobyt

Člověk a jeho svět

ROČNÍK:

3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi,projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,jejich
přednostem i nedostatkům.
Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná. V případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
Rozpozná vlastnosti, chování a jednání lidí.
Vytvoří a dodržuje pravidla chování ve škole.
Sestaví rodokmen.
Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším
okolí.
Začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci.
Zná zásady správného chování. Dbá na bezpečnost.
Umí se orientovat ve městě. Dokáže pohovořit o své obci.
Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost.
Pracuje s mapou a buzolou,zná symboly a jejich význam.

UČIVO

Místo, kde žijeme
Domov-bydliště, adresa, telefon
Rodina-příbuzenské vztahy,život
rodiny
Škola- školní řád, upevňování
režimových návyků
Státní svátek – pověst o sv. Václavu
Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví-služby
odborné pomoci, čísla tísňového
volání,správný způsob volání na
tísňovou linku
Cesta do školy, riziková místa a
situace
Co potřebuje znát chodec,cyklista
Dopravní prostředky,situace
Naše obec
Minulost a současnost
obce,orientační plánek, doprava,
průmysl, zdravotnictví, služby,
kultura, sport
Krajina v okolí domova
Orientace v krajině podle mapy, typy
a povrch krajiny, voda v krajině,
rostlinstvo.
Naše vlast
Česká republika,sousedící státy,
hlavní město, symboly
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA

OSV Mezilidské vztahy

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
JČ
Řízené rozhovory
Modelové situace
Samostatná práce
Projekt: Svatováclavský den

EV Vztah člověka k prostředí

Říjen
JČ,VV
Modelové situace, exkurze,skupinová
práce
Projekt: Naše město

Výchova demokratického občana
Občanská společnost a stát

Listopad
JČ,VV
Tvorba plánku, práce s internetem

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije.
Uplatňuje poznatky o rodině, zvycích.
Orientuje se v čase.

Lidé a čas
Orientace v čase a časový řádurčování času,čas jako fyzikální
veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet,
generace,denní režim,roční období.
Jak žili lidé dříve, život v minulosti.
Regionální památky- péče o
památky,lidé a obory zkoumající
minulost.

MV Lidské vztahy

Prosinec
JČ
Didaktické hry, dramatizace
Skupinová práce
Projekt VÁNOCE

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních
činností.
Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, lidské společnosti, soužití , zvycích a o práci lidí.
Na příkladech porovnává minulost a současnost.
Zná povolání rodičů, váží si výsledků práce.
Ovládá jednoduché domácí přístroje.

Věci a činnost kolem nás.
Lidská činnost a tvořivost –
předměty denní potřeby
Práce a volný čas – různá povolání,
výsledky práce
Lidé a výrobky – průmyslové
podniky, výroba, recyklace, třídění
odpadu
Svět v pohybu – využití techniky
Neživá příroda.
Vzduch – složení, vlastnosti, výskyt,
význam
Voda – skupenství, výskyt, koloběh
vody, význam
Půda – vrstvy, význam, využití
Slunce a Země, soustava
Živá příroda.
Rostliny- znaky, stavba
Houby – stavba, využití

OSV Morální rozvoj
EV Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí

Leden

EV – Základní podmínky života

Únor
PČ
Práce s textem, využití internetu,
pokusy, skupinová práce

EV Ekosystémy

Březen
TV,PČ
Vycházky, pozorování,vytváření
pracovních listů,skupinová práce
Projekt VELIKONOCE

Živočichové
Společné znaky, vnější a vnitřní

EV Ekosystémy

Duben
VV
Beseda, řešení problému

Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje
jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů.
Třídí látky podle skupenství, najde společné a rozdílné znaky látek.
Umí vytvořit schéma oběhu vody v přírodě.
Zná význam půdy.
Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích.
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě.
Vytváří herbář z daných rostlin v regionu.
Pozná některé druhy rostlin a živočichů.
Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích.
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JČ

Situační metody, didaktické hry
Exkurze

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě.
Porovná a posoudí stavbu těla daných živočichů.
Zná problém ochrany životního prostředí, rostlin a živočichů.
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle. Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví.
Pojmenuje části lidského těla.
Vyjádří vlastními slovy význam důležitých vnitřních orgánů a
smyslů.
Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech.
Rozvrhne svůj pracovní den.
Zná důležitá telefon. čísla.

stavba těl živočichů

Didaktické hry, skupinová práce

Rozmanitost přírody a její
Ochrana
Člověk – tvor společenský, vztahy
mezi námi
Lidské tělo – růst a vývoj, odlišnosti
pohlaví
Stavba těla – smysly, vnitřní ústrojí,
kostra
Pečujeme o své zdraví
Výživa, pitný režim,osobní hygiena,
zásady zdravého způsobu života
První pomoc
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OSV Mezilidské vztahy
Rozvoj schopnosti poznávání

Květen
VV
Besedy, pozorování, didaktické hry,
samostatná práce

OSV Psychohygiena

Červen
TV, VV
Modelové situace, řízené rozhovory,
skupinová práce

Přírodověda
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody,
princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů prostředí
Porovnává na základě pozorování základní projevy života ne
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Pozoruje, zkoumá, hodnotí, porovnává život v přírodě
Vyvozuje obecné závěry
Porovnává, třídí, pozoruje a prověřuje vlastnosti látek
Kategorizuje, klasifikuje, pozoruje a vnímá živou a neživou přírodu
Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit

Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako
součástí vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
Pozoruje a hodnotí zákonitosti na Zemi a ve vesmíru
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat

ROČNÍK: 4.
UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZNÁMKY
( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje)
Celoročně (roční období) vycházky
pokusy
září, říjen, listopad,prosinec
prosinec,leden
březen – červen

Pozorování v přírodě
- vymezení pojmů, členění přírody
- v lese
- stromy jehličnaté a listnaté
-lesní podrost
- savci a ptáci v lese
Vlastnosti látek
-měření vlastnosti látek, vzduchu,
vody, hornin a nerostů
Neživá příroda
- rozdělení neživé přírody
-vlastnosti půdy
Živá příroda
- rozdělení živé přírody
-přír.společenstva v různých
ročních obdobích
Živ. Podmínky, podnebí a počasí
Rizika v přírodě – rizika spojená
s ročními obdobími a sezónními
činnostmi; mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a
ochrana před nimi
Vesmír a Země
-Slunce,Země,střídání
dne,noci,roč.období

EV-Vztah člověka k prostředí
OSV-Řešení problému
-Kooperace
EV- Ekosystémy, změny
OSV –Rozvoj schopností
poznávání

OSV
-Rozvoj schopností poznávání

leden,únor

Výchova ke zdraví
-živ.prostředí,zdravý živ.styl
-ekologie

EV – Problémy živ. prostředí

Celoročně
Exkurze,besedy
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Uvědomuje si důležité změny v životě člověka
Poukáže v nejbližším společenském a přír. prostředí na změny a
některé problémy a navrhne možnosti zlepšení živ. prostředí
obce (města)
Pozoruje, zkoumá, hodnotí, porovnává vliv člověka na živ.prostředí
Vyvozuje obecné závěry

Ekologie a životní prostředí

EV- Ekosystémy, změny

Celoročně,výukové filmy, besedy,
exkurze
Přírodověda pro 4.roč., Nová škola,
č.j. 18565/2003-2
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Vlastivěda – zeměpis

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje apod.)

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
zástupce,symboly našeho státu a jejich význam.
Seznamuje se základními pojmy souvisejícími se státní mocí
Určuje polohu ČR a sousední státy
Vyhledává regionální zvláštnosti
přírody,osídlení,hospodářství,kultury

Česká republika
- naše vlast- domov, krajina, národ,
zaklady státního zřízení a politického
systému ČR, státní správa a
samospráva , státní symboly, armáda
ČR
- poloha,sousední státy,historie
- členění území ČR, kraje

VDO
-Občan, občans. společnost a stát
VMEGS
-Evropa a svět nás zajímá

září
Projekt: Naše město

Určí světové strany v přírodě i podle mapy,orientuje se podle
nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě.
Rozlišuje mezi náčrty,plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky
Umí pracovat s mapou
Ovládá určování světových stra a základní orientaci na mapě a
v přírodě

Mapy obecně zeměpisné a tematické
– obsah, grafika, vysvětlivky
Práce s mapou
- světové strany
- globus,mapy,plány
- poledníky a rovnoběžky
- nadmořská výška
- měřítko mapy
- povrch – pohoří,nížiny
- vodstvo – řeky,jezera,rybníky
- povodí,rozvodí,úmoří
- města – vznik,vývoj,současná
podoba,hist.památky
Náš domov – prostředí
domova,orientace v místě bydliště
Škola- prostředí školy,činnosti ve
škole,okolí školy,bezpečná cesta do
školy
Regiony ČR- Praha a vybrané oblasti
ČR, surovinové zdroje,výroba,
služby a obchod

OSV – Rozvoj schopností pozn.
- Řešení problému
- Rozhodovací dovednosti

září - prosinec

MKV
-Etnický původ

září
leden - březen

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i
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skupinová práce

duben - červen
Projekt: Sousední státy a kraje ČR

v jiných zemích
Žák určuje a vysvětluje polohu svého bydliště, školy
Rozezná a určí jednotlivé regiony ČR, hlavní město Prahu
Zná hlavní naleziště surovin
Poukazuje na změny a problémy životního prostředí.
Vyjadřuje z vlastních zkušeností vztahy mezi lidmi a přírodou

Náš region
- místo v němž žijeme,její části,
poloha v krajině, minulost a
současnost obce,význačné budovy,
dopravní síť
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Vlastivěda 4. roč. Nová škola,
Poznáváme naši vlast, č.j. 25151/2003

Vlastivěda – dějepis

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních
specifik Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
Dokáže se orientovat v čase, ukáže letopočet na časové přímce
Vysvětlí pojem dějiny, dějepis a jejich význam pro nás
Chápe souvislosti a příčiny jednotlivých událostí
Seznamuje se s významnými osobnostmi našich dějin
K vyhledávání informací používá různé druhy zdrojů
Seznamuje se s historií ve svém bydlišti a kraji

Orientace v čase a časový řád –
určování času,čas jeko fyzikální
veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet,
generace, režim dne, roční období
Současnost a minulost v našem
životě
Báje, mýty, pověsti- minulost kraje a
předků
Dávní Slované
-Sámo,Velkomoravská říše
- Konstantin a Metoděj
Období Přemyslovců
- knížata Václav a Boleslav
- Slavníkovci,- Břetislav a Jitka
- Kosmova kronika`
- P.Otakar I.,II. Anežka česká
Lucemburkové
- Král Jan a Eliška Přemyslovna
- Karel IV.,císař a král
Husitské období
- Jan Hus, husitské války
-život v českých zemích po
husitských válkách
-Jiří z Poděbrad
Jagellonci a Habsburkové
- Vladislav II.
- Rudolf II.
- čes.země po bitvě na Bílé Hoře
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MKV
-Etnický původ

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září - červen

OSV
-Mezilidské vztahy
OSV
-Poznávání lidí

Vlastivěda pro 4.roč. Nová škola,
Hlavní události nejstarších českých
dějin, č.j. 16214/2004-22

Přírodověda

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody,
princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách
regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů prostředí
Porovnává na základě pozorování základní projevy života ne
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
Vyhledává informace,rozlišuje
Hodnotí
Zařazuje, třídí ,posuzuje organismy
Seznamuje se s pojmy
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své
názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu
řešení
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
Orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze
v běžných situacích,odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů,vysvětli, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

UČIVO

Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Nerosty a horniny, půda
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody
Podmínky života na zemi
- přizpůsobivost rostlin a živoč.
- podnebné pásy
Třídění organismů
- třídění rostlin,hub a živočichů
- člověk a příroda
- botanické zahrady,zoo
- vyhledávání organismů
Člověk, životní podmínky a vztahy
k prostředí
Rodina
Soužití lidí- mezilidské vztahy,
komunikace, principy
demokracie;obchod firmy, zájmové
spolky,politické strany,církve, pomoc
nemocným,sociálně slabým,
společný „evropský dům“
Chování lidí – vlastnosti lidí,
pravidla slušného
chování,ohleduplnost,etické zásady,
zvládání vlastní emocionality;
rizikové situace; rizikové chování,
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OSV – Rozvoj schopností pozn.
- Kooperace a kompetice

EV-Vztah člověka k prostředí

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září - listopad
práce ve skupině, pokusy
Projekt: Lidské tělo - květen

celoročně

Srovnává s normou, uvádí klady
a zápory
Vnímá a vstřebává informace
Vyhledává a rozlišuje
Zdůvodňuje,obhajuje svá tvrzení
Seznamuje se s pojmy, s funkcí

Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve
vývoji dítěte před a po jeho narození
Rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc
Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou
Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné
události;vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek

předcházení konfliktům
Vlastnictvísoukromé,veřejné,osobní,
společné;hmotný a nehmotný
majetek;rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení; banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
Právo a spravedlnost- základní lidaká
práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana
občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot
Kultura- podoby a projevy kultury,
kulturní instituce
Základní globální problémy
Lidské tělo – stavba těla, základní
funkce a projevy,životní potřeby
člověka,pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, základy lidské
reprodukce,vývoj jedince
Péče o zdraví, zdravý životní styl,
denní režim,správná vživa, výběr a
způsoby uchovávání potravin,
vhodná skladba stravy, pitný
režim;nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví(
hepatitida,HIV/AIDS),drobné úrazy a
poranění,prevence nemocí a
úrazů,první pomoc při drobných
poraněních, osobní,intimní a duševní
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OSV – Sebepoznání a sebepojetí
- Rozvoj schopností pozn.
OSV – Řešení problému a rozh.
dovednosti

prosinec- duben
beseda, pozorování, exkurze

podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se
v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku
Seznamuje se s pojmy, s funkcí,
se smyslovým ústrojím
Srovnává, pozoruje, vyhledává a rozlišuje informace
Zdůvodňuje,obhajuje svá tvrzení
Organizuje hry

hygiena
Partnerství, manželství, rodičovství,
základy sexuální výchovy – rodina,
vztahy v rodině,partnerské
vztahy,osobní vztahy, etická stránka
vztahů, etická stránka sexuality
Návykové látky a zdraví – návykové
látky, hrací automaty a počítače,
závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií
Osobní bezpečí,krizové situacevhodná a nevhodná místa pro hru,
bezpečné chování v silničním
provozu,dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím
v dopravě a dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky),šikana, týrání,
sexuální a jiné zneužívání,brutalita a
jiné formy násilí v médiích
Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví-služby
odborné pomoci, čísla tísňového
volání,správný způsob volání na
tísňovou linku
Mimořádné události a rizika ohrožení
s nimi spojená – postup v případě
ohrožení ( varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry ( příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru);integrovaný
záchranný systém
Časový rozvrh dne – učení, práce,
zábava, odpočinek
Plánování dne,týdne,měsíce,roku
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Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako
součástí vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
Seznamuje se s pojmy
Srovnává, pozoruje, vyhledává a rozlišuje informace

Sluneční soustava
- Země a Měsíc
- Slunce jako zdroj světla a tepla
- Sluneční soustava
- Střídání dne a noci,roční období

111

OSV – Řešení problému a rozh.
dovednosti

květen – červen
Projekt: Morava jinýma očima
Přírodověda 5. roč.Nová škola č.j.
22 121/2004-22

Vlastivěda – dějepis

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních
specifik Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
Dokáže se orientovat v čase, ukáže letopočet na časové přímce
Vysvětlí pojem dějiny, dějepis a jejich význam pro nás
Chápe souvislosti a příčiny jednotlivých událostí
Seznamuje se s významnými osobnostmi našich dějin
K vyhledávání informací používá různé druhy zdrojů
Seznamuje se s historií ve svém bydlišti a kraji

UČIVO

Orientace v čase a časový řád –
určování času,čas jeko fyzikální
veličina, dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet,
generace, režim dne, roční období
České země - součást Rakouska
- národní obrození
- české země v bouřlivých letech
1848 – 1849
- kulturně vzdělávací spolky
- Národní divadlo
- hospodářský rozvoj po r. 1850
Rakousko – Uhersko
I. světová válka- příčiny rozpoutání,
průběh války,výsledek války
Samostatné Československo
- vznik Československé republiky
- nový stát a prezident
- život mezi válkami
II.světová válka- Mnichov
- Protektorát Čechy- Morava
- průběh války a výsledek války
- zahraniční odboj
Obnovená Českoslov.republika
- období vlády jedné strany
- srpen 1968, listopad 1989
Návrat k demokracii a vznik ČR
Char. současného vývoje
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MKV – Lidské vztahy
- Etnický původ
OSV – Rozvoj schopností
- Seberealizace
OSV – Mezilidské vztahy
OSV – Rozum. zpracování probl.
MKV – Kulturní diference
OSV – Mezilidské vztahy

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září – listopad
prosinec
leden, únor
březen, duben, květen,červen

Vlastivěda pro 5.roč. Nová škola –
Významné události nových českých
dějin, č.j. 17 964/2002-22

Vlastivěda – zeměpis
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Určí světové strany v přírodě i podle mapy,orientuje se podle
nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě.
Rozlišuje mezi náčrty,plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky,Evropy a polokoulí
Umí pracovat s mapou
Ovládá určování světových stran, určování zeměpisné polohy podle
poledníků a rovnoběžek a základní orientaci na mapě a v přírodě
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i
v jiných
Žák určuje a vysvětluje polohu ČR v rámci Evropy, sousední státy a
státy Evropy
Orientuje se v mapě
Zprostředkovává ostatním zkušenosti,zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovnává způsob života a přírodu
Rozlišuje kontinenty, podnebné pásy, časová pásma
Rozlišuje postavení Země ve sluneční soustavě
Specifikuje evropské státy,
jejich polohu,hlavní města,hranice,ostrovy,poloostrovy,
nížiny,hory,podnebí,vodstvo,
rostlinstvo a živočišstvo
Zprostředkovává ostatním zkušenosti,zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovnává způsob života a přírodu

ROČNÍK: 5.
UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Práce s mapou
-světové strany,globus,mapy
- poledníky, rovnoběžky
- nadmořská výška,měřítko mapy

OSV – Rozvoj schopností pozn.
- Řešení problému

Česká republika
- poloha ve střední Evropě
- sousední státy
- kraje- jejich povrch,vodstvo,
-města a průmysl
- Praha, Brno
Evropa a svět – kontinenty, evropské
státy, EU,cestování
- poloha na Zemi
- ostrovy,poloostrovy,hranice
- povrch a vodstvo
- podnebí,rostlinstvo a živočišstvo

MKV – Kulturní diference
VMEGS – Evropa a svět
OVS – Rozvoj schopností pozn.
- Kreativita

POZNÁMKY
( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září
celoročně
Projekt: Prázdninová cesta - září

říjen – leden
únor
březen – červen
Projekt: Naše město a blízké okolí –
říjen,květen

Vlastivěda pro 5. roč. Nová škola –
ČR jako součást Evropy,
č.j. 15 324/2004-22
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5.4.

Hudební výchova (1. stupeň)

5.4.1 Charakteristika vzdělávacího předmětu Hudební výchova (1. stupeň)
Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebního umění a hudby. K jejímu vnímání
a využívání jako prostředku komunikace prostřednictvím vokálních, instrumentálních,
poslechových a hudebně pohybových činností. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost
žáka a vedou především k rozvoji jeho hudebnosti, hudebních schopností, které se následně
projevují individuálními hudebními dovednostmi/ sluchové, rytmické, pěvecké, intonační,
instrumentální, hudebně – pohybové, hudebně- tvořivé a poslechové /.Hudební činnosti dále
umožňují žákovi uplatnit jeho individuální pěvecký potenciál při sólovém, skupinovém
i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti a jeho pohybové dovednosti
i podle jeho zájmu a zaměření.
Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Umožňuje žákům poznávání světa estetickým účinkem.V procesu uměleckého osvojování světa
žáci rozvíjí specifické cítění, tvořivost a vnímání.
V tvořivých činnostech rozvíjí nonverbální vyjadřování a dorozumívání.
5.4.2 Obsahové vymezené předmětu
Hudební výchova vede žáka k porozumění hudbě a hudebního umění prostřednictvím vokálních,
Instrumentálních, hudebně- pohybových a poslechových činností.
Činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a vedou žáka k rozvoji hudebnosti. Ty se následně
projevují individuálními hudebními dovednostmi- sluchovými, rytmickými, pěveckými,
intonačními, instrumentálními, hudebně- pohybovými, tvořivými a poslechovými.
Učitel dbá na rozmanitost výběru písní. Těžiště práce je zpěv a poslech hudby. Je nutno dbát na
individuální zvláštnosti dětského hlasu, zpěv by se měl stát přirozenou potřebou dětí pro
vyjádření pohody a radosti.
5.4.3. Časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obor Hudební výchova realizujeme ve všech ročnících prvního stupně v celkové
časové dotaci 5 hodin.
Hudební výchovu realizujeme v 45 minutových vyučovacích hodinách. Dále využíváme
mezipředmětové vztahy a prvky v této oblasti zařazujeme do ostatních předmětů. Učivo je též
nedílnou součástí projektového vyučování.
Písně a jejich pohybové ztvárnění jsou denní součástí relaxačních chvilek.
5.4.4 Výchovně vzdělávací strategie ( Hudební výchova)
• Kompetence k učení
Učitel
- vede k pochopení umění
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analyzuje dovednosti a návyky
plánuje projektové vyučování
organizuje nácvik písní a říkadel,zapamatování si textu
ilustruje rytmizování
objasňuje nácvik hry na dětské hudební nástroje
zařazuje hru na doprovodné rytmické nástroje
vybírá vhodné melodie k pohybovému vyjadřování
využívá práci s poslechovými skladbami,nacvičuje vnímání

• Kompetence k řešení problému
Učitel
- plánuje projektové vyučování
- navrhuje práce s poslechovou skladbou
- volí cílené otázky,odpovědi
• Kompetence komunikativní
Učitel
- podněcuje otázky,odpovědi
- posuzuje porozumění textům
- oceňuje vyjádření citového vztahu k hudbě
- porovnává vyjadřování myšlenek
- organizuje nácvik zpěvu
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- vede řízený rozhovor
- uplatňuje tvořivé hry
- navrhuje scénky
- organizuje nácvik besídky
- posuzuje hodnocení a sebehodnocení
- kombinuje přijímání kritiky a pochvaly
• Kompetence občanské
Učitel
- vybírá situace,které řeší vztahy ve skupině
- navrhuje projekty
- podporuje uvědomování si sebe samotného jako svobodného jedince
• Kompetence pracovní
Učitel
- navrhuje skupinové práce
- oceňuje hudební činnosti
- podporuje vlastní tvořivosti žáků
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5.4.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Hudební výchova

ROČNÍK: 1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Zpívá na základě svých dispozic.
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.
Zpívá známé písně.
Využívá jednoduché hud. nástroje k doprovodné hře. Reaguje
pohybem na znějící hudbu.
Doprovází melodie na jednod. hud. nástroje a hudbu vyjadřuje
pohybem.
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící hudby.
Doprovází melodie na jednod. hud. nástroje a hudbu vyjadřuje
pohybem.
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
nástroje.Rozpozná některé hudební výrazové prostředky.
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Zpívá v jednohlase, správně intonuje a dodržuje rytmus.
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje.
Reaguje pohybem na znějící hudbu.
Pohybuje se s hudbou, zpívá s doprovodem.

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Mluvní a zpěvní hlas
Zvuky, ozvěna
Holka modrooká
Zlatá brána, Ptala se Zuzana
Šel zahradník, Rybička maličká
Rytmizace, ozvěna, rytmické hry
Hlava, ramena, Halí, belí
Pod naším okýnkem, To je zlaté
posvícení
Rytmizace, ozvěna.
Kočka leze dolů, Čížečku
Ovčáci, Jedna, dvě, tři
Bude zima
Chůze podle nástrojů
Dědečku koleda, Přišli čtyři
koledníci, Rolničky,
Já malý přicházím koledovat.
Hudební představa
Hra na ozvěnu, rozlišování melodie
Pekla vdolky, Pásla ovečky,
Kalamajka

OSV. Psychohygiena.
Utváří příjemné pracovní prostředí.

Doprovod na tělo
Dokonči melodii
Komáři se ženili, Na horách sejou
hrách, Červený šáteček
Kytka masožravá

OSV. Kreativita.
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( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Orffova škola, harmonium
Reproduktivní metoda
Projekt: Podzim

OSV. Rozvoj schopnosti poznávání.

Říjen
Samostatná práce. Projekt Podzim
JČ, PČ, Prv, TV

OSV. Kreativita.
Sleduje svá zlepšení.

Listopad
Pohybové hry.
M, JČ, Prv, TV

OSV. Osobní rozvoj. MV.
Respektuje tradice a chrání naše
kulturní a historické dědictví.

Prosinec
Skupinová práce
Projekt: Vánoce
Prv, VV, PČ, Čtení
Leden
Orff. Škola
Beseda, vyprávění o vánocích
TV
Projekt: Zima
Únor
Pohybové hry
Skupinová práce
TV

OSV.
Vytváří si pozitivní představu o sobě
samém.

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.
Improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem.
Rytmizuje, melodizuje a improvizuje.
Pohybem vyjadřuje hudbu, využívá jednoduché hudební
nástroje.
Pohybuje se s hudbou, zpívá s doprovodem.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Zpívá trampské písně a opakuje získané vědomosti a dovednosti.

Tvořivá práce s melodií
Otázka a odpověď
To je zlaté posvícení
Když jsi kamarád
Valčíček
Hra na tělo
Říkadla o jaru
Utíkej, Káčo
Cibulenka
Travička zelená
Vozilo se na jaře
Písně z pohádek
Hra na muzikanty
Žežuličko, Maličká su
Pějme píseň
Trampské písně

OSV. MV. Kulturní diference.
Uvádí věci do souvislostí, propojuje
poznatky.

Březen
Práce s poslechovou skladbou
TV, JČ
Projekt: Hasičárna

MV. Kulturní diference.
Má pozitivní vztah k HV.

Duben
Tvořivé hry
Projekt: Jaro - Velikonoce
PČ, Prv, TV

OSV.
Osobnostní rozvoj.
Experimentuje, hodnotí a poznává
smysl a cíl učení.

Květen
Samostatná práce
JČ, Čtení, VV

Současné trampské písně
Pěvecká soutěž

OSV. Sebepoznávání a sebepojetí.
Vytváření mezilidských vztahů

Červen
Skupinová práce
Projekt: Léto, Letní pobyt
VV
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Hudební výchova

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozlišuje jednotlivé kvality tonů,rozpozná výrazné tempov a
dynamické změny v proudu znějící hudby.
Rozvíjí hlavový tón.Provede dechová cvičení.Opakuje rytmický
doprovod.Rozvíjí hygienické hlasové návyky.

Reaguje pohybem na znějící hudbu,pohybem vyjadřuje
tempo,dynamiku.
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase
Naučí se spojovat hudbu s pohybem.Naučí se lidovou píse
a rytmický doprovod.Vytleskává ve 2/4 taktu.
Reaguje pohybem na znějící hudbu.
Pozná klesavou a stoupavou melodii – umí ji pohybem vyjádřit.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Rozvíjí hudební sluch a paměť.Naučí se jednoduchou
koledu.Poslouchá vánoční koledy a písně.
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů,rozpozná výrazné tempové
a dynamické změny v proudu znějící hudby.
Melodizuje říkadlo.Umí používat dětské hudební nástroje.Naučí se

UČIVO

Rytmizace:Písně
k podzimu,rytmizace
říkadel,rytmická cvičení spojená se
čtením
Písně:Okolo Frýdku,Co to zvoní,Pod
naším okýnkem,Hlava,ramena,Malé
kotě,Rodné údolí,
Podzimní písně-lidové písně
s podzimní tematikou.Hra
rytmických doprovodů.
Zvuky,tóny.Takt 2/4.
Písně:Muzikant,Masožravá kytka,Na
tý louce zelený,Panenka,Valčíček
Pohybové hry- spojené s tělesnou
výchovou.Melodie stoupá,klesá.
Takt 3/4
Písně: Mravenci,Maličká su,Rybička
maličká,Kdyby tady byla
taková,Rovnou,Není nutno
Vánoce-vánoční písně a
koledy.Zimní den.Nota
čtvrťová,půlová.
Písně: Slyšte,slyšte-Dej bůh štěstíPásli ovce-Rychle bratři
Zimní písně—zimní
říkanky,rytmické hry.Rytmizace
textů,tanečky.
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA

MV-lidské vztahy,vztahy mezi
kulturami(průběžně)

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Čj
diskuse

Říjen
PRV
Projekt,rozhovor
Zná písně jiných kultur a hodnotí je.

Listopad
TV
sebehodnocení

MV-lidské vztahy,právo všech lodí
žít společně

OSV-osobnostní rozvoj,kreativita.

Prosinec
Čj,PRV
Práce
s chybou,projekt,výstavka,besídka
Toleruje jiné zvyky,poznává lidové
zvyky a písně různých kultur.
Leden
TV,Čj
Dialog,přijímání pochvaly a kritiky

jednoduchý taneček,jednotlivě i ve dvojici.Umí poslechem rozlišit
jednotlivé hudební nástroje.

Hudební nástroje
Písně:Kalamajka-Komáří svatbaGrónská zem

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje.
Zná zákl.poznatky z hudební teorie.

Notová osnova-klíč,nota.Pomlkačtvrťová,půlová
Masopust
Písně:Dobrú noc-Černé oči-Šel tudyOkoř-Beskyde

Reaguje pohybem na znějící hudbu,pohybem vyjadřuje
tempo,dynamiku.
Naučí se lidovou píseň,umí rozlišit dynamiku písní a skladeb

Jarní písně-písničky o práci,přírodě
a zvířatech.
Dynamika:p – mf – f.
Písně:Ty a já-Já mám koně-DajanaZtracená bačkorka
Melodizace říkadel-jarní
říkanky,popěvky a zpěv ptáků
z lidové poezie.Velikonoce.
Rytmizace a rytmická cvičení.
Písně: Vyletěl holoubek-pějme
píseň-Pět minut v Africe-Jako kotě si
příst
Písně umělé a lidovéříkanky,tanečky,pohybové
hry.Využití kánonu.Hra na
otázku,odpověď.Melodické hádanky
Písně: Žežulička-Já do lesa
nepojedu-holka modrooká-SluníčkoV dáli za horama
Písně na léto-Zpěv-prostředek
k udržení dobré nálady.Písně
k táboráku
Zpěv jednohlasý – jednotlivý i
společný návyky.
Písně: Blecha-Jemine,domine-Černý

Reaguje pohybem na znějící hudbu,pohybem vyjadřuje
tempo,dynamiku.
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.
Umí spojit hudbu s pohybem.Melodizuje říkadlo.
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Rozliší píseň lidovou a umělou.Zvládne zazpívat jednoduchou píseň
v kánonu

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Žáci opakují naučené písně čistě a výrazně.
Uplatňují hlasové a hyg.návyky.
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OSV

Únor
Pč,PRV
projekt

Březen
Prv
kvízy
MV-etnický původ,rovnocennost
všech etnických skupin a kultur.

Duben
Čj,VV,Prv
Skupinová práce
Znalost lidových zvyků jiných kultur

Květen
Čj,TV
dialog

MV

Červen
hodnocení

muž

Hudební výchova

ROČNÍK : 3..
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Upevňuje dovednosti a návyky při nácviku zpěvu.

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.
Improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem.
Pracuje s poslechovou skladbou.
Samostatně zapíše do notové osnovy noty c1 – c2.

Reaguje pohybem na znějící hudbu.
Používá rytmické doprovodné nástroje
Vytleskává ve 2/4 taktu.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Zazpívá koledu.
Uplatňuje hlasové návyky.
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Upevňování pěveckých návyků
(dýchání, tvoření tónů, pěvecké
dělení slov, výslovnost
I.Hurník- Kolovrátek
Werben-6 orchestrálních kusů
Starosti s muzikou
Notám diví se náš klouček
Ach synku
Upevňování dovednosti zpívat tóny
ve vzestupné a sestupné řadě.
Poslech české hudby pro slavnostní
příležitost.
B:Smetana-Má vlast
Slunce za hory, Okolo Blodova
Vyletěla holubička
Nácvik dvoudobé chůze a tanec
přísunným krokem
.L:Mozart- Dětská symfonie
P:Jurkovi-Ptačí koncert
Dú Valaši, Když jsem jel, Nic
nedbám, Beskyde
Nácvik ,zpěv a poslech českých
koled.
G.Zrunek- Vánoční mše

OSV Psychohygiena

Nácvik jednoduchého kánonu.
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
JČ
Reproduktivní metoda

OSV Rozvoj schopnosti poznávání

Říjen
JČ, PČ
Samostatná práce
Projekt: Naše město

OSV Kreativita

Listopad
Pohybové hry
Tanec

OSV Osobnostní rozvoj

Prosinec
Skupinová práce
Projekt VÁNOCE

OSV Řešení problému

Leden

TV

PRV, VV

VV

dynamické změny v proudu znějící hudby.
Rozezná noty podle délky.
Zazpívá ve dvojici, trojici jednoduchý kánon.
Rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje.
Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální.
Pracuje s poslechovou skladbou.
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře.
Rozezná pomlky podle délky.
Rozlišuje hudební nástroje podle vzhledu i zvuku.

Pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie.
Umí spojit hudbu s pohybem.
Melodizuje říkadlo
Vytleskává ve ¾ taktu.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící hudby.
Orientuje se v notovém zápisu písní ve zpěvníku.
Rozliší píseň umělou a lidovou.
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase.
Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Zazpívá naučené písně čistě a výrazně.

Hudební nauka- nota celá, půlová,
čtvrťová, osminová.
W.A.Mozart-Kouzelná flétna
Má maměnka, Rampouch, Šneček
Indián
Poslech taneční hudby, vyjádření
melodie pohybem
Pohybové hry
Poslech: zpěv Luise Armstronga
Až já pojedu , Kamarádi,Želva
Hudební nástroje
– strunné, dechové, bicí.
Pomlky
Vivaldi-Čtvero ročních období
Janáček-Příhody lišky Bystroušky
Byla jedna Káča, Dívča
Písničky z pohádek
Jarní říkanky, popěvky a zpěv
Lidová poezie
Rytmizace a rytmická cvičení.
A.Honegger-Pacific 231
L:Beethoven-Symfonie č.5
Když jsem byl malučký
Čížečku, Jarní
Hudební nauka – notový zápis,
taktové čáry
Píseň lidová a umělá
Smetana- Z českých luhů a hájů
Dvořák- Můj domov
Černé oči, Ej padá rosička,
Koulelo se, koulelo
Písně na léto, k táboráku
Zpěv jednohlasý – jednotlivý i
společný
Smetana-Prodaná nevěsta
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Řešení problému
Skupinová práce

OSV Kreativita

Únor
Aplikační m.
Pohybové hry
Skupinová práce

MV Kulturní diference

Březen
PČ, PRV
Fixační m., tvořivé hry
Skupinová práce

MV Kulturní diference

TV

Projekt: Pohádkový den
Duben
JČ, PRV
Hudební činnost
Práce s poslechovou skladbou

OSV Osobnostní rozvoj

Květen
Praktické m.
Samostatná práce

JČ

OSV Sebepoznávání a sebepojetí

Červen
Skupinová práce

VV

Dvořák- Slovanský tanec č.15
Poštorenská kapela, Vesnická
romance, Kozel

Hudební výchova

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Zpívá na základě svých dispozic, intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
Zvládá intonačně jednoduché melodie, písně jednohlasně i
dvojhlasně
Orientuje se v notovém záznamu
Dokáže vytleskat rytmus
Doprovází píseň hrou na tělo
Umí rozpoznat píseň umělou a lidovou

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
jednoduché případě složitější hudební nástroje k doprovodné
hře i k reprodukci jednoduchých motivů, skladeb a písní
Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební
improvizace

UČIVO

Pěvecký a mluvní projev
Hudební rytmus
Dvojhlas a vícehlas
Intonace, vokální improvizace
Písně lidové, umělé, dle vlastního
výběru
- Znám já jeden krásný zámek
- Ach není tu není
- Jede Kudrna
- Ó řebíčku zahradnický
- Voděnka studená
- Chovejte mě
- Už ty pilky dořezaly
- Teče voda teče
- A já su synek
- My pluli dál a dál
- Valčíček,Ho,ho Watanay
- vánoční koledy
Znalosti a dovednosti
Grafický záznam vokální hudby
Notová osnova,rytmický a pohyb.
doprovod,rytmus,takt,metrum,
Stupnice C dur
taktovací schéma třídobého
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV
-Seberealizace
-Kreativita
-Psychohygiena
-Kooperace
-Rozvoj schopností
MKV
-Lidské aktivity

OSV
- Rozvoj schopností
- Kreativita
- Seberealizace

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Celoročně společný i individuální
zpěv písní a intonace
Projekty: Vánoce - prosinec

Celoročně uplatňuje své schopnosti
a dovednosti při hře na jednoduché
hudební nástroje a učí se pohybovým
dovednostem.

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a dovedností, vytváří
pohybové improvizace
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
(zpěvem, hrou, tancem,doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Dokáže zapsat noty do notové osnovy
Rozezná jednotlivé noty, pomlky, tóniny
Dokáže vytleskat rytmus písně
a dirigovat v určitém rytmu
Pozná tance-valčík, polka
Podle druhu rozlišuje jednotlivé hudební nástroje
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny
Podle sluchu určuje v hudbě některé z užitých hudebních
výrazových prostředků
Rozezná hudební nástroje

taktu,nota půlová,čtvrťová
valčík,polka
Hra na hudební nástroje
Rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace
Grafický záznam melodie
Pohybové vyjádření hudby a reakce
na změny v proudu znějící hudby
Orientace v prostoru

Poslech
Výběr z CD
Kvality tónů – délka, síla, barva,
výška
Vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
Hudební styly a žánry
Hudební formy
Interpretace hudby
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Celoročně poslech různých hudebních
žánrů a skladeb

Hudební výchova pro 4.roč. SPN
č.j.16 847/96-2

Hudební výchova

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Zpívá na základě svých dispozic, intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
Zvládá intonačně jednoduché melodie, písně jednohlasně i
dvojhlasně
Orientuje se v notovém záznamu
Dokáže vytleskat rytmus
Doprovází píseň hrou na tělo
Umí rozpoznat píseň umělou a lidovou

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností
jednoduché případě složitější hudební nástroje k doprovodné
hře i k reprodukci jednoduchých motivů, skladeb a písní
Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a dovedností, vytváří
pohybové improvizace
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
(zpěvem, hrou, tancem,doprovodnou hrou) jednoduchou

UČIVO

Pěvecký a mluvní projev
Hudební rytmus
Dvojhlas a vícehlas
Intonace, vokální improvizace
Písně lidové, umělé, dle vlastního
výběru
- Avignonský most
- Bejvávalo
- Rodné údolí
- Na tom bošileckým mostku
- Tráva neroste
- U panského dvora
- Kdyby byl Bavorov
- Týnom,tánom
- Husličky
-Já písnička – výběr
- Státní hymna ČR
- vánoční koledy
Znalosti a dovednosti
Notová osnova,rytmický a pohyb.
doprovod,rytmus,takt,metrum,
Stupnice C dur,G dur,a moll,
Akord,tonika,dominanta,druhy
tanců,taktovací schéma čtyřdobého
taktu,nota šestnáctinová
Druhy tanců
Hra na hudební nástroje
Rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV
-Seberealizace
-Kreativita
-Psychohygiena
-Kooperace
-Rozvoj schopností
MKV
-Lidské aktivity

OSV
- Rozvoj schopností
- Kreativita
- Seberealizace

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Celoročně společný i individuální
zpěv písní a intonace
Projekt: Vánoce - prosinec

Celoročně uplatňuje své schopnosti
a dovednosti při hře na jednoduché
hudební nástroje a učí se pohybovým
dovednostem.

melodii či píseň zapsanou pomocí not
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Dokáže zapsat noty do notové osnovy
Rozezná jednotlivé noty, pomlky, tóniny
Dokáže vytleskat rytmus písně
a dirigovat v určitém rytmu
Pozná tance-valčík, polka
Podle druhu rozlišuje jednotlivé hudební nástroje
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny
Podle sluchu určuje v hudbě některé z užitých hudebních
výrazových prostředků
Rozezná hudební nástroje

Grafický záznam melodie
Pohybové vyjádření hudby a reakce
na změny v proudu znějící hudby
Orientace v prostoru

Poslech
Výběr z CD
Kvality tónů – délka, síla, barva,
výška
Vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
Hudební styly a žánry
Hudební formy
Interpretace hudby
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Celoročně poslech různých hudebních
žánrů a skladeb

Hudební výchova pro 5.roč. SPN
č.j.16 847/96-2

5.5.

Tělesná výchova (1. stupeň)

5.5.1 Charakteristika vzdělávacího předmětu Tělesná výchova (1.stupeň)
Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětu Tělesná výchova
a výchova ke zdraví, která není samostatným předmětem je realizována především v prvouce
a v přírodovědě.
Je součástí komplexnějšího vzdělávání v problematice zdraví. Je základním předpokladem pro
aktivní a spokojený život, a proto se stává jednou z priorit základního vzdělávání.
Ve 3. až 5. ročníku je zřízena vždy jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
5.5.2 Obsahové vymezení předmětu
Obsahem jsou činnosti ovlivňující zdraví, ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činnosti
podporující pohybové učení.Vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti
řízené, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do
denního režimu pohybové činnosti pro rozvoj zdatnosti a výkonnosti.
5.5.3 Časové vymezení a organizační vymezení
Předmět Tělesnou výchovu vyučujeme na prvním stupni s 2 hodinovou týdenní dotací, ve
sportovních třídách s 3 hodinovou dotací. Klasickou vyučovací hodinu zpestřujeme dalšími
pohybovými aktivitami, jako je bruslení, plavání, v zimním období lyžování, sáňkování,
bobování, hry na sněhu. Hodně záleží na sněhových podmínkách a v neposlední řadě i na zájmu
dětí a rodičů. Výuku komponujeme i jako projekty nebo bloky s vyšší časovou
náročností(plavání,lyžování,..)
Tělesnou výchovu realizujeme ve vyuč.hodinách, tělovýchovných chvilkách, dále jako turistiku
a pobyt v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský výcvik.
5.5.4 Výchovně vzdělávací strategie ( Tělesná výchova)
• Kompetence k učení
Učitel
- vede k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- učí získávat orientaci v základních názorech na zdraví
- učí chápat zdraví,zdatnost a výkonnost jako významný předpoklad pro duševní pohodu
- podporuje poznávání zdrojů informací o oblasti osvojování pohybových dovedností
- vysvětluje účinek pohybu na zdraví
• Kompetence k řešení problémů
Učitel
- oceňuje schopnost diskutovat o problémech souvisejících se zdravím,zdatností a výkonností
- vede k samostatnému ohodnocení úrovně své zdatnosti
- snaží se zadávat úlohy vedoucí k hledání problému,příčin,navrhuje řešení
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- přesvědčuje k využívání osvojených postupů k ovlivňování zdraví a zdatnosti,uvažování
a návrh řešení problémů
- učí poznávat postupy ke zvyšování zdatnosti,navrhuje další postupy
• Kompetence komutativní
Učitel
- vysvětluje nutnost komunikace při pohybu
- podporuje vyjadřování a formulaci myšlenek
- učí schopnosti diskutovat o problémech souvisejících se zdravím,zdatností a výkonností
- vede ke schopnosti vyjádřit svůj názor i svěřit se se zdravotním problémem
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- uvádí klady a zápory chápání zdraví a zdatnosti jako předpokladu pro duševní
pohodu,následně pro ovlivnění výběru zájmu,profese,partnera
- podporuje vnímání prožitku z pohybu a vitality,příjemného prostředí a vztahů
- vede žáka k sebehodnocení a hodnocení, k přijímání kritiky a pochvaly,výhry a prohry
• Kompetence občanské
Učitel
- učí posuzovat situace,které řeší vztahy,postoje ,úsilí
- organizuje propojování činností a jednání souvisejících se zdravím,zdatností a výkonností
• Kompetence pracovní
Učitel
- vede k aktivnímu zapojování do činností a aktivit školy podporujících zdraví
- propaguje zdravotně prospěšné činnosti
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5.5.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Tělesná výchova

ROČNÍK: 1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Míče, švihadla, žebřiny, stopky,
pásmo.
Člověk a jeho svět, M
Projekt: Podzim

Uplatňuje hl. zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy. Reaguje na zákl.
pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci.
Seznamuje se se základními zásadami hygieny a reaguje na
základní pokyny a povely.

Zásady bezpečnosti chůze
ve dvojicích
Kondiční cvičení
Míčová průprava
LA-50m, vytrvalost, skok z místa

OSV. Psychohygiena.
Žák používá mat. a nástroje,
respektuje určitá pravidla

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné
ve skupině.
Zvládá jednoduché pohybové činnosti.

Atletika
Švihadlo,žebřiny, míčové hry
Kotoul vpřed

OSV. Seberegulace, sebeorganizace.
Pozoruje a experimentuje.
Přispívá k dobrým vztahům.

Říjen
Míče, švihadla, tyče, žíněnky,
kriketový míček, stopky, pásmo.
Skupinové práce. M

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohyb. činnostech
a soutěžích.
Respektuje pravidla při kolektivních i individuálních činnostech.

Gymnastika
Šplh, závodivé hry, plné míče.
Skok přes kozu, kruhy.

OSV. Sebepoznání a sebepojetí.
Pozitivní představa o sobě samém.
Posiluje sebedůvěru.

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojené činnosti a její
organizaci.
Dodržuje pravidla her a soutěží, respektuje opačné pohlaví.

Trampolína
Překážky, švihadlo, žebřiny,
přeskoky
Hry

OSV. Seberegulace, sebeorganizace.
Osobnostní rozvoj.
Využívá získané dovednosti
k vytváření mezilidských vztahů.

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojené činnosti a její
organizaci.
Užívá při pohybové činnosti zákl. osvojené názvosloví.

Gymnastika-kladina, trampolína
Válení plných míčů, míčová technika
Zimní pobyt?

OSV. MV. Morální rozvoj.
Komunikace. Respektuje odlišná
hlediska.

Listopad
Žíněnky, plné míče, koza, odrazový
můstek.
Názorně demonstrační metoda.
Prosinec
Trampolína, lavičky, žebřiny, míčky,
míče.
Projekt: Vánoce.
Člověk a jeho svět, Člověk a svět
práce, VV
Leden
Kladina, trampolína, plné míče,
vybavení na zimní pobyt.
Skupinová práce
Projekt: Zima
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Reaguje na základní pokyny a povely k osvojené činnosti a její
organizaci.
Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své
zdatnosti.

Gymnastika-odraz, hrazda,
ručkování, závěs pod koleny
Technika míčových her

OSV. Morální rozvoj. Osobnostní
rozvoj.
Účinně pracuje ve skupině.

Únor
Hrazda, míče, …

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Změří zákl. pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.

Šplh, překážková dráha
Gymnastika
Tanec

OSV. Řešení problému
a rozhodovací dovednosti.
Kreativita.

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Cvičí podle jednoduchého popisu. Uplatňuje kondiční zaměření
činnosti.

Atletika
Chůze v terénu
Hod tenis. míčkem
Starty

OSV. Řešení problému
a rozhodovací dovednosti.
Používá obecně známé termíny.

Březen
Projekt: Hasičárna
Skupinová práce
Člověk a jeho svět, VV, M
Duben
Míček, pásmo, stopky
Projekt: Jaro - Velikonoce

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině.
Podílí se na realizaci pravidelného pohyb. režimu, projevuje
přiměřenou samostatnost.

Atletika-závody:50m, skok daleký,
hod míčkem, vytrvalostní běh
Turistika

OSV. Komunikace.

Květen
Míček, pásmo, stopky

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině.
Reaguje na zákl. pokyny, usiluje o zlepšení svých výkonů.

Atletika- závodivé hry, soutěže
ve družstvech

OSV. Komunikace. Kreativita.
Přistupuje k výsledkům z hlediska
ochrany zdraví svého i ostatních,
ochrany živ. prostředí.

Červen
Skupinová práce
Vycházka a exkurze-Tyršův stadion.
Projekt: Léto, Letní pobyt
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Tělesná výchova

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
PRV
Názor,soutěže

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci.
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy.
Žák ví,že pohyb je vhodný pro zdraví.Zná zákl.pravidla chování při
TV.Umí reagovat na základní pokyny,signály a gesta učitele.
Zvládá zákl.techniku běhu,skoku do dálky a v hodu
míčkem.Dovede pojmenovat základní atletické disciplíny.
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím
a využívá nabízené příležitosti.
Zná základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech.Zvládá
techniku nízkého a polovysokého startu.Zvládá techniku rychlého a
vytrvalostního běhu.
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci.
Umí prosté skoky a zvládá základy gymnast.odrazu.
Ovládá vlastní jednání,dokáže své jednání a chování kontrolovat.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině:usiluje o jejich zlepšení.

Organizace,hygiena-základní
Pravidla chování při TV.Reakce na
zákl.pokyny a povely.
Atletika-průprava běh,skok,chůze.

OSV-osobnostní rozvoj,cvičení
sebekontroly ( průběžně )

Atletika-průprava rychlého a
vytrvalostního běhu.Základy nízkého
a polovysokého startu.
Gymnastikapolohy,postoje,průpravná
gymnastická
cvičení:lavičky,trampolína

OSV-osobnostní rozvoj,cvičení
sebekontroly

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině. Umí kotoul vpřed.Umí pojmenovat základní
postoje,pohyby,kroky,konkrétní osvojené tance
Zvládá základní způsoby házení a chytání míče
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci. Umí prosté skoky z trampolíny do vzporu

Gymnastika-kotoul vpřed.Kondiční
a rytmická cvičení,cvičení s hudbou
Hry-nácvik držení míče
Bruslení

Listopad
HV
Názor,demonstrace

Gymnastika-průprava kotoulu
vzad.Trampolína-odrazy a prosté

Prosinec
HV,aplikace dovedností
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Říjen
Názor,tvořivá hra

dřepmo.Umí vyjádřit melodie a rytmus.

skoky do vzporu dřepmo.
Taneční doprovod písně
Bruslení

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech.

Gymnastika-kotoul vzad.
Rytmizovaný pohyb- běh,chůze.
Lavička-kladinka.

OSV-osobnostní rozvoj,cvičení
sebekontroly

Leden
HV
skupiny

MV-lidské vztahy,etnický původ

Únor
PRV
Tvořivá hra,aplikace dovedností

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím
a využívá nabízené příležitosti.
Zvládá techniku kotoulu vzad.Umí vyjádřit jednoduchou melodii a
hlasitost doprovodu chůzí,během.Žák zvládá základní druhy
cvičení,které pomáhají ke správnému držení těla.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině.
Zdokonaluje přihrávky.
Ví,že hra přináší radost.Zná základní pravidla vybíjené.

Bruslení
Gymnastika-opakování kotoulu
vpřed,vzad,akrobacie na koberci.
Zvládá techniku kotoulu vpřed,vzad

Hry-přihrávky-fixace
stylu.Vybíjená-nácvik základních
pravidel.

Zvládá techniku kotoulu vpřed,vzad.Zvládá základy
gymnastického odrazu
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Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci. Umí ručkování ve svisu.Zvládá základní estetické
držení těla.Umí pojmenovat základní postoje.

Gymnastika-hrazda.
Estetický pohyb tělachůze,obraty,poskoky.

Březen
HV
Sebehodnocení

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Ví,že gymnastika je založena na přesném provádění pohybů a snaží
se o to. Zná pohybové hry a je schopen je hrát s kamarády i mimo
tělocvičny.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině.

Gymnastika-jednoduchá skladba
z nacvičených prvků(kotoul,obraty,..)
Hry-Na jelena,Na vlka,..
Atletika-průpravná
cvičení,ovlivňování
rychlosti,vytrvalosti

Duben
ČJ
Pohybová hra
Projekt 5

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím
a využívá nabízené příležitosti.
Zvládá základní techniku běhu.Rozvíjí vytrvalost a ohleduplnost.
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Chápe činnosti s míčem jako vhodné činnosti a využívá je
v pohybovém režimu.

Atletika-rychlý běh,indiánský běh na
tisíc metrů.Vytrvalostní běh- 10
minut. Štafetový běh-nácvik.
Hry-kopaná,vybíjená

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Zvládá základní techniku skoku do dálky a hodu míčkem
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci. Rozvíjí spolupráci s kamarády.
Umí se připravit na turistickou akci.

Atletika-skok do dálky,hod míčkemz místa, hod z chůze.
Hry-hry v přírodě
Turistika
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Květen
sebehodnocení

Červen
Čj
Vycházka,hry
Projekt 6

Tělesná výchova

ROČNÍK:

3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím
a využívá nabízené příležitosti.
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech.
Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportu.
Dbá na čistotu těla, prádla a cvičebního úboru.

UČIVO
Základní pravidla chování při TV.
Reakce na zákl. pokyny a povely.
Význam pohybu pro zdraví
Příprava organismu na zdravotně
zaměřené činnosti - průpravná,
kondiční, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy.
Otužuje se.
Zná zásady bezpečnosti při hodině TV.
Nebojí se odrazit sounož.

Atletika - průprava běh, skok, chůze.
Atletická průprava
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
- běh na 50 m, skok daleký, hod
míčkem, běh na 300m
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV
Sportovní hry
Pohybové a netradiční pohybové
činnosti
Bezpečnost při pohybových
činnostech

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
a její organizaci.
Umí dva kotouly vpřed za sebou, vztyčí se bez pomoci paží.

Odraz. Výskok
Základy gymnastiky
Kotoul vpřed i vzad
Pohybové hry s míčem

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
a její organizaci.
Změří základní pohybové výkony, porovná je s předchozími
výsledky.
Učí se základní atletické disciplíny, techniku běhu, hodu a skoku.
Dodržuje bezpečnost a hygienu.
Porovnává a měří výkony.
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA
OSV Psychohygiena, kooperace

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.
Září
PRV
Názorně demonstrační metoda

OSV Sebepoznání a sebepojetí

Říjen
Názorně demonstrační metoda
Metody praktické

OSV Osobnostní rozvoj

Listopad
Názorně demonstrační metoda

OSV Seberegulace, sebeorganizace

Prosinec
Country tanec

HV

Zná a dodržuje pravidla míčové hry.
Naučí se taneček.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich zlepšení.
Zná několik základních cviků z každé osvojované oblasti.
Posiluje, koordinuje.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich zlepšení.
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím
a využívá nabízené příležitosti.
Osvojuje si rovnováhu, jízdu na lyžích.
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci
Rytmizuje kroky.
Naučí se lidový tanec se zpěvem.
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci.
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Osvojí si techniku odhodu vrchem a rychlý start krátkého běhu.
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a
její organizaci.
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Zvyšuje svou výkonnost.
Zaujímá správné základní cvičební polohy.
Umí se pohybovat s míčem.
Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích.
Usiluje o zlepšení svých výkonů.

Jednoduchý taneček
Průpravná kondiční, koordinační a
relaxační cvičení.
Akrobacie
Šplh

OSV Osobnostní rozvoj

Leden
Skupinová práce

Cvičení na nářadí, žebřinách.

OSV Morální rozvoj, řešení
problému

Únor
PRV
Názorně demonstrační metoda
Řešení problému

OSV Kreativita

Březen

Zimní pobyt na horách
Rytmizace jednoduchých pohybů –
přísunný krok, cval stranou,
poskočný krok
Využití tanečních kroků v lidovém
tanci
Atletika
Hod tenisovým míčkem
Nízký a polovysoký start
Vybíjená

Skupinová práce
OSV Řešení problému a rozhodovací
dovednosti

Duben
Metody praktické

Atletika
Běh na 50m, 10min.běh
Skok daleký s rozběhem
Míčové hry

OSV Seberegulace a sebeorganizace

Květen
Metody praktické

Atletika
Hry na, hry na uklidnění hřišti,
soutěže ve družstvech

OSV Komunikace
Kreativita

Červen
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PRV

Skupinová práce

PRV

Tělesná výchova

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových
her
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením
v optimálním počtu opakování
Zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku
cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynu učitele
Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou
v rozporu s jeho oslabením
Dokáže zvládnout určité pohybové dovednosti podle věku a svých
schopností
Cvičí podle pokynů, zvládá základní názvosloví
Provádí vyrovnávací a kompenzační cvičení

UČIVO

Význam pohybu pro zdraví
Příprava organismu a zdravotně
zaměřené činnosti průpravná,kondiční,kompenzační,
relaxační,vyrovnávací,tvořivá a jiná
cvičení
Rytmické a kondiční gymnastické
Činnosti s hudbou a tanec
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV
-Psychohygiena
-Kooperace a kompetice
-Rozvoj schopností

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Celoročně

Změří základní pohybové výkony porovná je s předchozími
výsledky
Učí se základní atletické disciplíny, techniku běhu, hodu a skoku
Dodržuje bezpečnost a hygienu
Porovnává a měří výkony

Jedná v duchu fair play:dodržuje pravidla her a soutěží, pozná
a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
Ovládá základní pravidla her a dodržuje je
Dbá na bezpečnost a hygienu při hře
Je ohleduplný vůči ostatním
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy
Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace
Učí se bruslit, lyžovat,plavat a seznamuje se s netradičními
pohybovými aktivitami
Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
Zvládá gymnastické dovednosti podle svých schopností
Reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohyb. činnosti
Provádí vyrovnávací a kompenzační cvičení

Atletická průprava
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
-běh na 50 m,skok daleký,hod
míčkem,běh na 300m
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV
Sportovní hry
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV

OSV - Seberegulace

září,říjen
duben,květen

OSV - Komunikace
-Kooperace a kompetice
-Rozvoj schopností

celoročně

Pohybové a netradiční pohybové
činnosti
Bruslení,lyžování,turistika a pohyb
v přírodě
Úpoly. Plavání

OSV - Komunikace

zimní pobyt v přírodě
Celoročně, dle možností

Gymnastická průprava
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV

OSV
-Psychohygiena
-Rozvoj schopností

listopad,prosinec,leden, únor,březen
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Tělesná výchova

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových
her
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením
v optimálním počtu opakování
Zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku
cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynu učitele
Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou
v rozporu s jeho oslabením
Dokáže zvládnout určité pohybové dovednosti podle věku a svých
schopností
Cvičí podle pokynů, zvládá základní názvosloví
Provádí vyrovnávací a kompenzační cvičení
Změří základní pohybové výkony porovná je s předchozími
výsledky
Učí se základní atletické disciplíny, techniku běhu, hodu a skoku
Dodržuje bezpečnost a hygienu

UČIVO

Význam pohybu pro zdraví
Příprava organismu a zdravotně
zaměřené činnosti průpravná,kondiční,kompenzační,
relaxační,vyrovnávací,tvořivá a jiná
cvičení

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – Rozvoj dovedností
- Komunikace
- Psychohygiena

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
celoročně

Rytmické a kondiční gymnastické
Činnosti s hudbou a tanec
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV

Atletická průprava
Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu

137

OSV - Seberealizace

září,říjen
duben,květen

Porovnává a měří výkony
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti.Změří zákl. výkony
Jedná v duchu fair play:dodržuje pravidla her a soutěží, pozná
a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
Ovládá základní pravidla her a dodržuje je
Dbá na bezpečnost a hygienu při hře
Je ohleduplný vůči ostatním
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy
Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace
Učí se bruslit, lyžovat,plavat a seznamuje se s netradičními
pohybovými aktivitami
Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
Zvládá gymnastické dovednosti podle svých schopností
Reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohyb. činnosti
Provádí vyrovnávací a kompenzační cvičení

-běh na 60 m,skok daleký,hod
míčkem,běh na 500m
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV
Sportovní hry a míčové hry
Driblování, přihrávka,chytání,házení
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV

OSV - Komunikace
-Kooperace a kompetice
-Rozvoj schopností

celoročně

Pohybové a netradiční pohybové
činnosti
Bruslení,lyžování,turistika a pohyb
v přírodě
Úpoly. Plavání

OSV - Komunikace

zimní pobyt v přírodě
Celoročně, dle možností

Gymnastická průprava
Kotoul vpřed a vzad,šplh 4m na čas,
stoj na rukou, přemet stranou
Bezpečnost při pohybových
činnostech
Hygiena při TV

OSV - Seberegulace
- Psychohygiena

listopad - březen
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5.6

Výtvarná výchova (1. stupeň)

5.6.1 Charakteristika vzdělávacího předmětu Výtvarná výchova ( 1.stupeň)
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými systémy,které jsou jedinečným nástrojem
poznávání a prožívání existence,prostředkem utváření lidské mysli.V etapě základního
vzdělávání je učivo výtvarné výchovy členěno a realizováno prostřednictvím tvůrčích činností,
v nichž se projevuje vlastní tvorba žáků s vnímáním a interpretací.
Vyučovací předmět výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Vede žáky k porozumění výtvarného umění a estetickému vnímání světa.
Pro výtvarnou činnost je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky
nebo výsměchu druhých. Na prvním stupni převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného
projevu dítěte. Dítě kreslí zpaměti, předlohám se vyhýbá. Ztvárňuje své představy. Ve všech
formách výtvarného projevu (malbě,kresbě,modelování,…) se projevuje dětská osobnost dítěte
a jeho chápání světa kolem sebe.
5.6.2 Obsahové vymezení předmětu
Obsah učiva je rozložen do těchto tématických okruhů:
- objevování světa přírody
- poznávání a prožívání světa dítěte
- svět, který pozoruji
- dětská fantazie
- svět, který dítě obklopuje
5.6.3 Časové a organizační vymezení
Předmět Výtvarná výchova se vyučuje s 2 hodinovou týdenní dotací od 1. do 5. ročníku.
Výtvarnou výchovu realizujeme ve vyučovacích hodinách. Dále využíváme mezipředmětové
vztahy a prvky této oblasti zařazujeme dle možností do jiných předmětů.
5.6.4 Výchovné a vzdělávací strategie ( Výtvarná výchova)
• Kompetence k učení
učitel
- vede k pochopení výtvarného umění
- klade důraz na vytváření dovedností a návyků
- vytváří projekty-pozorování a porovnávání
- nabízí vhodné výtvarné techniky,jejich osvojování
- rozvíjí výtvarné vyjadřování
- motivuje k experimentování s materiály
- podněcuje poznávání výtvarného umění
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• Kompetence k řešení problému
Učitel
- připravuje projektové vyučování
- vede ke kladení otázek,tvorbě odpovědí
• Kompetence komunikativní
Učitel
- vede ke kladení otázek,tvorbě odpovědí
- motivuje k vytváření vztahu k výtvarnému dílu
- podněcuje k vyjadřování myšlenek a svých pocitů
- klade důraz na prezentaci své práce hledání kvalit
- podněcuje k naslouchání sdělení jiných
- zařazuje doprovázení prací písemným projevem
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- řídí rozhovory
- zařazuje tvořivé hry
- nabízí hodnocení a sebehodnocení prací
- vede žáky k přijímání pochvaly a kritiky
- motivuje ke svobodnému výtvarnému vyjádření
• Kompetence občanské
Učitel
- vytváří projekty
- motivuje k uvědomování si vlastní práce
- vede ke svobodnému výtvarnému vyjádření
• Kompetence pracovní
Učitel
- vede žáka k osvojování si výtvarných činností,technik
- klade důraz k utváření návyků ve výtvarných činnostech
- podněcuje k pozorování,rozlišování znaků,jejich ztvárnění
- podporuje tvořivost žáků
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5.6.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Výtvarná výchova

ROČNÍK : 1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Aplikace znalostí, samostatná
i skupinová práce, dramatizace
pohádky.
Pomůcky.
JČ, TV
Projekt: Podzim

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.
Projevuje vlastní životní zkušenosti-kresba léta, malba astry.
Vymodeluje jednoduché druhy ovoce a zeleniny.

Procvičování jemné motoriky prstů
Vzpomínka na léto
Ilustrace O Smolíčkovi
Astra
Modelování ovoce,zelenina

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání.

Odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností.
Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně - obrazová
vyjádření, zapouštěním barev zachycuje podzim.

Otisky mých rukou
Hra s barvou-shlukování barev,
zapouštění barvy-podzim

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání.

Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.
Vhodnými výrazovými prostředky zobrazuje prvky přírody-listy,
ovoce, šípkový keř.
Vyrobí čepici z papíru.
Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil.
Vyrobí papírového čertíka a vánoční přání.
Vodovými barvami zachycuje zimní sporty.
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje
přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.

Obtiskování listů
Ovoce-vytrhávání
Šípkový keř
Návrhy-čepice

Listopad
Pomůcky. Tuš.
Prv

Čertík-vystřihování a dotváření pekla
Zimní sporty
Vánoční přání
Těšíme se na Vánoce

Prosinec
Tv vysílání, video.
Projekt: Vánoce.
Pomůcky.
Prv, PČ, Čt
Leden
Pomůcky, knihy, loutky.
Beseda.

Moje vánoce
Zimní sporty
Pohádkové bytosti
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Říjen
Pomůcky.
Skupinová práce
Prv

Projevuje vlastní životní zkušenosti-maluje vánoce, zimní sporty,
pohádkové bytosti.
Pohyb vystihuje modelováním zimních sportů.

Zimní sporty-modelování

TV, JČ
Projekt: Zima

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
Zaměřuje se na své zkušenosti, vyvozuje vlastní závěry.
Chápe role a úlohy dospělých, kreslí obrázek ze života.
Vyrobí sněhuláka z papíru.
Vžívá se do role zvířátka, jeho podobu zachycuje malbou.
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
Vyrábí postavičky.
Chápe zákonitosti přírody, maluje zimu, sněženky, zvířata a jejich
mláďata.

Sněhulák
Ze života dospělých
Kdybych byl zvířátkem

Únor
Pomůcky, barevné papíry, loutky,
pohádkové knihy.
JČ, Prv

Zima a sport
Postavičky-koláže
Sněženky-posel jara
Zvířata a jejich mláďata

EV-vztah člověka k prostředí.

Březen
Pomůcky.
JČ, Prv
Projekt: Hasičárna

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil.
Zapojuje jemnou motoriku a vyrábí kraslice a rozkvetlý strom.
Mamince k svátku namaluje vázu na látkový ubrousek.
Batikuje jaro na tričko.
Seznámí se s ilustracemi J. Lady.
Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil.
Na výkres A3 namaluje temperovými barvami portrét maminky.
Lepením přírodnin vytváří obrázek.
Maluje dětské hry.

Kraslice
Rozkvetlý strom
Váza pro maminku
Jarní práce
Ilustrace J. Lady

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání

Duben
Pomůcky, vajíčka, květiny,
trička,ubrousek, barvy, knihy.
Vycházka, beseda v knihovně.
Projekt: Jaro - Velikonoce.

Moje maminka
Dotváření přírodnin
Volné téma
Hrajeme si

OSV- Kreativita

Květen
Pomůcky, přírodniny.
Prv, JČ, TV

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření. Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky.
Projevuje své vlastní životní zkušenosti a interpretuje podle svých
schopností.
Formou skupinové práce vytváří koláž slunce.

Slunce-jak ho děti chtějí vidět.
Jedeme na výlet.
Beseda.
Těšíme se na prázdniny.

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání.
Psychohygiena.

Červen
Pomůcky.
Beseda, exkurze, práce ve skupině.
Projekt: Léto, Letní pobyt
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Vzpomínky na výlet vyjadřuje kresbou.
Aktivně se zapojuje do besedy.
Představu svých prázdnin vyjadřuje malbou.

Výtvarná výchova

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření,která samostatně vytvořil.
Žák kreslí a maluje.Dbá na správné držení tužky a pastelky.
Výtvarně vyjádří skutečnosti podle vlastních prožitků.
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření(linie,tvary,objemy,barvy).
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
Rozliší barvy základní a podvojné.Experimentuje s barvou.Umí
kombinovat přírodní materiály,provádí frotáž
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření(linie,tvary,objemy,barvy).
Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření.
Koloruje,vytrhává,modeluje.Učí se hodnotit práci svou i ostatních.
Tvoří práce prostorové i plošné s využitím originality a fantazie.
Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.
Umí dolepovat,dokreslovat.
Toleruje a pozná zvyky různých kultur.
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření.
Porovnává je a třídí na základě odlišností.
Pozoruje a výtvarně zpracuje vlastní prožitky.Pozná známé
ilustrátory dětských knih.

Ve škole-pozorování činností ve
škole.
Náměty ze školy a třídy.
Dopravní prostředky.
Příroda na podzim-pozorování
přírody a činnosti lidí,podzimní den,
Rozlišování tvarů,barev,harmonie
barev.Využití přírodního materiálu.

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Pč,PRV
Vycházka,demonstrace

OSV-kreativita

Říjen
PRV
Experimentování
Projekt 1

Rozvíjení dětské představivosti a
fantazie.Práce plošné i
prostorové.Námětové malby a kresby
(život dětí)

OSV-kreativita

Listopad
Pč
Návštěva výstavy

Vánoce-zimní den,vánoční tematika,
Výroba ozdob na stromek.Můj
domov.

MV-lidské vztahy(průběžně)

Prosinec
PRv,HV
Projekt 2,výstavka

Zima-zimní náměty,kresba zimní
krajiny.Malíři-ilustrátoři dětských
knih.
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Leden
Čj
Beseda,
Projekt 3

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
Umí začleňovat postavy do prostoru.Experimentuje s barvou.
Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.
Hovoří o tom,co nakreslí.Vytváří jednoduché nákresy
k PRV.Používá různé výt.techniky,pracuje s linií.
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti:
Pozoruje tvary předmětů z hlediska jejich funkce a využití.Výtvarně
zpracuje svůj prožitek.
Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření,která samostatně vytvořil.
Udělá návrh na jarní látku,balicí papír.Výtvarně zpracuje známou
pohádku.
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti:
Sleduje základní přírodní zákonitosti a zajímavé tvary.

Masopust-maska.
Zimní sporty—práce
s barvou,kontrast,harmonie,využití
vzniklých náhodností.
Jaro,Velikonoce-jarní den,jarní
motivy-pozorování na vycházkách
a výtvarné vyjádření.
Velikonoční náměty.
Práce lidí-obrázky různých věcí
z minulosti i představa o
budoucnosti.Tematické
práce,zaměstnání rodičů,hry dětí.
Dekorativní práce-rytmické řešení
plochy,návrhy vzorů látek.Oblékáme
se.
Ilustrace známé pohádky.
Příroda v létě-tematické
kreslení,využití pozorování přírodytémata z prvouky (
voda,ryby,proměny přírody v létě…)
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Únor
PRV,Pč
projekt
Březen
PRV
Skupinová práce
Duben
PRV
Skupinová práce
Projekt 4
Květen
Čj
Diskuse,demonstrace
Červen
PRV
Hodnocení
Projekt 6

Výtvarná výchova

ROČNÍK: 3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil. Využívá barev základních i barev vzniklých
mícháním

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)

Vzpomínky na prázdniny
Svět přírody-louka s květy, kytice,
astra
Větvičky, stromy
Barevný keř, motýl-tempery
Výtvarné osvojování přírody
Ovoce a zelenina
Tématické práce – ze života dětí
Dekorativní práce – textilie, otisky,
koláže
Naše město – pohled z okna,
procházka ulicí

OSV Rozvoj schopnosti poznávání
Kreativita
EV

Září
JČ, PRV
Názorně demonstrační metoda
Samostatná práce
Rozhovor

OSV Kreativita
EV

Říjen
JČ, PRV, PČ
Skupinová práce
Kresba, malba modelování

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti. Uplatňuje při
tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.
Zná 4 významné osobnosti výtvarného umění, pozná rozdíly ve
výtvarném vyjadřování ilustrátorů.

Tématická práce – zážitky za
společenského života
Pověsti z regionu – ilustrace
Ilustrátoři dětských knih

OSV Mezilidské vztahy
Komunikace

Listopad
JČ, PRV
Řízený rozhovor
Beseda
Abstrakce a konkretizace

Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.
Pozoruje a ztvární zimní krajinu.
Prakticky využívá své návrhy.
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty).
Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Svět přírody – zima, zimní krajina,
počasí
Zvířata v zimě – kolorovaná kresba
Vánoční přání, ozdoby
Linie – Slunce, paprsky svítící přes
mraky, letokruhy
Výtvarné osvojování předmětů
Pozorování tvarů už.předmětů

OSV Kreativita
EV Vztah člověka k prostředí

Prosinec
JČ,PRV, PČ
PROJEKT: Mikulášský den, Vánoce
Skupinová práce
Názorně demonstrační metoda
Leden
PČ
Názorně demonstrační a praktické
metody
Samostatná práce

Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření,. Odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.
Uplatňuje při práci představivost a fantazii, organizuje vlastní
výtvarnou práci..
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Projekt: Naše město

OSV Kreativita

Výtvarně vyjádří pohyb.
Pozoruje a zobrazí tvary užitkových předmětů.
V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti. Uplatňuje při
tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.
Ovládá základní technické dovednosti.
Uplatňuje představivost a fantazii. Pružně využívá svých nápadů.
Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
Pracuje na projektech třídy.
Komunikuje o problémech životního prostředí.
Chápe výrazové vlastnosti barvy, světlostní a teplotní kontrast.
Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil.
Výtvarně navrhne užitkový předmět.
Vytváří si vztah k výtvarnému dílu, hovoří o svých pocitech.

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty).
Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ
Ztvární jarní přírodu.
Prakticky využívá své návrhy při tvoření přání k svátku.
Rozeznává různý charakter lineární kresby.
Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření,. Odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností.
Umí se správně chovat v přírodě, řeší přiměřené úkoly
v prostorových pracích.
Pracuje na projektech třídy.

z hlediska jejich funkce
Kresba hovězího dobytka
Origami – skládání papíru
Konstrukce z různých materiálů
Kosmonaut, robot
Tématická práce – hudební nástroje

OSV Rozvoj schopnosti poznávání

Únor
PRV, PČ
Skupinová práce
Prezentace výrobků

Ekologie – krajina přetvořená
zásahem člověka – krajina podle
představ dětí
Rytmické řešení plochy s využitím
různých prvků a střídání barev
Kresba - pohádková postava
Dekor předmětu – kombinované
techniky
Kraslice, velikonoční přání
Návštěva výstavy, galerie

EV Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí

Březen
PRV
Vyhledávání informací na internetu
Beseda
Skupinová práce
PROJEKT VELIKONOCE
Projekt: Pohádkový den
Duben
PČ, PRV, JČ
Skupinová práce
Prezentace výrobků
Exkurze

Jarní příroda
Kvetoucí strom, jarní květiny
Přání – Den matek
Linie – zvláštní účes, ptačí hnízdo
Kresba – lidské tělo + některé orgány

OSV Kreativita
EV

Květen
JČ,PČ,PRV
Praktické metody
Samostatná práce

Reliéf krajiny – práce v přírodě
Sbírání přírodnin – koláž
Těšíme se na prázdniny – témat.
práce

OSV Kreativita
EV Ekosystémy

Červen
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OSV Rozvoj schopnosti poznávání
MV Kulturní diference

PČ , PRV

Vycházka, praktické metody
Skupinová práce

Výtvarná výchova

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve
vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné ploch;
v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup;
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje
na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu
vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší
sociální vztahy
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové
tvorbě
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě
a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření
nových i neobvyklých pocitů a prožitků, svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral
či upravil
Učí se rozeznávat rozdíly mezi technikami výtvarného vyjádření
(kresba, malba, koláž, modelování)
Seznamuje se a používá pojmy linie, tvary, světlo,stín,odstíny

Prvky vizuálně obrazného vyjádření
–linie, tvary, objemy, světlostní a
barevné kvality,textury,jejich
kombinace a proměny
Uspořádání objektů do celků
Reflexe a zrakové vnímání
Smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
Výtvarné vyjádření skutečnosti
- barvy ročních období
- člověk a zvířata
- pohádkové a fantastické postavy
- ilustrace
- architektura
- symetrie přír. tvarů
Užité práce dekorativní a prostorové
- frotáže
- koláže
- vodotisk
- vánoční a velikonoční ozdoby
- kašírování
Výtvarné umění a životní prostředí
- architektura – maketa města
- krajina
- můj domov, můj pokoj
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

EV
-Vztah člověka k prostředí
-Ekosystémy, změny
OSV
-Seberealizace
-Kreativita
-Řešení problému
-Kooperace a kompetice
MKV
-Kulturní diference

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Projekt: Vánoce - prosinec
Podzim - říjen
Jaro - březen

září,říjen,březen,květen,červen

listopad,prosinec,březen,duben

únor,červen

Tvoří podle skutečnosti i fantazie
Projevuje vlastní životní zkušenosti
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření
Experimentuje
Orientuje se v barevných vztazích
Hledá inspiraci a porovnává různé způsoby uměleckého vyjádření
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Výtvarná výchova

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve
vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné ploch;
v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup;
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje
na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu
vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší
sociální vztahy
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové
tvorbě
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě
a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření
nových i neobvyklých pocitů a prožitků, svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)
Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření
a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral
či upravil
Učí se rozeznávat rozdíly mezi technikami výtvarného vyjádřeníkresba, malba, koláž, modelování
Seznamuje se a používá pojmy linie, tvary, světlo,stín,odstíny

Prvky vizuálně obrazného vyjádření
–linie, tvary, objemy, světlostní
a barevné kvality,textury,jejich
kombinace a proměny
Uspořádání objektů do celků
Reflexe a zrakové vnímání
Smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření
Výtvarné vyjádření skutečnosti
- prázdninový příběh
- autoportrét
- město, krajina v noci
- hra s kaňkou
- zobrazování přírodnin
- roční období
- zobrazování zvířat
- co je ve spíži
- sondy půdou, co žije v zemi
Užité práce dekorativní a prostorové
- loutka
- papírový rámeček - mozaika
- frotáže
- koláže
- vodotisk
- vánoční a velikonoční ozdoby
- ruční tkaní
- batikování
- kašírování – maska
Výtvarné umění a životní prostředí
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MKV – Kulturní diference
- Lidské vztahy
OSV – Rozvoj schopností
- Rozvoj dovedností
- Kreativita
- Kooperace a kompetice
- Kreativita
- Seberealizace
- Rozhodovací dovednosti
- Psychohygiena

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Projekt: Prázdninová cesta - září
Projekt: Vánoce – prosinec
Projekt: Velikonoce - duben

září,říjen,listopad,leden,březen,
květen,červen

říjen,listopad,leden,březen,duben,
červen

Tvoří podle skutečnosti i fantazie
Projevuje vlastní životní zkušenosti
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření
Experimentuje
Orientuje se v barevných vztazích
Hledá inspiraci a porovnává různé způsoby uměleckého vyjádření

- architektura – maketa města
- krajina
- můj domov, můj pokoj
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únor,červen

5.7

Člověk a svět práce (1. stupeň)

5.7.1 Charakteristika vzdělávacího předmětu Člověk a svět práce (I. stupeň)
Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání pracovních
dovedností v různých oborech lidské činnosti, přispívá k profesní orientaci žáka. Oblast se
zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Doplňuje vzdělávání o důležitou
a nezbytnou složku. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou
protiváhou.

5.7.2 Obsahové vymezení předmětu
Vzdělávací obsah je rozdělen na I. stupni na 4 tematické okruhy:
- Práce s drobným materiálem
- Práce montážní a demontážní
- Pěstitelské práce
- Příprava pokrmů
Ve všech okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit činnost samostatně i v týmu.
5.7.3 Časové a organizační vymezení
Předmět Člověk a svět práce se vyučuje s 1 hodinovou týdenní dotací od 1. do 5. ročníku. Učivo
je určeno jak chlapcům, tak dívkám bez rozdílu. Klasickou vyučovací hodinu nahrazujeme
praktickými cvičeními. Projekty s vyšší časovou náročností propojujeme s ostatními předměty.
Výběr a realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na možnostech školy.
5.7.4. Výchovné a vzdělávací strategie (Člověk a svět práce)
• Kompetence k učení
Učitel
- upevňuje vztah k práci a odpovědný postoj
- podporuje osvojování si pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
- umožňuje poznávání výrobních postupů a materiálů
- vede k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- pomáhá v uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů
- vede k organizování a plánování činnosti,volbě vhodných postupů a materiálů
- podporuje schopnost diskutovat o problému,navrhuje postupu při řešení
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• Kompetence komunikativní
Učitel
- umožňuje komunikaci při práci
- učí vyjadřovat myšlenky logicky,stručně a jasně
- vede k popisu pracovní činnosti
- podporuje stručné zdůvodňování postupu
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- učí žáky orientovat se v oborech lidské činnosti
- umožňuje poznávání fyzické a duševní práce
- podporuje skupinové práce,spolupráci a zodpovědnost,práci v týmu
- podporuje osvojování poznatků a dovedností významných pro tvorbu profesního zaměření
- vede k sebehodnocení práce
- vede k přijímání pochvaly a kritiky
• Kompetence občanské
Učitel
- pomáhá při chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci
• Kompetence pracovní
Učitel
- vede žáka ke správnému a odpovědnému vztahu k práci
- podporuje k odpovědnosti,vytrvalosti a soustavnosti
- pomáhá osvojovat si pracovní návyky
- učí žáky používat správné nástroje
- vede k dodržování hygienických a bezpečnostních zásad
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5.7.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Člověk a svět práce

ROČNÍK : 1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje apod.)
Září
Květiny
Výkresy, modelovací hmota.
Písmena, ovoce, zelenina.
JČ, Člověk a jeho svět.
Projekt: Podzim

Provádí pozorování přírody.
Pečuje o nenáročné rostliny.Vytváří jednoduchými postupy
předměty z tradičních materiálů. Pracuje podle předlohy.
Pečuje o pokojové rostliny, poznává tradiční materiály-papír,
modelovací hmota.

Pěstitelské práce.
Založení květ. výzdoby.
Práce s papírem.
Modelování-písmena, ovoce a
zelenina.

EV OSV
Pozoruje, experimentuje,
respektuje pravidla.

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi.
Vytváří různé výrobky, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.

Záložka-řazení GT
Stavebnice
Přírodniny
Obtiskování listů
Prostorové figurky
Modelování-pečivo
Navlékání-náhrdelník
Práce s papírem-Mikuláš, čert,
sněhulák
Krabička na vánoční dárek
Vánoční ozdoby
Svícen
Dekorativní práce

EV OSV

Říjen
GT, stavebnice, přírodniny, listy.
M, Člověk a jeho svět.

Osobnostní rozvoj, MV.
Kulturní diference.

Listopad
Modelovací hmota, přírodniny, šablony.
Čtení, VV

OSV, EV
Respektuje tradice, zapojuje se
do kulturního života.

Prosinec
Svíčky, jablka, koření, větvičky, ozdoby.
Projekt: Vánoce
Čtení, VV

Pásová vystřihovánka
Práce s papírem-maska kočky
Modelování-obchod
Přišívání knoflíků

MV.
Komunikace. Osobnostní a
sociální rozvoj. Kreativita.

Modelování-krmítko a zvířátka
Prostorové figurky zvířat

OSV, EV
Psychohygiena.

Leden
Modelovací hmota, knoflíky, jehla, nitě,
látky.
M, VV
Projekt: Zima
Únor
Pokojové rostliny, šablony, modelovací

Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Využívá prvky lidových tradic.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Využívá lid. tradic.
Pracuje podle předlohy.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Zvládá práci s papírem a nůžkami.Dodržuje zákl. pravidla
bezpečnosti při práci s jehlou.
Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování. Pečuje o nenáročné rostliny.
Pečuje o pokojové rostliny a
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provádí jednoduché pěstitelské činnosti.

Ošetřování pokojových rostlinrostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie

Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování. Pečuje o nenáročné rostliny.
Vede pěstitelské pokusy a pozorování.
Respektuje tradice.

Klíčení semen
Práce s papírem-vytrhávání
Modelování-květináč a váza
Velikonoční přání

OSV. Osobnostní rozvoj.
Respektuje tradice a chrání
kulturní dědictví.

Provádí elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi.
Provádí montáž a demontáž stavebnice. Modeluje, vystřihuje, lepí.

Modelování-dopravní prostředky
Město kde bydlím
Dopravní značky
Vystřihování, lepení
Práce se stavebnicí
Kytička pro maminku
Dotváření přírodnin
Léčivé byliny( rostl. jedovaté, rostl.
jako drogy)

OSV. Morální rozvoj.
Komunikace.
Využívá znalostí a zkušení
z různých oborů.
OSV, EV, MV
Pozitivní vztah k učení.

Květen
Přírodniny, rostliny.
Vycházky, exkurze.
Skupinová práce.
Člověk a jeho svět, VV

Práce s papírem
Modelování
Údržba učebnic

OSV, EV

Červen
Modelovací hmota, izolepa,
pokojové květiny, práce na zahradě.
Člověk a jeho svět
Projekt: Léto, Letní pobyt

Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování. Pečuje o nenáročné rostliny.
Provádí pozorování přírody, pečuje o rostliny, dodržuje zásady
hygieny.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů.
Zvládá elementární dovednosti a činnosti, provádí pozorování
přírody a jednoduché pěstit. činnosti.
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hmota.
Beseda, encyklopedie.
JČ, Člověk a jeho svět
Březen
Semena, vata, modelovací hmota,
barvy.
Pokusy, skupinová práce.
VV, Člověk a jeho svět
Exkurze: Hasičárna
Duben
Dopravní značky, špejle, lepidlo, stavebnice.
Vycházka. Projekt: Jaro - Velikonoce
TV, Člověk a jeho svět, VV

Člověk a svět práce

ROČNÍK : 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Udržuje pořádek a dodržuje bezpečnost při práci.Provádí
zákl.praktické čin.s papírem a kartonem.
Poznává vlastnosti modelovací hmoty.
Tvoří práce s využitím fantazie a originality.

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Matematika.
Vycházka,dialog.

Práce s papírem-zásady bezpečnosti
v PČ,příprava zboží pro obchodování
-peněženky pro mince a bankovky
do M.
Modelování-práce s modelovací
hmotou:ovoce,zelenina.
Práce s drobným materiálem:
Práce s přírodním mater.kaštany,žaludy,…
Práce s modelovací hmotouzvířata v lese.

OSV- osobnostní rozvoj a kreativita
(průběžně).

OSV- kreativita.

Říjen
ČJ,HV
Skupinová práce.
Projekt 1

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi.
Ovládá jednoduché pracovní postupy.Provádí jednoduché montážní
a demont.práce.poznává vlastnosti keramické hlíny,pracuje
prostorově.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.

Práce montážní a demontážní-Hry
se stavebnicemi:stavby podle
předlohy,rozlišování těles podle
tvaru.
Práce v keramické dílně:příprava
vánočních dárků.

OSV-osobnostní rozvoj a kreativita.

Listopad
VV
Osvojování návyků při práci.

Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Promyšleně a úsporně skládá,stříhá,lepí.Umí svou práci
naplánovat,vybrat vhodný materiál.

Práce s papíremskládání,lepení,stříhání.
Drobné dárky pro rodiče a
sourozence k Vánocům.
Výroba ozdob z přírod. materiálů
(skořápky ořechů,sláma).

OSV-kreativita.

Prosinec
HV,ČJ,PRV
Projekt,beseda,besídka,výstava.
Projekt 2

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Umí modelovat v prostoru,provádí základní praktické činnosti
s drobným materiálem.
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Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
Provádí jednoduché montážní a demont.práce.
Ovládá -stříhá,lepí.Zvládá šití předním stehem.

P.mont.a demontážní-hry se
staveb:stavby podle fantazie.
Příprava drobných dárků pro budoucí
školáky,práce s textilem.

OSV-kreativita.

Leden
PRV
Upevňování tvořivosti.
Projekt 3

Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Zdokonaluje jemnou motoriku. Rozvíjí estetické cítění.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy. Sleduje a zapisuje své
pozorování.
Při glazování výrobků vybírá vhodné barvy.
Připraví tabuli pro jednoduché stolování. Umí připravit
jednoduché pohoštění.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů. Poznává lidové zvyky a tradice.
Lepí,stříhá a prostorově zpracovává materiál.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.

Práce s papírem a kartonemfigurky z krabiček.Masopust.
Práce s drobným materiálemkorálky z těstovin.
Návštěva vhodných jarních výstav
Keramická dílna-příprava
velikonočních ozdob
Příprava jednoduchého pokrmu.

OSV- osobnostní rozvoj a kreativita
(průběžně)
(osobnostní sociální výchova)

Únor
Vv,PRV
Projekt,dialog

MV-etický původ
( multikulturní výchova)

Březen
Vv,PRV
Návštěva výstavy
Projekt 4

Barvení a malování kraslicvelikonoční.tradice,výroba
velikonočních ozdob. Pozná a
hodnotí zvyky a tradice jiných kultur.
Práce s papírem-dopravní značky
Práce s drobným materiálem:
Herbář z jarních Umí prostorově
tvořit.
Modely podle předlohy ze
stavebnice.
Stolování-příprava jednoduchého
pokrmu
Pěstitelské práce
Hodnocení celoroční práce

MV-lidské vztahy

Duben
VV
Vycházka,projekt
Projekt 5

MV-lidské vztahy

Květen
PRV
vycházka

MV

Červen
Skupinová práce,hodnocení
Projekt 6

Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Lisuje a poznává jarní květiny.
Modelování nářadí používaných řemeslníky.
Připraví tabuli pro jednoduché stolování.Chová se vhodně při
stolování.
Učí se základům stolování.
Provádí pozorování přírody.
Pečuje o nenáročné rostliny.
Poznává pěstitelský materiál,nářadí, pomůcky a správně s nimi
pracuje.
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Člověk a svět práce

ROČNÍK : 3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
PRV
Názorně demonstrační a praktické
metody

Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Vyrobí záložku do knihy a jednoduché pomůcky do vyučování
Pečuje o nenáročné rostliny
Ošetřuje pokojové rostliny ve třídě i na chodbě.

Práce s papírem
.Pěstitelské práce

EV
OSV Kreativita

Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky.
Nasbírá přírodniny, použije je na výrobek pro výzdobu třídy i jako
pomůcku do prvouky.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Přišije knoflík.
Naučí se základní stehy.
Ušije jednoduchý výrobek z textilu.

Práce s modelovací hmotou – hry
dětí
Práce s přírodním materiálem – koláž
Založení herbáře
Plánek – okolí školy (odpad.materiál)
Pavouk křižák – přišívání knoflíků
Prostírání
Jehelníček
Bramborová tiskátka
Vaření – jednoduchý recept
Pěstitelské práce
Betlém
Vánoční ozdoby a přání

OSV Kreativita
Rozvoj schopnosti poznávání

Říjen
PRV
PROJEKT: Naše město
Skupinová práce
Vycházka do lesa

OSV Kreativita

Listopad
Řešení problému
Prezentace výrobků
Vzájemná spolupráce

OSV Kreativita

Prosinec
VV, PRV
PROJEKT VÁNOCE
Skupinová práce
Aplikace znalostí
Prezentace výrobků

Práce montážní a demontážní
Práce s papírem a kartonem
Notýsek
Šašek
Prezentace obalových materiálů
mléčných výrobků

OSV Kreativita

Leden
VV
Skupinová práce
Hodnocení a sebehodnocení
Názorně demonstrační metody

Provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí
výsledky.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Seznámí se z pojmem „barborka“
Vyrábí vánoční ozdoby a přání.
Modeluje z keramické hlíny.
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy
Sestaví jednoduchý pohyblivý model.
Řeže a trhá papír.
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VV, JČ

Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Modeluje z keramické hlíny nebo moduritu.
Vyrobí jednoduchý ozdobný předmět.
Vyrobí masku.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí
výsledky.
Vyrobí jednoduchou hračku z vlny.
Upraví půdu před setím.
Zjišťuje klíčivost semen.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Vyrobí jednoduchou ozdobu na Velikonoce.
Seznámí se řemesly, zvyky a tradicemi.
Vytváří plošné i prostorové kompozice ze stavebnicových prvků.
Pečuje o nenáročné rostliny.
Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Chová se vhodně při stolování
Uplatňuje zásady společenského chování.
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.
Seznamuje se s nástroji a pomůckami a s účelem jejich použití.
Dodržuje zásady bezpečnosti.

Výroba ozdobného předmětu
Náhrdelník
Náramek
Masopustní práce

OSV Rozvoj schopnosti poznávání
Kreativita

Únor
VV, PRV
Samostatná práce
Motivační a praktické metody

Práce s vlnou
Panáček, chobotnice
Bambule
Pěstitelské práce- velikonoční
obilíčko

OSV Kreativita

Březen
VV, PRV
Samostatná práce
Praktické metody
PROJEKT VELIKONOCE

Práce s papírem a kartonem
Papírová koláž
Práce se stavebnicí

MV Multikulturní diference

Duben
VV, PRV JČ
Skupinová práce
Hodnocení a sebehodnocení
Abstrakce a konkretizace

Pěstitelské práce- ošetřování
pokojových rostlin
Úklid v okolí školy
Vaření – příprava jednoduchého
pokrmu
Dotváření přírodnin
Řezání a vyřezávání
Práce s textilií - batikování

EV Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Květen
PRV, JČ
Vyhledávání informací na internetu,
v knize
Praktické a aplikační metody

OSV Kreativita
Komunikace

Červen
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VV, PRV

Samostatná i skupinová práce
Prezentace výrobků
Hodnocení

Člověk a svět práce

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY
UČIVO

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na
základě své představivost různé výrobky z daného materiálu
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
Žák pracuje podle návodu,podle předlohy,vystřihuje,lepí
Rozvíjí představivost a jemnou motoriku,osvojuje si pracovní
postupy,rozvíjí fantazii, základní pracovní postupy

Vlastnosti materiálu
Práce s papírem
- záložka,skládání,origami
- drak,krabička,čepice,atd.
Práce s drobným materiálem
- zvířátka ze žaludů a kaštanů
- výroba svícnů
Práce s modelovací hmotou
- modelování z plastelíny
- modelování z moduritu
Práce s textilem
- vzorník stehů
- panenka,jehelníček
Jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce,práce
s návodem,předlohou, jednoduchým
náčrtem
Práce montážní a demontážní
- stavebnice
- sídliště z krabiček

OSV - Kreativita
– Rozvoj schopností
- Seberealizace
- Kooperace

OSV - Kooperace

leden
skupinová práce

Základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, výživa
rostlin, osivo
- pěstování a ošetřování
pokojových rostlin
- úprava okolí školy

OSV– Rozvoj schopností
EV – základní podmínky života

únor, březen, červen
projekt, skupinová práce, pokusy

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
Provádí jednoduché pracovní operace podle návodu, předlohy
Dbá na bezpečnost práce
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září, říjen,listopad, prosinec,únor,
duben, květen

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

skupinová práce
projekt

Provádí pokusy,ošetřování
Rozlišuje druhy rostlin a pomůcek
Orientuje se v základním vybavení kuchyně
Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu
v kuchyni
Dokáže rozlišit základní vybavení kuchyně a učí se pravidla
stolování a společens. chování
Umí nakoupit, vybrat a skladovat potraviny, zvládá připravit
jednoduché pokrmy
Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky
lidových tradic
Seznamuje se s lidovými tradicemi a vyrábí některé tradiční výrobky
z přírodních materiálů

- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
- jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
-úprava ovoce a zeleniny
– salát
- příprava jedn. snídaně,svačiny
Lidové zvyky, tradice, řemesla
Vánoční ozdoby,kraslice,tkaní
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OSV – Kooperace
MKV – Kulturní diference

prosinec, leden
skupinová práce

MKV – Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ

prosinec,březen,duben,červen
projekt

Člověk a svět práce

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na
základě své představivost různé výrobky z daného materiálu
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
Žák pracuje podle návodu,podle předlohy,vystřihuje,lepí
Rozvíjí představivost a jemnou motoriku,osvojuje si pracovní
postupy,rozvíjí fantazii, základní pracovní postupy

Práce s papírem
-skládání z papíru – origami
slunečnice,vystřihovánky,šablonky
Práce s drobným materiálem
- koláž z přírodnin,ozdoby
z přírodních materiálů
Práce s modelovací hmotou
- modelování z plastelíny
- modelování z moduritu
Práce s textilem
- šití podle jednoduchého střihu
- složitější stehy, tkaní
Jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce,práce
s návodem,předlohou, jednoduchým
náčrtem
Práce montážní a demontážní
Práce montážní a demontážní
- práce se stavebnicemi merkur ,
Lego aj.
Základní podmínky pro pěstování
rostlin, půda a její zpracování, výživa
rostlin, osivo
- pěstování a ošetřování
pokojových rostlin
- úprava okolí školy

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
Provádí jednoduché pracovní operace podle návodu, předlohy
Dbá na bezpečnost práce
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu
Provádí pokusy,ošetřování
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OSV - Kreativita
– Rozvoj schopností
- Seberealizace
- Kooperace

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září, říjen,listopad, prosinec,únor,
duben, květen
skupinová práce
projekt: Vánoce – prosinec
projekt: Velikonoce - duben

OSV - Seberealizace

Leden
skupinová práce

OSV– Rozvoj schopností
EV – základní podmínky života

únor, březen, červen
projekt, skupinová práce, pokusy

Rozlišuje druhy rostlin a pomůcek
Orientuje se v základním vybavení kuchyně
Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu
v kuchyni
Dokáže rozlišit základní vybavení kuchyně a učí se pravidla
stolování a společenského chování
Umí nakoupit, vybrat a skladovat potraviny, zvládá připravit
jednoduché pokrmy
Seznamuje se s lidovými tradicemi a vyrábí některé tradiční výrobky
z přírodních materiálů

- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
- jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
- technika v kuchyni, historie a
význam
-úprava ovoce a zeleniny
– drobné pohoštění
- příprava jednoduchého pokrmu

OSV – Kreativita
- Seberealizace

prosinec, leden
skupinová práce

Lidové zvyky, tradice, řemesla
- vánoční, velikonoční a lidové zvyky

MKV – Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ

prosinec,březen,duben,červen
projekt
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5.8

Informační a komunikační technologie (1. stupeň)

5.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Výuka počítačů a práce s informacemi je pojata jako samostatný předmět Informační
a komunikační technologie, i když není úkolem základní školy vychovat ze všech dětí
počítačové odborníky. Jedním z cílů využívání počítačů na škole je naučit se je používat jako
nástroj při další výuce. Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni žáci prvního stupně dokázali
zvládnout základy počítačů a aby je práce na počítači nezdržovala od hlavních cílů. Na druhém
stupni se žáci zaměřují na zautomatizování práce na počítači, na rozšiřování získaných znalostí.
Žáci se učí aktivně využívat informačních technologií. Informační technologie jsou žákům
přístupny i mimo přímou výuku počítačů a jsou využívány v co největším rozsahu jako nástroj
výuky.
5.8.2 Obsahové vymezení:
Obsah výuky Informační a komunikační technologie na 1. stupni vzbudí u žáka schopnost
orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových
i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Přínos obsahu Informační a komunikační
technologie na 1. stupni spočívá v tom, že naučí žáka pracovat s výpočetní technikou, zvládne
základní vědomosti a návyky při práci na PC, na školní počítačové síti si vyhledá výukové
programy, pochopí výhody i záludnosti celosvětové sítě internet.
5.8.3 Časové a organizační vymezení:
Informační a komunikační technologie je v 5. ročníku vyučována s časovou dotací 1 hodina
týdně, každý žák má k dispozici vlastní PC, síťovou tiskárnu, přístup k USB, FD, úložišti dat,
výukovým programům a k internetu.
5.8.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
učitel
- rozvíjí u žáků porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím,
- vede žáky k využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a
racionálnější organizaci práce,
- organizuje práce se sebehodnocením žáků,
- podněcuje tvořivosti žáků, realizaci jejich vlastních nápadů,
- vede žáky k účasti na různých soutěžích.
• Kompetence k řešení problému
učitel
- vede žáky k porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních
informačních zdrojů, a tím dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací,
- podporuje využívání výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i
sociálních jevů a procesů a tím k podněcování nových cest poznávání,
- vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit.

163

• Kompetence komunikativní
učitel
- rozvíjí u žáků schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení,
- podporuje přátelské vztahy ve třídách – žáci si spontánně vytváří vlastní stránky na
www.spoluzaci.cz.
• Kompetence sociální a personální
učitel
- podporuje tvořivé využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci
výsledků své práce,
- používá skupinové práce žáků, vyzdvihuje vzájemnou pomoc při učení.
• Kompetence občanské
učitel
- zadává vyhledávání aktuálních informací o naší společnosti,
- vede žáky k pracovitosti a zodpovědnosti.
• Kompetence pracovní
učitel
- vytváří problémové úlohy k cvičení vytrvalosti a systematičnosti,
- vede žáky dodržování pravidel termínů – výchova k odpovědnosti,
- rozvíjí schopnost samostatné práce s počítačem.
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5.8.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Informační a komunikační technologie

ROČNÍK

5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady.
Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie.
Nezapojuje přístroj do zástrčky.
Nezasahuje dovnitř ani se nedotýká zadní strany skříně počítače a
jeho periferií.
Pozná tyto části počítače: monitor, skříň počítače, klávesnice, myš,
reproduktory, tiskárna. Sám správně zapne a vypne počítač. Umí se
přihlásit do sítě pomocí uživatelského jména a hesla.
Používá kliknutí a dvojklik.
Najde tlačítka: start, hodiny a
hledanou ikonu na ploše. Umí přenést ikonu zástupce na plochu a na
lištu rychlého spuštění.
Otvírá okno dvojkliknutím.
Zavírá okno křížkem.
Přepínání mezi více okny pomocí klávesnice a myši
Samostatně zapne program
pomocí ikony na ploše.
Podle návodu učitele spustí a
vypne program.
Pracuje sám s výukovými
programy určenými pro 1. stupeň.

UČIVO

Bezpečnost práce s počítačem
Základní části počítače
Zapnutí a vypnutí počítače a
monitoru, přihlášení se do školní
počítačové sítě.

Ovládání počítače myší
Orientace na ploše počítače
Práce s oknem
Práce s ikonami
Práce s více okny
Práce s programy, otevírání a
ukončení programů. Využití
výukových programů, spouštění,
zavírání.
Seznámení s výukovými programy
na serveru školy
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Mediální výchova
- využívání výpočetní techniky ke
zvýšení efektivnosti své učební činnosti
a racionálnější organizaci práce
- práce s sebehodnocením žáku
- podněcování tvořivosti žáku, realizace
jejich vlastních nápadů
-porovnávání informací a poznatku z
většího množství alternativních
informačních zdrojů, a tím dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných
informací
-vedení výuky tak, aby žáci hledali
různá řešení problému svoje řešení si
dokázali obhájit
- tvořivé využívání softwarových a
hardwarových prostředků při prezentaci
výsledku své práce
- používání skupinové práce žáku,
vzájemné pomoci při učení
- vyhledávání aktuálních informací o
naší společnosti
- vedení k pracovitosti a zodpovědnosti
- zadávání problémových úloh k
cvičení vytrvalosti a systematičnosti schopnost samostatné práce s
počítačem

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září
práce na PC, využití dataprojektoru,
odborné literatury, nápověda ve
Windows
samostatná práce
práce ve dvojici – řešení problému

říjen

listopad

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.
Rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost
a odpovídající formáty
souboru. Podle návodu učitele dokáže:
Prohlédnout soubor, složku v průzkumníku, vytvořit
novou složku, soubor, umí kopírovat data, přenášet
Přejmenovat složku, soubor.
Vyhodit složku, soubor do koše.
Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém
editoru.
Vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z
Příslušenství OS.
Přenáší údaje z jednoho programu Příslušenství do
druhého.
Při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty. Vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a databázích. Komunikuje
pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení.
Využívá služby základních
portálů.
Zřídí si soukromou emailovou schránku.
Chrání si svá osobní data při práci s internetem a
zvažuje, kdy je zveřejnit.
Umí hledat na internetu podle adresy, podle obsahu,
využívá oblíbených položek
Pod vedením učitele vybere druh, velikost, tloušťku,
náklon a podtržení písma.
Napíše krátký text.
Dokáže editovat text.
Pomocí Wordu vytváří první stránku.

Základní pojmy informatiky (adresář,
podadresář, soubor, typy souborů)
Práce se složkami a soubory
Ukládání dat

listopad - prosinec

Uživatelské programy - vytvořit, upravit,
vytisknout obrázek či text
(Příslušenství OS - Malování,
Poznámkový blok, Kalkulačka – zápis a mazání
znaku, pohyb po textu, označování textu…)

leden

Využití služeb Internetu – procházení
stránek, prohlížeče, elektronická pošta,
chat, SMS, ochrana osobních dat
- oblíbené položky
- ukládání textu, obrázků, atd.

únor – březen - duben

Práce s programem Word

květen
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Dokáže uvést negativní vlivy
práce s PC na zdraví a ví, jak
je omezit, řídí se správnými
zásadami při práci na PC.

Práce s PC a naše zdraví – vliv práce
na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy,
zvýšená únava, záda, krční páter, ruce,
kompenzační cvičení)
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červen

5.9

Anglický jazyk (1. stupeň)

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah cizího jazyka zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základní školy.
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování nových skutečností. Zapojuje žáka do cizojazyčné
komunikace v celé Evropě i světě.
5.9.2 Obsahové vymezení
Požadavky na vzdělání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání v cizím jazyce předpokládá dosažení
úrovně A2. Úroveň A2-žák rozumí větám a často používaným výrazům z oblasti, které se ho
bezprostředně týkají. Komunikuje a vyměňuje si informace o běžných skutečnostech.
5.9.3 Časové vymezení a organizační vymezení
Dotace hodin v anglickém jazyce na 1. stupni je jednotná pro všechny ročníky tři hodiny týdně.
Počet hodin dovoluje vyučujícím poměrně často zařazovat do výuky hry, písničky, zajímavé
projekty (přestože menším dětem trvají déle), a tak zvyšovat zájem žáků o obtížný předmět.
Výuka angličtiny probíhá většinou v jazykových třídách, někdy v učebně informatiky. Výukové
jednotky trvají 45 minut, třídy s velkým počtem žáků (nad 24) musí být dělené na skupiny.
5.9.4 Výchovné a vzdělávací strategie:
• Kompetence k učení
Učitel
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka
- používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky,encyklopedie, tabule
gramatických přehledů) a audiovizuální techniku
- předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů
- zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb
• Kompetence k řešení problémů
Učitel
- motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další
řešení
- zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např.
získaných z četby a samostudia) a z vlastního úsudku
- předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím
kreativity
- klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání
jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění
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• Kompetence komunikativní
Učitel
- zařazuje výběr slovní zásoby na dané téma
- zařazuje diskusní kroužky a besedy (překlady jednoduchých vět z češtiny)
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci
s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu
(organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování
samotnými žáky
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale
i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem)
- vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
• Kompetence občanské
Učitel
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etické zvláštnosti žáka
- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně
kulturního dědictví a ocenění našich tradic
- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popř. účastí na
jejich organizování a účastí v soutěžích
• Kompetence pracovní
Učitel
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku,
shromažďováním materiálů
- kontroluje samostatné práce žáka, odvedenou práci dokáže pochválit
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5.9.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Anglický jazyk

ROČNÍK: 1.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu, zřetelně a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální podporu. Rozumí
jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností – reaguje verbálně i
neverbálně.
Zopakuje a použije slova, slovní spojení, se kterými se
v průběhu výuky už setkal. Dodržuje zásady správné
výslovnosti.
Odpovídá na jednoduché otázky osvojovaných témat a podobné
otázky pokládá – mluvení.
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu, zřetelně a má k dispozici vizuální oporu – poslech
s porozuměním.
Žák zná jednoduché říkanky a barvy.
Umí pozdravit, rozloučí se, představí se.
Odpovídá ANO-NE.
Umí počítat do 10.
Identifikuje základní školní potřeby
Umí popřát k narozeninám.
Pojmenuje hračky, části lidského těla.

UČIVO
Zvuková podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky.
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu
z probíraných tematických celků
Tematické okruhy - pozdravy a
představení, školní potřeby, barvy,
hračky, lidské tělo.
Mluvnice - základní gramatické
struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění).
Greeting and introductions
I’m
Numbers
Yes/No
Identify objects
It’s a/an
Identify Colours
Identify Toys
I have
Identify parts of the body
This is/are my

PŘŮŘEZOVÁ TÉMATA

Multikulturalitavýznam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění.
Poznávání lidí a jiných zvyklostí –
výchova demokratického občana
Evropa a svět nás zajímá –
zvyky a tradice anglicky mluvících
národů (výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech).
Způsoby komunikace, rozhovory
(otázky, odpovědi) – osobnostní a
sociální výchova

(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Macmillan Next Move Starter
Seznámení s anglickým jazykem
pomocí her.
Září – říjen: Unit 1
One, two, Three song; craft time
(people chain); story and value
(Friendliness); culture focus (the
World); Halloween
Listopad – prosinec: Unit 2
Put a book in the backpack song;
craft time (pencil puppets,
Christmas card); story and value
(Take care); culture focus
(Kazakhstan); Christmas
Leden – únor: Unit 3
Colour song; craft time (make a
heart); values (Be nice to friend);
culture focus (Brazil, Olympic
Games); Valentine‘s day
Březen – duben: Unit 4
Toys song; craft time (draw a toy);
values (play together-share);
culture focus (Mexico); Easter
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Květen – červen: Unit 5
Body song; craft time (make a
scarecrow); values (help friends);
culture focus (Ireland)
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Anglický jazyk

ROČNÍK: 2.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu, zřetelně a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální podporu. Rozumí
jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností – reaguje verbálně i
neverbálně.
Zopakuje a použije slova, slovní spojení, se kterými se
v průběhu výuky už setkal. Dodržuje zásady správné
výslovnosti.
Odpovídá na jednoduché otázky osvojovaných témat a podobné
otázky pokládá – mluvení.
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu, zřetelně a má k dispozici vizuální oporu – poslech
s porozuměním.
Žák zná jednoduché říkanky a písně.
Umí pojmenovat členy rodiny, části oblečení, zvířata.
Dokáže říct které jídlo má rád a které ne.
Odpovídá na jednoduché otázky.
Identifikuje nábytek a umí říct, ve kterém pokoji se nachází.
Umí říct jednoduchá přání k různým příležitostem.

UČIVO
Zvuková podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky.
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu
z probíraných tematických celků
Tematické okruhy - členové rodiny,
zvířata, oblečení, jídlo, pokoje a
nábytek.
Mluvnice - základní gramatické
struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění).
Family members
This is my …
Animals
It is/ They are
Clothes
It is my/your
There are my/your
Food
I like / I don´t like
Do you like … ? Yes, I do./No, I don´t.
Rooms and furniture
I´m in the …
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PŘŮŘEZOVÁ TÉMATA

Multikulturalitavýznam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění.
Poznávání lidí a jiných zvyklostí –
výchova demokratického občana
Evropa a svět nás zajímá –
zvyky a tradice anglicky mluvících
národů (výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech).
Způsoby komunikace, rozhovory
(otázky, odpovědi) – osobnostní a
sociální výchova

(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Macmillan Next Move Starter
Září – říjen: Unit 6
Dragon dance song; craft time
(family poster); story and value
(Be helpful); culture focus
(Taiwan); Halloween
Listopad – prosinec: Unit 7
Farmer song; craft time (animal
mask, Christmas card); story and
value (Respect); culture focus
(Botswana); Christmas
Leden – únor: Unit 8
Clothes song; craft time (dressing
the doll); values (Dress sensibly);
culture focus (Peru); Valentine‘s
day
Březen – duben: Unit 9
Food and drink song; craft time
(make a pizza); values (Be polite);
culture focus (Italy); Easter
Květen – červen: Unit 10
House song; craft time (make a
house); values (love your home);
culture focus (Ukraine)

Anglický jazyk

ROČNÍK: 3.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vlastní vizuální oporu.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. -poslech s
porozuměním
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se
jeho samotného, svých zálib, rodiny, volného času a dalších
osvojovaných témat.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
svých zálib, rodiny, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá. - mluvení
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. - produktivní
řečové dovednosti.
Žák zná barvy, školní předměty, číslovky.
Seznamuje se s anglickým písmem
Užívá neurčitý člen a/an.
Umí popřát k narozeninám, Vánocům.
Učí se přivlastňovat osobám.
Pojmenuje zvířata, části lidského těla, oblečení, pokoje v domě,
členy rodiny.

UČIVO

Zvuková a grafická podoba jazyka
- fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov.
Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a
umí ji používat v komunikačních
situacích, práce se slovníkem..
Tematické okruhy - barvy,
hračky, školní předměty, doprava,
číslovky, domov, rodina, škola,
oblékání, lidské tělo, jídlo, zvířata,
dopravní prostředky.
Mluvnice - základní gramatické
struktury a typy vět ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění).
Barvy
Neurčitý člen A/An
Anglické Vánoce
Zájmena
Sloveso být v otázce a záporu
Rodina
Zvířata
Doprava
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
English World I
Hra – hraní rolí
Napodobování jazykových modelů
Práce s učebnicí a pracovními listy
Nácvik psané formy jazyka
Září: souhrnné opakování 1.-2. tř.
Říjen, listopad: Welcome Unit

Poznávání lidí a jiných zvyklostí –
výchova demokratického občana
Způsoby komunikace, rozhovory
(otázky a odpovědi) – osobnostní a
sociální výchova
Lidské vztahy – mediální výchova

Prosinec, leden: Unit 1
Leden, únor: Unit 2
Březen, duben: Unit 3
Projekt: Toys
Duben, květen: Unit 4
Červen: souhrnné opakování

Místní předložky in, on, under
Číslovky 1-10
Počítání(How many…?)
Jídlo
Tázací slova What, How, Where,
Who
Množné číslo podstatných jmen
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Anglický jazyk

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák rozumí slovům a jednoduchým větám , pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vlastní vizuální oporu.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. -poslech s
porozuměním
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá. - mluvení
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. - produktivní
řečové dovednosti.
Žák zná jednoduché říkanky a barvy.
Užívá neurčitý člen.
Umí popřát k narozeninám.
Učí se přivlastňovat osobám.
Pojmenuje zvířata, části lidského těla,
oblečení.
Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám.
Umí pozdravit, představit se a někoho oslovit.
Poskytne požadovanou informaci.
Ovládá složitější číslovky, umí počítat a vyjadřovat množství.

UČIVO

Zvuková a grafická podoba jazyka
- fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov.
Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a
umí ji používat v komunikačních
situacích, práce se slovníkem..
Tematické okruhy - domov,
rodina, škola, oblékání, lidské tělo,
jídlo, zvířata, dopravní prostředky.
Mluvnice - základní gramatické
struktury a typy vět ( jsou
tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a
porozumění).
Nursery Rhymes
Colours
A/An + Noun
Happy Birthday
His,Her
Family Members
To be + Have got
There is/are
Can/can´t
Animals,
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
English World I
Hra – hraní rolí
Napodobování jazykových modelů
Práce s učebnicí a pracovními listy
Upevňování psané formy jazyka
Září: opakování Unit 1-4
Říjen: Unit 5

Poznávání lidí a jiných zvyklostí –
výchova demokratického občana
Způsoby komunikace, rozhovory
(otázky a odpovědi) – osobnostní a
sociální výchova
Lidské vztahy – mediální výchova

Listopad: Unit 6
Projekt: A garden
Prosinec: Unit7
Leden: Unit8
Únor: Unit 9
Projekt: My family
Březen: Unit 10
Duben: Unit 11
Květen: Unit 12
Projekt: A weather picture
Červen: souhrnné opakování

Dokáže popsat polohu místa.
Umí říct, jaké je počasí.

Clothes
Location
Prepositions of place
Negative + positive commands
Numbers 10-20
Ordinal numbers
Counting (How many…?)
Food
Countable/uncountable nouns
Describing on-going actions (Present
continuous)
Weather
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Anglický jazyk

ROČNÍK: 5.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně - poslech
Dokáže postihnout hlavní smysl
jednoduchého sdělení
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace - čtení
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech – čtení s porozuměním
Pojmenovává věci kolem sebe v jednotném i množném čísle, vyhledá známé
výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech - mluvení

UČIVO
Základní slovní zásoba a fráze
Prepositions- rozvíjení dostatečně srozumitelné
výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem
prvky fonologického systému jazyka.
Základní společenské obraty a fráze – ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby.
Singular + Plurals (These,Those) rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i
písemné komunikaci vztahující se k tem.
okruhům a kom. situacím
Times (o´clock)
Timetable, school subjects
There is/are
Do/does, plnovýznamová slovesa, přítomný čas
prostý
Have got
Can/canť

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - psaní
Tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, formuluje otázky
s plnovýznamovými slovesy a odpovídá na ně

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

(Mezipředmětové vztahy,
formy
a metody práce, projekty,
časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)
New Project I
Práce s knihou a prac.
sešitem
Kooperativní práce
Samostatná práce (frontální

OSV – mezilidské vztahy
(chování podporující dobré
vztahy)
VDO – společnost a stát (práva
a povinnosti žáka = občana)
EGS – Evropa a svět nás
zajímají
MKV – kulturní diference
(každý národ je jiný → respekt)
MDV – tvorba multimediálního
sdělení (příklady zpráv o
počasí)

opakování – opakovaní
jednotlivce)

Mezipředmětové vztahy
využít pokud možno ve
všech ostatních
vyučovacích předmětech
(Čj x Aj)
Září, říjen: souhrnné
opakování + Project I 1.
lekce
Listopad, prosinec: Project
I 2. lekce
Projekt My friends and
family
Leden, únor: Project I 3.
lekce
Březen, duben: Project I 4.
lekce
Projekt My typical day/My
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school
Květen, červen: Project I
5. lekce + opakování učiva
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5.10

Český jazyk a literatura (2. stupeň)

5.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura (2. stupeň)
Vzdělávací předmět Český jazyk a literatura zaujímá důležité postavení ve výchovně
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné
vyspělosti každého člověka. Jazykové vyučování vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které
mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, umět
správně komunikovat v různých životních a společenských situacích.
5.10.2 Obsahové vymezení:
V komunikativní a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků,
uplatní zde svoji tvořivost a fantazii. V jazykové výchově získávají žáci dovednosti potřebné
k užívání spisovné podoby českého jazyka. Cílem je naučit žáky komunikovat s okolním světem
písemně i ústně. V literární výchově je položen důraz na schopnosti porozumět textu, formulovat
vlastní (čtenářský) názor na předložené ukázky. Teprve za tímto zkoumáním obsahu následuje
rozbor formy a osvojení si poetické terminologie. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozpoznali
literární hodnoty a dokázali je odlišit od podprůměrné produkce, hodiny literární výchovy by jim
měly být inspirací pro vlastní celoživotní čtenářské zážitky.
Do vyučovacího předmětu český jazyk a literatura jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní
a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova.
5.10.3 Časové a organizační vymezení:
Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, pro přehlednost je
rozdělen do 3 složek: Komunikativní a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6.ročníku 5 hodin týdně, v 7.ročníku 4 hodiny týdně
a v 8. a 9.ročníku 5 hodin týdně v rámci disponibilní časové dotace.
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v multimediální učebně, v učebně informatiky jen při
využití výukových programů.
5.10.4 Výchovné a vzdělávací strategie(Český jazyk a literatura)
• Kompetence k učení
Učitel
-klade důraz na pozitivní motivaci žáka
-používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie,tabule
gramatické přehledy) a audiovizuální techniku
- předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnic a pracovních textů
- zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb
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• Kompetence k řešení problémů
Učitel
-motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat řešení
-zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastní zkušeností a z vlastního úsudku
-předkládá modelové situace a vede žáka jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity
-klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání jevu,
Zjištění shod a odlišností,třídění podle hledisek,zobecnění
• Kompetence komunikativní
Učitel
- zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma
-zařazuje diskusní kroužky a besedy
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním
světem
• Kompetence personální a sociální
Učitel
- zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu a jejich
respektování samotnými žáky
-uplatňuje individuální přistup k talentovaným žákům ale i k žákům s poruchami učení
-vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
-posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
• Kompetence občanské
Učitel
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílů, k ochraně kulturního
dědictví a ocenění našich tradic
- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, účastí na jejich
organizování a účastí v soutěžích
• Kompetence pracovní
Učitel
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním
materiálů
-kontroluje samostatné práce žáka
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5.10.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Jazyková výchova

ROČNÍK : 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami.
Rozlišuje spis.jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich
užití.
Ověřuje fakta podle otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.

Jazyk a jeho útvary;jazykověda a její
složky;seznámení s jazykovými
příručkami

OSV – formuje studijní dovednosti;
další uplatnění průřezových témat na
základě výběru textu

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Odlišuje spisovný a nespisovný jazykový projev.

Hláskosloví;spisovná výslovnost;
slovní přízvuk;zvuková stránka věty

OSV – komunikace (technika řeči v
monologu, dialogu)

Slovotvorný základ, přípona,
předpona; slova příbuzná; stavba
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává slova;střídání hlásek při odvozování;
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby

přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech.

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a
morfologický

Správně třídí slovní druhy, utvoří spisovné tvary slov a vědomě jich

Skupiny hlásek při odvozování;
zdvojené souhlásky; skupiny běbje,vě-vje,pě,mě-mně;předpony s-/se,z-/ze-,vz-/vze-;předložky s/se,z/ze;i/y
po obojetných souhláskách
Ohebné slovní druhy
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VMEGS – slova přejatá,zkratky –
podpora pozitivního postoje k Evropě
jako širší vlasti;další uplatnění
průřezových témat na základě výběru
textu

MKV – multikulturalita (naslouchání
druhým);další uplatnění průřezových
témat na základě výběru textu

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Slovník spisovné češtiny
Základy české mluvnice
Pravidla českého pravopisu
Skupinové vyučování
Říjen
Pořizování nahrávek pomocí
diktafonu, správná výslovnost
říjen-listopad
mluvnická cvičení

prosinec-únor
ravopisná cvičení, doplňovačky,
výukové CD-ROMy

OSV – formuje studijní dovednosti
únor-březen
(zvládání učebních problémů vázaných mluvnická cvičení
na látku); další uplatnění průřezových
témat na základě výběru textu

používá ve vhodné komunikační situaci.
Dokáže poznat ohebné slovní druhy a určit jejich mluvnické
kategorie; při tvoření tvarů slov je schopen v případě pochybností
vyhledat správný tvar v jazykových příručkách.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a
souvětí
Uvědomuje si vztah mezi VČ

ZVČ a RVČ; shoda přísudku s
podmětem;věta jednoduchá a
souvětí;tvoření vět;stavba
textová;přímá řeč
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OSV – komunikace – rozšíření
aplikace jazyka o sociální dovednosti;
komunikace jako klíčový nástroj
jednání v různých životních situacích;
další uplatnění průřezových témat na
základě výběru textu

duben-červen
pravopisná cvičení, dramatická
výchova-přímá řeč

Literární výchova

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
D – řecké báje
Vv – antické umění
Ov – region
září-říjen

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk lit.díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
Vyjadřuje své
pocity z přečteného textu
Žák dokáže odlišit pohádku od ostatních vyprávění a sám vytvořit
krátký pohádkový příběh Pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynu učitele
Rozlišuje základní literární druhy a žánry a správně používá
odpovídající literární terminologii Rozlišuje ústní lidovou slovesnost
od tvorby autora

Antické báje a mýty, biblické příběhy, OSV - osobnostní rozvoj – kreativita
lidové báje, regionální pověsti, pověsti komunikace – sociální rozvoj
české a jiných národů

Próza, poezie, lyrika a její druhy,
epika, balada, lyricko-epické žánry,
pověst
Lidová slovesnost

OSV– hodnoty, postoje, praktická
etika
- formování charakterových rysů
EV - člověk a příroda

Vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního
nebo film.představení a názory na umělecké dílo.
Vyhledává informace o autorech z různých informačních zdrojů

Povídka – historická, dobrodružná, ze
současnosti Populární vědecká
literatura Román
Cestopis

VMEGS - Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět
MKV

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a
filmovém zpracování.

Dobrodružná literatura pro mládež –
jednání dětských hrdinů
Román

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu
a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl
díla.Seznamuje se se strukturou literárního díla (námět, téma, literární
hrdina, kompozice)
Porovnává základní literární druhy a žánry, je schopen uvést jejich

Upevnění znalostí o románu, povídce
a poezii Lyrika, epika Literární
scénář – filmové zpracování témat
Libreto, melodram

VMEGS - objevujeme Evropu a svět Z – poznávání okolního světa
MKV
Ov – kladní hrdinové, vztah ke
EV
kamarádům, život dětí v jiných zemích
Př – příroda a dobrodružství
Projekt Moje kniha - leden
leden-únor
EV - vztah k přírodě
Sloh – rozlišení částí vypravování
(úvod, stať, závěr), charakteristika,
přirovnání literárních postav
Př – ochrana zvířat
Hv – zhudebnění literárního díla
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Ov – poznávání sama sebe
Hv – zhudebnění lidových textů
Vv – výtvarné zpracování (ilustrace)
Př
říjen
Z – cestování
Přírodovědné
obory – podle daného tématu
listopad-prosinec

výrazné představitele
Vytvoří vlastní literární (poetický) text podle svých schopností a
na základě osvojení znalostí základů literární teorie.
Rozumí zvukovým prostředkům poezie (rým, rytmus, verš) – dokáže
je vyhledat a pojmenovat.
Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích.

březen-duben
Humor v literatuře, nadsázka, ironie,
hrdinové lidového vyprávění
Satira

OSV – poznávání lidí podle příběhů,
řešení problémů

Výchova poučeného čtenáře.

MDV-práce s elektronickým
katalogem v knihovně
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Sloh – slovní humor, vlastní tvorba
Ov – mezilidské vztahy
květen
Projekt: Svět fantazie a dobrodružství
Exkurze do knihovny
červen

Komunikační a slohová výchova

ROČNÍK : 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci.
- žák dokáže vytvořit jednoduchou osnovu vypravování - dokáže dle
osnovy rozčlenit text do odstavců
- v ústních i písemných vyjádřeních usiluje v rámci svých
individuálních jazykových schopností o samostatnost, spisovnost a
volbu vhodných jazykových prostředků
Uspořádává informace v textu s ohledem na jejich účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
- při popisování předmětů užívá přesná a výstižná pojmenování,
termíny (volí vhodné jazykové prostředky)
- dbá na chronologické uspořádání textu
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spis.jaz.prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.
- osvojuje si základní normy písemného projevu
- zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení, chápe a porovnává
odlišnosti sdělení úředních x soukromých
- rozlišuje citově zabarvená slova, neutrální slova ve vztahu k
osloveným osobám

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-listopad
společná četba ukázek

- vypravování a reprodukce textu

OSV – kreativita, komunikace
VMEGS – rodinné příběhy

- popis předmětu
- popis osoby
- popis děje
- popis pracovního postupu

OSV-vztah k oblíbenému předmětu
(hračce), osobě

listopad-únor
práce s fotografií
manuální zručnost

- zpráva
- oznámení
- vzkaz, pohled, e-mail
- dopis
- výtah, výpisky

MDV – spolupráce se školním
časopisem

únor-červen
Odborné texty z různých předmětů
Slohová práce: soukromý dopis (dějový
popis)
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Jazyková výchova

ROČNÍK : 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich používá ve vhodné komunikační situaci
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
Dokáže rozlišit ohebné a neohebné slovní druhy a určit jejich
mluvnické kategorie; při tvoření tvarů slov je schopen v případě
pochybností vyhledat správný tvar v jazykových příručkách
Rozlišuje a příklady v textu dokládá způsoby obohacování
slov.zásoby a zásady tvoření čes.slov, rozpoznává přenesená
pojmenování (frazémy)
Využívá poznatků k obohacování slovní zásoby, dorozumívá se
kultivovaně a výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
Rozlišuje a dokládá nejdůležitější obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov

UČIVO

Odchylné tvary podstatných jmen
(částí těla)
Přídavná jména, zájmena, číslovky –
procvičování obtížnějších tvarů
slovesa – obtížnější slovesné tvary,
rod činný a trpný
Neohebné slovní druhy
Psaní velkých písmen
Slovo a sousloví, rčení
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Synonyma, antonyma, homonyma
Odborné názvy

Slovní zásoba a způsoby jejího
obohacování
Tvoření slov odvozováním, skládáním
a zkracováním
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a
Věta jednočlenná a dvojčlenná
souvětí.
Věta jednoduchá a souvětí
Rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve Větné členy
větě jednoduché i v souvětí.
Druhy vedlejších vět
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Uplatnění průřezových témat na
základě výběru textu

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-říjen
mluvnická cvičení
práce s Pravidly českého pravopisu

MDV – stavba mediálních sdělení,
vnímání autora sdělení

listopad-prosinec
práce se Slovníkem cizích slov
skupinové vyučování
hry

OSV – kreativita, komunikace

leden-únor
práce se Slovníkem spisovné češtiny
skupinové vyučování
hry
březen-červen
jazykové rozbory,
větné rozbory, tvoření vět a souvětí,
analýza a syntéza větných celků

OSV – kreativita, komunikace;
další uplatnění průřezových témat na
základě výběru textu

Literární výchova

ROČNÍK : 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává jejich
fukci, uvede jejich výrazné představitele

Literární žánry – próza, poezie

Rozlišuje základní literární druhy a žánry .
Rozpoznává a charakterizuje základní literární pojmy
Výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text

Lyrika a její druhy
Epika
Jazyk
básně, básnické vyjadřovací
prostředky
Báje a pověsti – epika psaná prózou a
poezií
Drama – monolog, dialog, stavba,
druhy divadelních her

Jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
Rozlišuje vypravování v 1. a 3. osobě, charakterizuje postavy,
čas a prostředí děje. Chápe význam divadelních her.

Žák je veden k četbě dle vlastního výběru, rozlišuje literaturu
hodnotnou a konzumní , svůj názor doloží argumenty.
Formuluje vlastní názory na přečtený text

Próza – hlavní hrdina a jeho
vlastnosti, dobrodružná literatura

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává jejich
fukci, uvede jejich výrazné představitele
Rozpoznává specifické znaky jednotlivých literárních žánrů, je
veden k vnímání rozmanitosti literární tvorby

Próza – povídková tvorba, cestopisy
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PRUŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – mezilidské vztahy, řešení
problémů, kreativita
EV – člověk a příroda
OSV – mezilidské vztahy, řešení
problémů, kreativita
EV – člověk a příroda
VMEGS – poznání života v jiných
zemích a dobách
MKV – vzájemné ovlivňování české,
německé a židovské kultury v našich
zemích, rovnocennost etnických
skupin a kultur, vzájemné
obohacování
OSV – sociální dovednosti,
mezilidské vztahy
VDO – formování volních a
charakterových vlastností –
sebekontrola, sebeúcta, ochota
pomáhat druhým
VMEGS – poznání života v jiných
zemích
OSV – mezilidské vztahy, řešení
problémů, kreativita
VDO – formování volních a
charakterových vlastností
VMEGS – poznání života v jiných
zemích

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-říjen
společná četba a rozbor ukázek
listopad-prosinec
recitační soutěž, poslech výukových
CD
leden-únor
dramatická výchova

březen-duben
sloh a komunikace-vyprávění a
charakteristika hrdiny

Květen
Zeměpis-National Geographic
Odkaz Hanzelky a Zikmunda

EV – člověk a příroda
MKV – vzájemné obohacování
jednotlivých kultur
Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora
Je veden k pochopení humoru v literatuře a citlivě na něj
reagovat

Humor v literatuře – próza, poezie,
drama
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Hv – Osvobozené divadlo (V+W)
Dramatická výchova
Červen

Komunikační a slohová výchova

ROČNÍK : 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

V mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků k řeči.
- žák dokáže vytvořit jednoduchou osnovu vypravování - dokáže
dle osnovy rozčlenit text do odstavců
- v ústních i
písemných vyjádřeních usiluje v rámci svých individuálních
jazykových schopností o samostatnost, spisovnost a volbu
vhodných jazykových prostředků
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru.
- dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy popisované věci,
osoby
- přesně a výstižně pojmenovává popisovanou činnost
- užití odborných názvů (termínů) s použitím odborné literatury
- rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže popsat své
city, pocity, nálady

- tvorba osnovy, dějová křivka (dějové OSV – kreativita, komunikace
napětí)
- využití vhodných jazykových
prostředků vypravování

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou situaci.
Využívá základy
studijního čtení, vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu.
- je veden k samostatnému sestavení uvedených slohových útvarů

- životopis
- charakteristika

- popis uměleckých děl
- popis obrazu, města
- subjektivně zabarvený popis
(líčení)
- popis výrobků a pracovních postupů
- užití odborných názvů v popisu
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OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika
EV – vede k vnímavému a citlivému
přístupu k přírodě a kulturnímu
dědictví
MKV – kulturní diference
(jedinečnost každého člověka a jeho
indiv. zvláštnosti)
MDV – stavba sdělení (i mediálního)
VDO – rozvíjení formulačních a
prezentačních schopností, dovedností

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-listopad
společná četba a rozbor ukázek
z hlediska kompozičního

prosinec-březen
Práce s uměleckým dílem-obrazemestetické vnímání
Práce s uměleckými texty

duben-červen
tvorba strukturovaného životopisu
práce s odborným textem
Slohová práce: charakteristika
příbuzného (kamaráda)

Jazyková výchova

ROČNÍK : 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozlišuje spis.jazyk, nářečí a obec.češtinu a zdůvodní jejich užití.

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Obecný výklad o českém jazyce. Jeho
útvary a místo mezi slov.jazyky.

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Práce s mapou nářečí

Prohloubí si osvojení spis.podoby českého
jazyka.Rozvíjí vztah k českému jazyku a
porozumění jeho příbuznosti s ostatními slovanskými jazyky.
Zopakuje homonyma a synonyma. Rozlišuje a příklady z textu
Nauka o tvoření slov
MKV, VMEGS-internacionalismy,
dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby.
Slova přejatá-výslovnost a pravopis
slova mezinárodně srozumitelná
Přenáší slovní význam, přejímá slova z cizích jazyků.
Seznámí se s výslovností a pravopisem slov přejatých a odchylkami
skloňování obecných podstatných jmen cizího původu od
domácích.Užívá cizí obecná a vlastní jména.
Správně třídí slov.druhy, tvoří spis.tvary slov a používá jich ve
Nepravidelné skloňování (vzory
vhodné komunikační situaci.
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných

píseň a kost)

říjen-listopad
Slovník spisovné češtiny
Skupinová práce
Práce s překlady antické literatury

Prosinec
Mluvnická cvičení

Slovesný vid
Kmen přítomný a minulý.
Slovesné třídy (vzory-rozšiřující
učivo)

jaz.projevů.
Seznámí se s nepravidelnostmi skloňování podstat.jmen rodu
ženského.
Rozliší slovesný vid, tvoří vidové dvojice.
Tvoří správně slovesné tvary. Zařadí sloveso do třídy a ke vzoru.
V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.
Využije poznatky z pravopisu ke gramaticky a věcně správnému

Opakování pravopisu -i/y, předpony s- MDV-mediální výchova, spolupráce
,z-,vz-, skupiny bě/bje, vě/vje, pě,
se školním časopisem
předložky s a z, skupiny mně/mě
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leden-únor
pravopisná cvičení, doplňovačky, práce
s výukovými CD-ROMy

písemnému projevu. Zvládá běžnou písemnou komunikaci
Rozpozná významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
Seznámí se se spojovacími výrazy odpovídajícími jednotlivým
významovým poměrům.
Používá různé spojovací prostředky-spojky, vztažná zájmena,
příslovce. Ovládá interpunkci-a, i, ani, nebo.
Orientuje se v problematice větné stavby, umí uplatnit analýzurozbor-souvětí i jeho syntézu.

Souvětí souřadné. Významové
poměry mezi souřadně spojenými
hlavními větami
Významové poměry mezi větnými
členy.
Několikanásobný větný člen.
Souřadné spojení vedlejších vět.
Souvětí souřadné a podřadné.

Spojovací výrazy v souvětí.
Interpunkce v souvětí.
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únor-červen
jazykové a větné rozbory, výstavba vět,
analýza a syntéza větných celků

Literární výchova

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává jejich
fukci, uvede jejich výrazné představitele
Prohloubí znalosti o antické kultuře. Z četby bájí a antických
dramat čerpá poučení o tehdejší společnosti a náboženských
představách

UČIVO

Starší světová literatura.
Antika.
Starší česká literatura.
Středověká lyrika. Kroniky.
Životopisy.

Seznámí se s nejstaršími českými písněmi, srovná
dějepisnou faktografii s poetickým líčením kronik,
pochopí, že do literatury vzniklé v českém prostředí
patří i knihy psané latinsky
Rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovnává jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

Renesanční próza, poezie a
drama.

Seznámí se se vznikem a kompozicí novely, lépe pozná život
středověkého člověka, seznámí se s rytířským románem a jeho
parodií s důrazem na charakterizaci hrdiny.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele
Světový romantismus.
Počátky světového realismu a jeho
v české i světové literatuře.
vrchol.
Uvede znaky romantismu a pochopí výlučnost tohoto literárního
Literatura národního obrození.
směru. Zamyslí se nad významem abstraktních pojmů láska
a svoboda.
Pozná rozdíl mezi romantismem a realismem v literatuře i v životě.
Pochopí, že NO vycházelo z jazykovědné práce a lidové
slovesnosti, srovná světové romantiky s českými zástupci.
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MDV-mediální výchova všude tam,
kde dochází k rozboru filmových
ukázek a žáci jsou vedeni k poznání
estetických hodnot kinematografie, ale
také technických aspektů vzniku
filmového díla

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-říjen
společná četba, poslech výukových
CD, dramatická výchova

listopad-prosinec
filmové adaptace: Dekameron
(P.P.Passollini) a Man of La Mancha
(filmové zpracování muzikálu,
rež.A.Hiller)

Leden-únor
Filmová adaptace Evžen Oněgin (rež.
M. Fiennesová)
Filmová adaptace Erbenovy Kytice
(rež. F.A. Brabec), Suchého parodie
v semaforském představení

Osvojí si satiru jako výrazový prostředek. Diskutuje o pojmu
vlastenectví, národní hrdost.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele
v české i světové literatuře.

Literatura 2.poloviny 19.století

březen-květen
tvorba epigramů

Autoři přelomu 19.a 20.století

Červen
Společná četba, rozbor ukázek, poslech
výukových CD
Projekt: Moje kniha

Pozná široké rozpětí české literatury 19.století napříč žánrydramatickou tvorbu, milostnou, občanskou a vlasteneckou poezii,
realistickou povídku a historický román. Pochopí význam literární
tvorby v procesu formování moderního českého národa.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo.
Uvědomí si, z jakých sociálních podmínek a dějinných událostí
vyrůstá tvorba autorů přelomu století, zamyslí se nad devastujícím
vlivem 1.svět.války na život člověka.
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Komunikační a slohová výchova

ROČNÍK : 8.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

OSV-charakterové klady a zápory

POZNÁMKY
( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-listopad
práce s beletristickým textem

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.
Na příkladech z četby si procvičí jednotlivé charakteristiky. Naučí
se používat vhodných jazykových prostředků-přirovnání, rčení.
Na jednotlivých autorech se naučí sám charakterizovat-popisem,
monologem, dialogem.
Rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru.
Využije poznatky o jazyce a stylu k tvořivému psaní podle
vlastních dispozic.

Charakteristika literární postavy.

Využívá základy studijního čtení-vyhledá 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.
Formuluje myšlenky a názory v logickém sledu. Vytvoří psaný
výklad, v němž využije znalosti z ostatních předmětů podle svého
zájmu a nasměrování.
Dokáže rozeznat hlavní myšlenky výkladu-odborného textu.
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním
s dostupnými inf.zdroji.

Administrativní styl – žádost,
pozvánka
Referát, recenze

Mediální výchova – práce s médii

únor-březen
práce s médii(tisk, internet)

Úvaha

OSV, VDO-obhájení vlastního
názoru, demokratická diskuse nad
daným tématem

duben-červen
Slohová práce: úvaha

Vnější a vnitřní charakteristika.
Přímá a nepřímá.

Jednoduchý výklad mluvený a psaný.
Výtah.

Seznámí se s osnovou úvahy, naučí se čerpat ze zkušenosti jiných
lidí, pokusí se vyjádřit vlastní postoj k dané skutečnosti.
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listopad-únor
práce s odbornými texty, terminologie

Jazyková výchova

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě jazykových
projevů, dokládá zp.obohacování slov.zásoby
Zařadí jednotlivé jazyky do skupin jazyků ve střed.Evropě.Seznámí
se s vývojem čes.jazyka, rozliší jazyk spisovný a nespisovný.
Rozlišuje čes.hlásky, užívá běžných cizích slov

Obecný výklad o čes.j. (j.slovanské,
vývoj čes.j., útvary čes.j.)
Zvuková stránka jazyka (hláskosloví,
výslovnost, přízvuk, větná melodie).
Opakování slovotvorby (stavba slova,
zp.tvoření slov).
Slovní zásoba a význam slova.
Tvarosloví (ohebné slovní druhy).
Určení přechodníků. Neohebné
slov.druhy (příslovce a
přísloveč.spřežky).

Rozlišuje a příklady v textu dokládá způsoby obohacování
slov.zásoby, samostatně pracuje s termíny a jazykovými
příručkami. Dokáže tvořit spisovné tvary a užít je v běžné
komunikaci.
Rozlišuje význam vztahů gramatických jednotek ve větě a souvětí.
Osvojí si rozvrstvení slovní zásoby a její dělení na jádro a okraj.
Správně slova třídí a tvoří spisovné tvary.
Dokáže identifikovat v textu přechodník minulý a přítomný.
Rozlišuje významové vztahy ve větě a souvětí.
Orientuje se v textu, určuje správně významové poměry, volí
vhodné spoj.výrazy, užívá větného schématu.
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů podle komunikační situace.
Pozná východisko a jádro výpovědi, rozumí postavení větných
členů, užívá prostředků návaznosti v jazykových projevech.
Dbá na kvalitu kultury jazyka a řeči, zvládá pravopis.

Skladba (souvětí-VH, VV, SS a SP,
druhy VV, VV doplňková a
příslovečné)
Význam.poměry mezi souřadně spoj.
VH a VV, složitá souvětí
Textová stavba. Samostatný větný
člen. Tvoření vět.
Řeč přímá a nepřímá. Jazykové
projevy.
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MKV, VMEGS-slovanská
vzájemnost, kulturní podobnosti a
rozdíly

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-říjen
poslech nahrávek rodilých mluvčíchslovenština, polština, ruština

listopad-prosinecSlovník spisovné
češtiny
Mluvnická cvičení, práce se starší
českou literaturou

leden-březen
jazykové a větné rozbory

VDO-obhajoba vlastního názoru
v dialogu, respektování názoru
partnera v hovoru

duben-červen
dramatická výchova (dialogy)

Literární výchova

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
MDV-mediální výchova všude tam,
září-říjen
kde dochází k rozboru filmových
filmové adaptace: Dobrý voják Švejk,
ukázek a žáci jsou vedeni k poznání
Poslušně hlásím (rež. K.Steklý), Bílá
estetických hodnot kinematografie, ale nemoc (rež. H.Haas)
také technických aspektů vzniku
filmového díla
listopad-prosinec
výuková CD, společný rozbor ukázek
Projekt: Město čte knihu

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora.
Seznámí se s tvorbou dvou českých prozaiků, kteří v 1.polovině
20.stol.získali světovou proslulost. Analyzuje roviny humoru,
pochopí demokratizaci literární tvorby a její úkol v zápase za
svobodu jednotlivce i národa.
Rozlišuje literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci,
uvede představitele.
Na ukázkách z četby si osvojí znalost buřičské (anarchistické),
proletářské poezie, seznámí se s poetismem jako ryze českým
literárním směrem.
Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora.
Porovná klasickou dramatickou tvorbu 19.stol. s inscenacemi
Osvobozeného divadla, osvojí si pojmy revue, forbína a jevištní
satiru.
Ocení vliv Osvobozeného divadla na poválečný rozvoj divadel
malých forem (Semafor), osvojí si pojem kabaret a naučí se
rozpoznávat skryté satirické šlehy

Česká románová próza do roku 1945.

České drama 20.století.

leden-únor
poslech CD: písničky Osvobozeného
divadla, ukázky z filmové tvorby V+W
(Pudr a benzin, Peníze, nebo život, Hej
rup!, Svět patří nám)
videoukázka:Dobře placená procházka
(rež. M.Forman), CD To byl Jiří Šlitr,
dokument z cyklu Předčasná úmrtí

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v lit., dramat i

Česká próza a poezie po II.světové
válce.

březen-duben
film Transport z ráje (rež. Z.Brynych) a
Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

Česká poezie do roku 1945.

film.zpracování.

Seznámí se s dělením literatury na oficiální, samizdatovou a
exilovou. Zamyslí se nad osudem Židů za II.svět.války a nad
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chováním člověka ve vypjatých situacích. Charakterizuje jazyk a
styl autorů.
Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty.
Uvědomí si vliv E.Hemingwaye na prózu 20.stol. Diskutuje o

Moderní světová próza.
Próza po roce 1989.
Písničkáři (folkové hnutí) v době
normalizace.

pojmu hrdinství, vůle a sebeobětování.
Na tvorbě J.Topola pozná znaky undergroundové a experimentální
prózy, na tvorbě M.Viewegha populární čtivo se snahou o
umělecký přesah.
Hledá společné znaky v tvorbě českých písničkářů, pracuje s pojmy
literární teorie:rým, nonsens, básnické figury.
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
Literární soutěže, publikování ve
osvojení znalostí základů literární teorie.
školním časopisu nebo bulletinu.
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Květen
CD poslech K.Kryla, J.Nohavici,
J.Dědečka
Film Komu zvoní hrana (rež. S.Wood),
nějterá z adaptací M.Viewegha
(Báječná léta pod psa, Výchova dívek
v Čechách)

Červen
Projekt: Moje kniha

Komunikační a slohová výchova

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.
Využívá poznatků o jazyce i stylu při tvorbě vlastního textu
Zná vyprávěcí prostředky a postupy a jejich použití v komunikaci.
Vytváří koherentní text, odlišuje spisovný a nespisovný projev.
Rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení a komunikační záměr

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Kompozice vypravování. Jazykové
prostředky a charakteristika postav.

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září-listopad
Slohová práce:vypravování s prvky
charakteristiky

Popis. Druhy popisu s důrazem na
líčení.

EV-budování vztahu k přírodě

Výklad.Výtah.Úvaha.

VMEGS, MKV-postoje ke světovému únor-duben
dění
práce s odborným textem politického
zaměření, terminologie

Proslov.
Publicistika.
Fejeton

MDV-práce s médii (tisk, TV,
rozhlasové nahrávky)

listopad-únor

partnera v hovoru.
Shrnuje poznatky, aplikuje popisné postupy na konkrétním zadání.
Zdokonaluje své vyjadřování, využívá poznatků z literární teorie.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo
k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních
zájmů.
Zvládne osnovu textu, přednese ústní výklad, zopakuje si užití
jazykových prostředků. Uplatní své zkušenosti a názory v písemné
úvaze.
V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně
užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči.
Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu.
Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zujímá
k ní kritický postoj.
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duben-červen
školní rozhlas, zahradní slavnostproslovy
práce s fejetony-rozhraní mezi
publicistikou a beletrií

5.11

Anglický jazyk (2. stupeň)

5.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah cizího jazyka zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základní školy.
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování nových skutečností. Zapojuje žáka do cizojazyčné
komunikace v celé Evropě i světě.
5.11.2 Obsahové vymezení
Požadavky na vzdělání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k dosažení
úrovně A2. Úroveň A2-žák rozumí větám a často používaným výrazům z oblasti, které se ho
bezprostředně týkají. Dokáže komunikovat a vyměňovat si informace o běžných skutečnostech.
5.11.3 Časové vymezení a organizační vymezení
Dotace hodin v anglickém jazyce na 2. stupni je ve všech ročnících 3 hodiny týdně.
Prostor na tzv. „odpočinkové hodiny“ (výroba vlastních jazykových pomůcek atd.) je sice menší
než na 1. stupni, ale u starších žáků je vykompenzován rychlejší prací v hodinách. Na 2. stupni
upřednostňujeme začít výuku podle nové řady učebnic nejen kvůli věku žáků a „dospělejší“
výuce, ale hlavně kvůli nově příchozím žákům z jiných škol.
Výuka angličtiny probíhá většinou v jazykových třídách, někdy v učebně informatiky. Výukové
jednotky trvají 45 minut, třídy s velkým počtem žáků (nad 24) musí být dělené na skupiny.
5.11.4 Výchovné a vzdělávací strategie:
• Kompetence k učení
Učitel
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka
- používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky,encyklopedie, tabule
gramatických přehledů) a audiovizuální techniku
- předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů
- zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb
• Kompetence k řešení problémů
Učitel
- motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další
řešení
- zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např.
získaných z četby a samostudia) a z vlastního úsudku
- předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím
kreativity
- klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání
jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění
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• Kompetence komunikativní
Učitel
- zařazuje řečnická cvičení a referáty na dané téma
- zařazuje diskusní kroužky a besedy (překlady jednoduchých vět z češtiny)
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci
s okolním světem
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu
(organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování
samotnými žáky
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale
i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem)
- vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
• Kompetence občanské
Učitel
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etické zvláštnosti žáka
- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně
kulturního dědictví a ocenění našich tradic
- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popř. účastí na
jejich organizování a účastí v soutěžích
• Kompetence pracovní
Učitel
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku,
shromažďováním materiálů
- kontroluje samostatné práce žáka, odvedenou práci dokáže pochválit

200

5.11.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Anglický jazyk

ROČNÍK:

6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - poslech
Dokáže postihnout hlavní smysl
jednoduchého sdělení
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace - čtení
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech – čtení s porozuměním
Pojmenovává věci kolem sebe v jednotném i množném čísle,
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech - mluvení
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - psaní
Tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, formuluje otázky
s plnovýznamovými slovesy a odpovídá na ně

UČIVO

Základní slovní zásoba a fráze
Prepositions- rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka.
Základní společenské obraty a fráze
– ovládání pravopisu slov osvojené
slovní zásoby.
Singular + Plurals (These,Those) rozvíjení dostačující slovní zásoby k
ústní i písemné komunikaci
vztahující se k tem. okruhům a kom.
situacím
Times (o´clock)
Timetable, school subjects
There is/are
Do/does, plnovýznamová slovesa,
přítomný čas prostý
Have got
Can/canť

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
New Project I

OSV – mezilidské vztahy (chování
podporující dobré vztahy)
VDO – společnost a stát (práva a
povinnosti žáka = občana)
EGS – Evropa a svět nás zajímají
MKV – kulturní diference (každý
národ je jiný → respekt)
MDV – tvorba multimediálního
sdělení (příklady zpráv o počasí)

Práce s knihou a prac. sešitem
Kooperativní práce
Samostatná práce (frontální opakování
– opakovaní jednotlivce)

Mezipředmětové vztahy využít
pokud možno ve všech ostatních
vyučovacích předmětech (Čj x Aj)
Září, říjen: souhrnné opakování +
Project I 1. lekce
Listopad, prosinec: Project I 2.
lekce
Projekt My friends and family
Leden, únor: Project I 3. lekce
Březen, duben: Project I 4. lekce
Projekt My typical day/My school
Květen, červen: Project I 5. lekce +
opakování učiva
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Anglický jazyk

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech – čtení s porozuměním
Rozlišuje mezi „mohu“ a „musím“

Present continuous – kladný tvar,
zápor, otázka, krátká odpověď a
srovnání s přítomným prostým časem

Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně – poslech s porozuměním
Rozlišuje druhy rozkazů a zákazů

Ordinal numbers, Adverbs of
frequency,
Modální sloveso – must

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace - čtení
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat - psaní
Poznává, co se děje teď a co opakovaně
Reaguje na jednoduché písemné sdělení -psaní
Má základní poznatky o anglicky mluvících zemích, rodině,
koníčcích atd
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech - mluvení
Rozlišuje pravidelná a nepravidelná slovesa v minulosti

Reálie ESC (měna) – domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas, kultura,
sport, zdraví, počasí
Past simple (reg. + irreg. verbs) –
kladný tvar, otázka, zápor, krátká
odpověď
Rozvíjení používání gramat. jevů k
realizaci komunikačního záměru
žáka
Countable and uncountable nouns –
some/any, a little, a few, much, many
+ articles

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
New Project I + II
Práce s knihou a pracovním sešitem
Monolog – Dialog, poslechová
cvičení, práce se slovníky

OSV – komunikace v různých
situacích

MDV – tvorba mediálního sdělení
(měna v ESC)
MKV – mezilidské vztahy (význam
užívání cizích jazyků)
VDO – občan, společnost, stát
(každodenní život školy)
EV – základní podmínky života
(voda a počasí)

Září, říjen: opakování + Project I 6.
lekce
Projekt: My daily life – s využitím
př. prostého a průběhového času
Listopad, prosinec: Project II –
Introduction + lekce 1
Procvičování, mluvnické překlady
vět, konverzace (pro procvičování a
upevňování není třeba vždy souvislý
text)
Leden, únor: lekce 2
Březen, duben: lekce 3
Projekt: My last holiday –
s využitím minulého pr. času
Květen, červen: lekce 4 + závěrečné
opakování
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Anglický jazyk

ROČNÍK:

8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích - mluvení
Umí užívat jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, radost,
politování, omluvu, prosbu, pocity a nálady

Past simple (reg. + irreg. verbs) –
kladný tvar, otázka, zápor, krátká
odpověď

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, která se týká osvojovaných témat - poslech
Dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, rozumí obsahu promluvy,
chápe celkový obsah sdělení, pracuje se slovníkem.

Countable + uncountable nouns
(some, any, few, little, much, many),
práce se slovníkem, stravovací
návyky

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samostného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat - psaní
Sestaví jednoduchý recept

Stupňování přídavných jmen –
comparatives, superlatives

Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života - mluvení
Má všeobecný přehled o evropských zemích i ESC
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace - čtení
Orientuje se v úryvcích převážně informativního charakteru (používá
modální slovesa)

Budoucí čas – going to – kladný tvar,
otázka, zápor, krátká odpověď

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

New Project II + III
EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí (druhy dopravy)

Práce s knihou a pracovním sešitem
Monolog – Dialog, poslechová
cvičení, práce se slovníky

OSV – vztahy ve třídě, skupinová
práce

Září, říjen: opakování + Project II 5.
lekce
Projekt: A film review.
Listopad, prosinec: Lekce 6

MKV – Multikulturalita, etnický
původ (vzájemné obohacování se)

Adverbs – ly, moderní technologie,
média

Present simple and continuous, past
simple revision - rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
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(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)

Procvičování, mluvnické překlady
vět, konverzace (pro procvičování a
upevňování není třeba vždy souvislý
text)
Leden, únor: Lekce 1
Březen, duben: lekce 2
Projekt: Year 3020 – What will the
future look like?

MDV – Práce v realizačním týmu
(spolupráce na projektech)

Květen, červen: Project III –
Introduction + lekce 3, závěrečné
opakování

Anglický jazyk

ROČNÍK:

9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

(Mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
New Project III

Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech - čtení
Odhaduje významy neznámých výrazů, rozšiřuje si slovní zásobu,
uvědomuje si rozdíl mezi časy
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, která se týká osvojovaných témat - poslech
Rozumí projevům učitele a monologickým i dialogickým projevům
rodilých mluvčích (s využitím předpřítomného času)
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace - čtení
Orientuje se v základních reáliích, má všeobecný rozhled, umí použít
trpný rod
Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích - mluvení
Umí jednoduše reprodukovat vyslechnutý nebo přečtený text a
vytvořit několik jednoduchých vět na známá témata

Present simple and continuous, past
simple - rozvíjení používání
gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

Reaguje na jednoduché písemné sdělení - psaní

VDO – Principy demokracie

Budoucí čas – will – kladný tvar,
otázka, zápor, krátká odpověď
Minulý průběhový čas – kladný tvar,
otázka, zápor, krátká odpověď
Minulé, přítomné a budoucí časy –
rozvíjení, používání gramatických
jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka
Definite article – the – geography

Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života - mluvení
Používá více modálních sloves

EV – Vztah člověka a prostředí (naše
město)

Předpřítomný čas – kladný tvar,
otázka, zápor, krátká odpověď – jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění
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Práce s knihou a pracovním sešitem
Monolog – Dialog, poslechová
cvičení, práce se slovníky
Září, říjen: opakování + 2. lekce
Projekt: Year 3018 – What will the
future look like?
Listopad, prosinec: lekce 3

OSV – Kooperace a kompetice
(organizování práce skupiny respekt)

Procvičování, mluvnické překlady
vět, konverzace (pro procvičování a
upevňování není třeba vždy souvislý
text)

EGS – Jsme Evropané (London)

Leden, únor: Lekce 4

MKV – Princip sociálního smíru a
solidarity (nekonfliktní život,
odstranění diskriminace)

Březen, duben: lekce 5
Projekt: My favorite
actor/singer/sportsperson

MDV – Práce v realizačním týmu
(příspěvky do školního časopisu)

Květen, červen: lekce 6, závěrečné
opakování
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5.12

Německý jazyk (2. stupeň)

5.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací oblast Dalšího cizího jazyka zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu.
Jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa ZŠ. Další cizí
jazyk přispívá k chápání a objevování nových skutečností mimo mateřský jazyk. Poskytuje živý
jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy.
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení
mobility jednotlivců v jejich osobním životě, studiu a povolání. Umožňuje poznávat odlišnosti
ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Vytváří podmínky pro
spolupráci škol na mezinárodních projektech.
5.12.2 Obsahové vymezení:
Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky). /Žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela
základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá.
Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobní rázu a na
podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně
a je ochoten mu pomoci./
5.12.3 Časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 7.,8. a 9. ročníku.
Výuka probíhá většinou ve třídě- jazykové učebně a v učebně počítačové techniky.
5.12.4 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
A) pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého
sjednocujícího činitele národního společenství
B) pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
C) rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj
osobního i kulturního bohatství
D) rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
E) vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
F) zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
G) samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
H) získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
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5.12.5 Výchovné a vzdělávací strategie
•

Kompetence k učení

Učitel
-klade důraz na pozitivní motivaci žáka
-používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie,tabule
gramatické přehledy) a audiovizuální techniku
- předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnic a pracovních textů
- zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb
•

Kompetence k řešení problémů

Učitel
-motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat řešení
-zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastní zkušeností a z vlastního úsudku
-předkládá modelové situace a vede žáka jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity
-klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání jevu,
Zjištění shod a odlišností,třídění podle hledisek,zobecnění
•

Kompetence komunikativní

Učitel
- zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma
-zařazuje diskusní kroužky a besedy
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním
světem
•

Kompetence personální a sociální

Učitel
- zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu a jejich
respektování samotnými žáky
-uplatňuje individuální přistup k talentovaným žákům ale i k žákům s poruchami učení
-vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
-posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
•

Kompetence občanské

Učitel
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílů, k ochraně kulturního
dědictví a ocenění našich tradic
- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, účastí na jejich
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organizování a účastí v soutěžích
• Kompetence pracovní
Učitel
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním
materiálů
-kontroluje samostatné práce žáka
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5.12.6. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Německý jazyk

ROČNÍK : 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Žák
Rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností a
reaguje na ně - poslech.
Pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a
pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob
s dostatkem času pro
porozumění. Rozumí
běžným pokynům a
jednouchým větám
vyučujícího souvisejícím
s organizací vyučovacího
procesu včetně návodu na
typické činnosti a
aktivity.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů mluvení.
Reprodukuje a obměňuje
pamětně osvojené

UČIVO – OBSAH

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Start: Hallo, guten Tag!
Slovní zásoba a texty, gramatika, komunikace
-představit se, abeceda, dny v týdnu, měsíce, roční období, číslovky 0-20,
barvy

( mezipředmětové vztahy, formy a metody
práce, projekty, časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech - cizí jazyk
jako prostředek komunikace
a porozumění mezi národy.

BESTE FREUNDE A1.1 (lekce 1-6)
učebnice + pracovní sešit

Mediální výchovaformování základů
správného verbálního
projevu, fonetika jako jeden
z důležitých předpokladů
komunikace.

Lekce 1
říjen, listopad

Start
září, říjen

Lekce 1: Und wer bist du?
Slovní zásoba a témata
-nábytek, sportovní potřeby, činnosti pro volný čas (1)
Gramatika
-podstatná jména s určitým členem v 1. pádu, časování sloves spielen,
kommen, heißen, sein (ich, du), předložka aus + město
Komunikace
-pozdravit a rozloučit se, vyjádřit svůj názor, zeptat se někoho, jak se jmenuje,
říct, že něco nevím, představit se, říct, odkud jsem a kde bydlím

Mediální výchova - první
formulace základních údajů
o sobě v cizím jazyce.

Lekce 2: Laura klettert gern.
Osobnostní a sociální
výchova- já a moje rodina,
pozice mladého člověka v
rodině, mezilidské vztahy.

Slovní zásoba a témata
-druhy sportu, činnosti pro volný čas (2)
Gramatika
-časování sloves spielen, klettern, singen (er/sie, wir, ihr), sloveso sein (er/sie),
slovosled: přísudek ve větách oznamovacích, otázkách doplňovacích a

209

Osobnostní a sociální

Lekce 2
listopad, prosinec

mikrodialogy. Zná
říkadla, pořekadla, básně
a reprodukuje je se
správnou výslovností.

otázkách zjišťovacích
Komunikace
-někoho představit, říct, co dělám, říct, co dělám rád/a či nerad/a, něco
navrhnout, návrh přijmout nebo odmítnout, říct, jak trávím čas s kamarády

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – cestování,
vzájemná propojenost států
EU.

Lekce 3: Das machen Freunde zusammen.
Slovní zásoba a témata
-činnosti pro volný čas (3), názvy zemí, sport, hudba
Rozumí jednoduchým
informačním nápisům a
orientačním pokynům čtení.
Čte nahlas plynule a
foneticky správně
jednoduché texty
obsahující známou slovní
zásobu.
Vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři psaní.
Rozlišuje grafickou a
mluvenou podobu slova.

Používá abecední slovník
učebnice.

výchova - využití volného
času, správný krok ke
zdravému formování
osobnosti.

Gramatika
-časování pravidelných sloves, sloveso sein (wir, ihr, sie), předložka in +
město/země, zápor s nicht
Komunikace
-říct, kde je nějaké město, říct, že něco nevím, zeptat se někoho, jak se má
Lekce 4: Simon liebt Informatik.
Slovní zásoba a témata
-předměty ve škole, jazyky, činnosti pro volný čas (4)
Gramatika
-časování sloves finden, sprechen, sloveso haben, slovosled: podmět a
přísudek ve větě oznamovací, odpověď s doch, předložka am + den
Komunikace
-mluvit o svém týdenním programu a rozvrhu hodin, vyjádřit svůj názor,
mluvit o jazykových znalostech, kladně a záporně reagovat na otázky

Mediální výchova - počítač,
internet, jako nezbytná
součást komunikace
současného moderního
člověka.
Osobnostní a sociální
výchova - organizace
vlastního času, zdravý
životní styl v konfrontaci
s konzumním způsobem
života.

Slovní zásoba a témata
-seriálové postavy, psací potřeby
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Lekce 4
únor, březen

Osobnostní a sociální
výchova - volba povolání.
Osobnostní a sociální
rozvoj - sebepoznání a
sebepojetí.

Lekce 5: Ich brauche einen Kuli.

Lekce 3
prosinec, leden, únor
Projekt: Das ist mein Land!

Lekce 5
březen, duben

Gramatika
-podstatná jména s neurčitým členem v 1. a 4. pádu, podstatná jména s určitým
členem v 1. a 4. pádu, slovesa se 4. pádem, časování slovesa möchten

Osobnostní a sociální
výchova- já a moje rodina,
pozice mladého člověka v
rodině, mezilidské vztahy.
Mediální výchovakomunikace v menších
skupinách, ve dvojicích,
formulace jednoduchých
otázek a odpovědí.

Komunikace
-něco/někoho pojmenovat, vyjádřit přání
Lekce 6: Hast du Zeit?
Slovní zásoba a témata
-schůzka s kamarády, činnosti pro volný čas (5), časové údaje, části dne, čas
Gramatika
-modální slovesa müssen, können, slovosled: věty s modálním slovesem,
předložky am + část dne, um + čas
Komunikace
-domluvit si s někým schůzku, něco navrhnout, návrh přijmout nebo
odmítnout, vyjádřit časové údaje

Osobnostní a sociální
výchova - využití volného
času, správný krok ke
zdravému formování
osobnosti.
Osobnostní a sociální
výchova - organizace
vlastního času, zdravý
životní styl v konfrontaci
s konzumním způsobem
života.
Mediální výchova rozhovor, informace pro
ostatní.
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Lekce 6
duben, květen, červen
Projekt: Lifestyle tschechischer
Jugendlicher.

opakování učiva
červen

Německý jazyk

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Žák
Rozumí slovům a
jednoduchým větám,
které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální
oporu - poslech.
Rozumí známým slovům
a jednoduchým větám se
vztahem k osvojovaným
tématům. Rozumí
jednoduchým souvislým
monologickým i
dialogickým projevům
rodilého mluvčího, včetně
projevů
reprodukovaných,
pronášeným v přirozeném
tempu různými
jednajícími osobami
(žena, muž, dítě) i
obsahujícím několik
neznámých výrazů
snadno pochopitelných
z kontextu, situace nebo
na základě podobnosti
s mezinárodně užívanými

UČIVO – OBSAH

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova- já a moje rodina,
pozice mladého člověka v
rodině, mezilidské vztahy.

Lekce 7: Mein Bruder ist einfach super!
Slovní zásoba a témata
-rodina, názvy povolání, názvy zemí
Gramatika
-přivlastňovací zájmena mein, dein (j.č.), 2. pád vlastních jmen, předložka aus
+ země, záporný člen kein v 1. a 4. pádu, tvoření slov: koncovka –in
Komunikace
-něco pojmenovat, mluvit o rodině, někoho popsat, mluvit o povoláních, něco
předpokládat, říct, odkud pocházím
Lekce 8: Trinken wir einen Karibik-Cocktail?

( mezipředmětové vztahy, formy a metody
práce, projekty, časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)
BESTE FREUNDE A1.1 (lekce 7-9)
učebnice + pracovní sešit
opakování učiva
září

Osobnostní a sociální
výchova - blahopřání, vztahy
v rodině, vstřícnost,
pochopení potřeb jiných,
vzájemná pomoc.

Lekce 7
říjen, listopad

Osobnostní a sociální
výchova - volba povolání.

Lekce 8
listopad, prosinec

Slovní zásoba a témata
-nápoje, potraviny (1), číslovky do 100, ceny
Gramatika
-časování slovesa mögen, vykání Sie, množné číslo podstatných jmen,
přivlastňovací zájmena mein, dein (mn.č.)

Osobnostní a sociální
výchova - blahopřání, vztahy
v rodině, vstřícnost,
pochopení potřeb jiných,
vzájemná pomoc.

Komunikace
-říct, co mám/nemám rád/a, vykat, zdvořile pozdravit a rozloučit se, zeptat se
na cenu, omluvit se
Lekce 9: Was isst du gern?
Osobnostní a sociální
výchova - organizace

Slovní zásoba a témata
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Lekce 9
prosinec, leden, únor
Projekt: Wir machen ein Foto-Kochbuch.

výrazy.

-potraviny (2), jídla, průběh dne
Gramatika
-časování sloves essen, schlafen, osobní zájmena v 1. pádu (er/es/sie, sie),
slovesa s odlučitelnou předponou aufstehen, aufräumen, einkaufen,
přivlastňovací zájmena sein, ihr, předložky von … bis
Komunikace
-popsat svůj den, vyjádřit časové údaje, vyjádřit překvapení

Sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace a odpovídá
na jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojovaných
témat - mluvení.
Reprodukuje a obměňuje
dialogy. Ústně obměňuje
krátké texty se
zachováním smyslu textu.
Aktivně se zapojí do
jednoduché konverzace,
pozdraví a rozloučí se
s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou
informaci. Reprodukuje a
obměňuje pamětně
osvojené dialogy. Zná
z paměti básně, popřípadě
jiné krátké texty (např.
dramatizace a
improvizace pohádek).

Lekce 10: Nico sammelt Schiffe.
Slovní zásoba a témata
-předměty, které můžeš sbírat, koníčky, místa ve městě (1)
Gramatika
-časování sloves sammeln, basteln, časování sloves lesen, fernsehen, laufen,
fahren, treffen, tanzen, rozkazovací způsob 2. os. j. č., předložka in + 4. pád
Komunikace
-mluvit o svých koníčcích, někoho vybídnout, aby něco udělal, říct, kam někdo
jde

vlastního času, zdravý
životní styl v konfrontaci s
konzumním způsobem
života.
Osobnostní a sociální
výchova - využití volného
času, správný krok ke
zdravému formování
osobnosti.
Enviromentální výchova –
zvířata jako součást přírody,
vztah k okolí.

BESTE FREUNDE A1.2 (lekce 10-12)
učebnice + pracovní sešit

Lekce 10
únor, březen

Osobnostní a sociální
výchova - využití volného
času, správný krok ke
zdravému formování
osobnosti.

Lekce 11: Mein Fuß tut weh!

Lekce 11
březen, duben

Slovní zásoba a témata
-části těla, bolesti

Osobnostní a sociální
rozvoj - sebepoznání a
sebepojetí.

Gramatika
-osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir, préteritum sloves haben a sein, spojka
deshalb
Komunikace
-říct, co mě bolí, někomu popřát brzké uzdravení, vyprávět, co se stalo včera,
uvést důvod

213

Osobnostní a sociální
výchova - blahopřání, vztahy
v rodině, vstřícnost,
pochopení potřeb jiných,
vzájemná pomoc.

Rozumí slovům a
jednoduchým větám,
které se vztahují k
běžným tématům čtení.
Rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých
autentických materiálů
(časopisy, obrazové a
poslechové materiály) a
využívá je při své práci.
Čte nahlas, plynule a
foneticky správně
jednoduché audioorálně
připravené texty.
Čte potichu jednoduché
texty obsahující převážné
známé jazykové
prostředky.

Lekce 12: Treffpunkt: Spiegelstraße 12.
Slovní zásoba a témata
-adresa a telefonní číslo, dopravní prostředky, místa ve městě (2), popis cesty
Gramatika
-předložka mit + 3. pád, předložka zu + 3. pád (místní údaje), osobní zájmena
ve 4. pádu mich, dich, ihn/es/sie
Komunikace
-někomu zavolat, zeptat se někoho na adresu a telefonní číslo, říct, které
dopravní prostředky používám, říct, jak často něco dělám, dělat komplimenty

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – cestování,
vzájemná propojenost států
EU.
Enviromentální výchova –
zvířata jako součást přírody,
vztah k okolí.
Osobnostně sociální
výchova- zvládání vlastního
chování, řešení různých
situací, pomoc druhým.

Napíše jednoduché texty
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojovaných
témat - psaní.
Samostatně po
audioorální přípravě
zformuluje text pozdravu,
blahopřání, jednoduchého
dopisu, vzkazu, sestaví
krátké vyprávění,
jednoduchý popis (např.
obrázku, osoby, místa).
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Lekce 12
duben, květen, červen
Projekt: Meine Freizeit.

opakování učiva
červen

Německý jazyk

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Žák
Rozumí základním
informacím v krátkých
poslechových textech
týkajících se
každodenních témat poslech.
Porozumí běžným
sdělením a hlášením
z oblasti každodenního
života (např.
v dopravních
prostředcích, na nádraží).
Rozumí projevům
reprodukovaným ze
zvukového záznamu,
popř. videozáznamu.
Rozumí jednoduchým
souvislým monologickým
i dialogickým projevům
rodilého mluvčího, včetně
projevů

UČIVO – OBSAH

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Lekce 13: Kati kommt nächsten Freitag.

( mezipředmětové vztahy, formy a metody
práce, projekty, časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)

Osobnostní a sociální
výchova - volba povolání.

BESTE FREUNDE A1.2 (lekce 13-18)
učebnice + pracovní sešit

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech – cestování,
vzájemná propojenost států
EU.

opakování učiva
září

Slovní zásoba a témata
-cestování, čas (formální), povolání
Gramatika
-předložka zu + 3. pád (osoby), přídavné jméno nächst-, předložky nach, in +
město/země, přivlastňovací zájmeno Ihr/Ihre

Lekce 13
říjen, listopad

Komunikace
-říct, kdo koho navštíví, vyjádřit časové údaje, mluvit o cestování vlakem,
zdvořile se obrátit na dospělého
Lekce 14: Das T-Shirt gefällt mir!
Slovní zásoba a témata
-oblečení, dárky, akce a místa
Gramatika
-gefallen + 3. pád, předložka für + 4. pád, es gibt + 4. pád, neosobní zájmeno
man, předložky in, an, auf + 3. pád

Osobnostní a sociální
výchova - blahopřání, vztahy
v rodině, vstřícnost,
pochopení potřeb jiných,
vzájemná pomoc.
Mediální výchova-
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Lekce 14
listopad, prosinec

reprodukovaných,
pronášeným v přirozeném
tempu různými
jednajícími osobami
(žena, muž dítě) i
obsahujícím několik
neznámých výrazů
snadno pochopitelných
z kontextu, situace nebo
na základě podobnosti
s mezinárodně užívaným
výrazy.

Odpovídá na
jednoduché otázky
týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
podobné otázky pokládá
- mluvení.
Reprodukuje ústně i
písemně obsah přiměřeně
obtížného textu a
jednoduché konverzace.
Umí se souvisle
vyjadřovat v rámci
vymezených tematických
okruhů.
Rozumí krátkému
jednoduchému textu

Komunikace
-říct, že se mi něco líbí/nelíbí, dát někomu dárek a za dárek poděkovat, říct, co
se dá dělat v místě mého bydliště, říct, co se kde koná

komunikace v menších
skupinách, ve dvojicích,
formulace jednoduchých
otázek a odpovědí.

Lekce 15: Das Konzert hat Spaß gemacht!
Slovní zásoba a témata
-činnosti pro volný čas, popis osoby
Gramatika
-perfektum s pomocným slovesem haben, příčestí minulé s koncovkou –(e)t:
/pravidelná slovesa, slovesa s předponou be-, ver-, er-, slovesa s příponou –
ieren, slovesa s odlučitelnou předponou/, modální sloveso können (dovednost)
Komunikace
-mluvit o minulosti, říct, že jsem nerozuměl/a, někoho popsat, mluvit o tom, co
někdo umí
Lekce 16: Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an.

Multikulturní výchova tolerance odlišných
etnických a kulturních
skupin, názorů, zájmů.

Lekce 15
prosinec, leden, únor
Projekt: Das ist unsere Stadt. Herzlich
willkommen!

Osobnostní a sociální
rozvoj - sebepoznání a
sebepojetí.
Enviromentální výchova –
zvířata jako součást přírody,
vztah k okolí.

Lekce 16
únor, březen

Slovní zásoba a témata
-čas (neformální), bydlení, zvířata
Gramatika
-předložky vor, nach + 3. pád, předložka in + 3./4. pád, zájmeno jedKomunikace
-popsat byt/dům, vyjádřit časové údaje, někoho vybídnout, aby něco udělal,
mluvit o tom, jak často a jak dlouho něco dělám
Lekce 17: Schöne Ferien!
Slovní zásoba a témata
-prázdninové aktivity, cíle o prázdninách, místa v přírodě
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Osobnostní a sociální
rozvoj - sebepoznání a
sebepojetí.
Osobnostní a sociální
výchova - organizace
vlastního času, zdravý
životní styl v konfrontaci s
konzumním způsobem
života.

Lekce 17
březen, duben

zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu,
a vyhledá v něm
požadovanou informaci
- čtení.
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. Čte
potichu jednoduché texty
autentické (návody,
nápisy apod.). Vyhledá
v jednoduchém textu
potřebnou informaci a
vytvoří odpověď na
otázku. Sdělí základní
informace či hlavní
myšlenky z krátkého
přečteného nebo
vyslechnutého textu.

Gramatika
-perfektum s pomocným slovesem sein, příčestí minulé s koncovkou –en:
/nepravidelná slovesa, slovesa s předponou ver-, slovesa s odlučitelnou
předponou/, předložky in, an, auf + 3./4. pád, im + měsíce/roční období,
modální sloveso wollen
Komunikace
-vyprávět o prázdninách, vyprávět o minulosti, vyjádřit přání/plány

Enviromentální výchova –
zvířata jako součást přírody,
vztah k okolí.
Multikulturní výchova tolerance odlišných
etnických a kulturních
skupin, názorů, zájmů.

Lekce 18: Lukas hat Geburtstag.
Slovní zásoba a témata
-škola, narozeniny, oslavy
Gramatika
-tázací zájmeno welch-, řadové číslovky (datum), předložka bei + 3. pád
(osoby), perfektum sloves sein, bleiben, passieren
Komunikace
-mluvit o škole, mluvit o svých pocitech, něco ohodnotit, někoho pozvat,
popřát a na přání reagovat

Osobnostní a sociální
výchova- já a moje rodina,
pozice mladého člověka v
rodině, mezilidské vztahy.
Mediální výchovakomunikace v menších
skupinách, ve dvojicích,
formulace jednoduchých
otázek a odpovědí.
Osobnostní a sociální
výchova - využití volného
času, správný krok ke
zdravému formování
osobnosti.

Stručně reaguje na
jednoduché písemné
sdělení - psaní.
Sestaví jednoduché (ústní
i písemné) sdělení
týkající se situací
souvisejících s životem

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech - komunikace
mezi lidmi z různých zemí.
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Lekce 18
duben, květen, červen
Projekt: Wir planen eine Reise in die
Schweiz!

opakování učiva
červen

v rodině, škole a
probíranými tematickými
okruhy.

Osobnostní a sociální
výchova - blahopřání, vztahy
v rodině, vstřícnost,
pochopení potřeb jiných,
vzájemná pomoc.

Používá dvojjazyčný
slovník.

Mediální výchova rozhovor, informace pro
ostatní.
Osobnostně sociální
výchova- zvládání vlastního
chování, řešení různých
situací, pomoc druhým.
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5.13

Ruský jazyk (2. stupeň)

5.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Další cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility
jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění.
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.
Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří
podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání
v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom do jaké míry se jazyková kultura žáků
stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.
5.13.2 Obsahové vymezení:
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka 1.
Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky).
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání
v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom do jaké míry se jazyková kultura žáků
stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.
5.13.3 Časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 7.,8. a 9. ročníku.
Výuka probíhá většinou ve třídě- jazykové učebně a v učebně počítačové techniky.
5.13.4 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
A) pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého
sjednocujícího činitele národního společenství
B) pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
C) rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj
osobního i kulturního bohatství
D) rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
E) vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
F) zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
G) samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
H) získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
1
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5.13.5 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
-klade důraz na pozitivní motivaci žáka
-používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie,tabule
gramatické přehledy) a audiovizuální techniku
- předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnic a pracovních textů
- zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb
• Kompetence k řešení problémů
Učitel
-motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat řešení
-zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastní zkušeností a z vlastního úsudku
-předkládá modelové situace a vede žáka jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity
-klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání jevu,
Zjištění shod a odlišností,třídění podle hledisek,zobecnění
• Kompetence komunikativní
Učitel
- zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma
-zařazuje diskusní kroužky a besedy
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním
světem
• Kompetence personální a sociální
Učitel
- zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu a jejich
respektování samotnými žáky
-uplatňuje individuální přistup k talentovaným žákům ale i k žákům s poruchami učení
-vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
-posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
• Kompetence občanské
Učitel
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílů, k ochraně kulturního
dědictví a ocenění našich tradic
- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, účastí na jejich
organizování a účastí v soutěžích
• Kompetence pracovní
Učitel
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním
materiálů
-kontroluje samostatné práce žáka
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5.13.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Ruský jazyk
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

➢

Žák rozumí
jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které
jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou výslovností
a reaguje na ně –
poslech
Zvyká si na cizí
intonaci, poslouchá CD
Žák se zapojí do
jednoduchých
rozhovorů - mluvení
Používá slovní zásobu z
oblasti rodina a její
členové
Žák rozumí
jednoduchým
informačním nápisům a
orientačním pokynům
přečte jednoduché
texty- čtení
Žák vyplní základní

ROČNÍK : 7.
UČIVO
(výchozí texty, řečové intence a situace, zvuková a grafická
stránka jazyka, mluvnice, rozšiřující texty)

Tematický okruh – Představování, seznamování
Písmena azbuky, rozdíly mezi českou a ruskou abecedou
Jak se jmenuješ ? Kolik je ti let?
Zájmena ukazovací
Představování - dotazy a odpovědi.
Věty typu: Kdo je to? Co je to?
Základní poučení o přízvuku.
Ruská intonace

Tematický okruh – Naše rodina
Seznamte se: rodinní příslušníci
Oslovení. Podstatná jména v oslovení.
Pozdravy při setkání a loučení
Telefonický rozhovor: Domlouvání setkání, schůzky
Číslovky 1 - 100
Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik
Upozornění na pohyblivý přízvuk.
Intonace tázacích a oznamovacích vět.

Tematický okruh - Domov
Mluvíte rusky?
Dotazy a odpovědi: Odkud kdo je, kde kdo a jak bydlí?
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PRUŘEZOVÁ
TÉMATA

POZNÁMKY
( mezipředmětové vztahy, formy a metody
práce, projekty, časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech +
výchova
demokratického
občana - cizí jazyk jako
prostředek komunikace
a porozumění mezi
národy, srovnání
s jazykem mateřským.

Září - říjen

Mediální výchovaformování základů
správného verbálního
projevu, fonetika jako
jeden z důležitých
předpokladů
komunikace.

Listopad - prosinec

Mediální výchovaprvní formulace
základních údajů o sobě

Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1- pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka.
Mapa Ruska
Projekt: Představujeme se

Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka.
Mapa Ruska
Projekt: Mapa slovní zásoby - Rodina

Leden – únor - březen
Raduga po novomu 1 - učebnice

údaje o sobě ve
formuláři - psaní
Ovládá nové písmoazbuku, napíše i opíše
krátké věty

Který jazyk zná? Pozvání na návštěvu.. Poděkování. Omluva.
Dny v týdnu
Intonace oznamovacích vět.
Pravopis jmen příslušníků národů.
Psaní „ne“ u sloves.
Časování sloves v přítomném čase

a rodině v cizím jazyce.

Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Ruská gramatika
Obrázkový rusko-český slovník
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry.
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka
Mapa Ruska
Projekt: Můj domov

Výchova k myšlení
v evropských a
globální souvislostechkomunikace mezi lidmi
z různých zemí, účast
v projektech.

Duben – květen - červen

Tematický okruh – Měsíce v roce, roční období
Rozumí slovům a
jednoduchým větám,
které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně
týkající se osvojovaného
tématu,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
podporu – poslech
Slyšené pak opakuje,
vnímá výslovnost.

Na návštěvě u Dimy
Telefonování. Měsíce v roce
Vyjádření radosti a údivu.
Odstraňování jazykových nedorozumění.
Měsíce v toce, roční období
Podstatná jména – mužský a ženský rod
Zájmena osobní a přivlastňovací
Budoucí čas
Pohyblivý přízvuk sloves.
Intonace zvolacích vět
Souhrnné opakování azbuky.
Vladimír Vysockij

Zvládá azbuku - psaní
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Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry.
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka.
Mapa Ruska
Projekt: Plynulé čtení

Ruský jazyk

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Rozumí slovům a
jednoduchým větám, které
jsou pronášeny pomalu a
zřetelně, a které se týkají
osvojovaných témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu – poslech.
Použije slovní zásobu
v jednoduchých větách.
➢

Sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se jeho
samotného, rodiny, volby
povolání - mluvení

hh
Žák rozumí slovům a
jednoduchým větám, které
se vztahují k běžným
tématům - čtení

UČIVO
(výchozí texty, řečové intence a situace, zvuková a grafická
stránka jazyka, mluvnice, rozšiřující texty)

Tematický okruh - Povolání
Naše rodina, rodinní příslušníci
Dotazy a odpovědi o rodině, o tom, čím kdo chce být,
čím je, kde pracuje
Máš bratra, sestru? Můj otec je lékař, bratr pracuje ve škole, …
Časování sloves.
Nepřízvučné „e“. Pohyblivý přízvuk sloves.
Změny intonace otázek podle jejich smyslu.
A.D.Sacharov

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Multikulturní výchovatolerance odlišných
etnických a kulturních
skupin, názorů, zájmů
Osobnostní a sociální
výchova- já a moje
povolání, pozice mladého
člověka v zaměstnání,
jeho seberealizace,
mezilidské vztahy.
Osobnostní a sociální
výchova- tolerance,
porozumění v kolektivu
vrstevníků, větší
společnosti, práce v týmu.

Profese. Rozhovory
Čím by kdo chtěl být? Čím se kdo chce stát?
Co koho zajímá? Co se komu líbí?
Povolání, profese
Výslovnost v přejatých slovech.
Názvy profesí mužů a žen.
Rozlišování slovesných tvarů „líbit se, zajímat se“.
Lidé mají různé profese.
Zveme do práce…

➢
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( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)

Září - říjen /Z,P/
Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Reálie rusky mluvících zemí
Ruská gramatika
Publikace – Jazykové a
komunikativní hry.
Dvojjazyčný slovník
Plakát- Ruská azbuka
Mapa Ruska
Projekt: Rodina

Listopad - prosinec
Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a
komunikativní hry.
Dvojjazyčný slovník
Plakát- Ruská azbuka
Mapa Ruska

Žák napíše jednoduché
texty týkající se jeho
samotného, rodiny, domu,
volného času a dalších
osvojovaných témat psaní
Jsou tolerovány
elementární chyby.

Tematický okruh - Volný čas

Odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné
otázky – mluvení
Tvoří rozhovory

Boris PASTERNAK
Lev Nikolajevič Tolstoj

Rozumí krátkému
jednoduchému textu,
zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
a vyhledá v něm
požadovanou
informaci – čtení

Volný čas. Kdy se setkáme?
Kdo má koho/co rád? Co kdo rád dělá? Co kdo dělá ve volném čase?
Jak někoho pozvat? Jak přijmout a jak odmítnout pozvání.
Opakování: výslovnost nepřízvučných samohlásek..
I.a II. časování sloves.
Zvratná slovesa. Slovesa se změnou kmenových souhlásek
Slovesné vazby.
Popovídáme si

Mediální výchovarozvoj komunikačních
schopností při stylizaci
mluveného i psaného
projevu, rozhovory o
volném čase a zdravém
způsobu života.
Zobrazí lidské tělo a
popíšou jeho části.

Leden – únor - březen
Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Reálie rusky mluvících zemí
Ruská gramatika
Publikace – Jazykové a
komunikativní hry.
Dvojjazyčný slovník
Plakát- Ruská azbuka
Mapa Ruska
Projekt: Tvořivé psaní - Můj volný
čas

Tematický okruh – Lidské tělo a zdraví
Seznámení, inzeráty.
Kdo se s kým chce seznámit?
Kdo si s kým chce dopisovat?
Kdo se o co zajímá?
Jak napsat seznamovací inzerát?
Zvratná slovesa. Slovesa se změnou kmenových souhlásek
Slovesné vazby.
Zájmena neurčitá.
Volný lístek.

Nakreslí lidskou postavu a
popíše ji - části těla
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Osobnostní a sociální
výchova - organizace
vlastního času, zdravý
životní styl, sport,
konfrontace s konzumním
způsobem života.
Mediální výchovatvorba mediálního
sdělení, rozhovor,
informace pro ostatní –
jak napsat inzerát.

Duben – květen - červen
Raduga po novomu 1 - učebnice
Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Reálie rusky mluvících zemí
Ruská gramatika
Publikace – Jazykové a
komunikativní hry.
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka
Mapa Ruska
/OČMS/
Projekt: Lidská postava

Ruský jazyk

ROČNÍK: 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Rozumí základním
informacím v krátkých
poslechových textech
týkajících se každodenních
témat - čtení
Rozumí krátkému
jednoduchému textu,
zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu,
a vyhledá v něm
požadovanou
informaci – čtení
Stručně reaguje na
jednoduchá písemná
sdělení, tvoří samostatně
texty o probíraných
tématech, o rodině,
domovu, škole, zdraví,
volném čase, kamarádech,
cestování - psaní

UČIVO
(výchozí texty, řečové intence a situace, zvuková a grafická
stránka jazyka, mluvnice, rozšiřující texty)

Tematický okruh - Škola
Ve škole
Zuzana se chce zapsat na kurz ruského jazyka
Zápis do jazykového kurzu
Orientace ve školní budově
Dotazy a odpovědi o studiu, o předmětech , o známkách, o rozvrhu hodin.
Minulý čas. Sloveso „být“ v minulém čase
První den ve škole
Syn - student

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova - školní
docházka, důležitost
vzdělání pro život, cizí
jazyk a jeho význam pro
další vývoj.
Mediální výchovatvorba mediálního
sdělení, rozhovor,
informace pro ostatní.

( mezipředmětové vztahy, formy a metody
práce, projekty, časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)

Září – říjen

Listopad – prosinec

Zdraví a jídlo

1. lekce

Raduga po novomu 2 - učebnice
Raduga po novomu 2 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní
hry. Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka. Mapa Ruska
/OČMS/
Projekt: Ustálení gramatických vazeb

2. lekce

A.S.Puškin

/Z,P/
Raduga po novomu 2 - učebnice
Raduga po novomu 2 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka
Mapa Ruska

Tematický okruh – Dopravní prostředky

Leden – únor

Ve vyučování
O přestávce: bezpečnost, zachovávání pravidel bezpečnosti,
zdravá strava
Nezapomínejte věci doma! Svačina, oběd
Předložkové vazby odlišné od češtiny
Učební plán školy
Nestátní školy v Rusku

Osobnostní a sociální
výchova - zdravé vztahy
mezi žáky ve škole,
absence šikanyvstřícnost, pochopení
potřeb jiných,vzájemná
pomoc. Zdravé
stravování.
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3. lekce

Napíše krátké jednoduché
texty

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech –
cestování, vzájemná
propojenost států EU.

Jak a čím se tam dostaneme?
V metru, na ulici
Orientace ve městě, dopravní prostředky
Časování sloves „jít, jet, moci, vzít, dostat se“
Infinitivní věty
Výslovnost předložkových spojení.
Dopis Soni Nadě
Moskevské metro, zajímavá místa v Moskvě

Mediální výchova správné využití médií za
účelem výběru důležité
informace.

Tematický okruh – Nakupování, oblečení
Chyby jsou tolerovány.
Hovoří o oblíbeném
oblečení a nakupování mluvení

Rozumí krátkému
jednoduchému textu
týkajícímu se
reálií - významných měst,
přírody a zvířat Ruska –
poslech

Získá sám zajímavé
informace týkající se

Osobnostní a sociální
výchova - umění
slušného chování, jak se
chovat při nakupování,
jak se oblékat ,
zdvořilostní fráze.

V nákupním centru
Co komu koupit? Co komu sluší?
Co kdo viděl v obchodě /ve městě?
Časování sloves „koupit, zeptat se, vzít“
Pohyblivé „o“ + „e“ u podst. jmen
Životná a neživotná podst. jména
Babička, vnučka a mobil

Tematický okruh – Reálie, významná města
Příroda, zvířata
Dvě významná města
Co si prohlédnout v Moskvě a v Sankt-Petěrburgu
Jak a kdy tam pojedeme?
Vyjádření dojmů z prohlídky města.
Dotazy a odpovědi o cestování – památky města, příroda, zajímavosti
Intonace souvětí
Nesklonná podstatná jména.
Skloňování podstatných jmen všech probraných
Zajímavá místa v Sankt-Petěrburgu
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Výchova
demokratického
občana- tolerance,
porozumění v kolektivu
vrstevníků, širší
společnosti.
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech –
cestování, vzájemná
propojenost států EU.
Seznámení

Raduga po novomu 2 - učebnice
Raduga po novomu 2 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka, Mapa Ruska
Projekt: Mapa slovní zásoby - Cestování

Březen - duben – květen 4.lekce
Raduga po novomu 2 - učebnice
Raduga po novomu 2 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka, Mapa Ruska
Projekt: Reálie Ruska

Květen – červen

5. lekce

Raduga po novomu 2 - učebnice
Raduga po novomu 2 - pracovní sešit
Obrázkový rusko-český slovník
Ruská gramatika
Reálie rusky mluvících zemí
Publikace – Jazykové a komunikativní hry.
Dvojjazyčný slovník
Plakát - Ruská azbuka
Mapa Ruska
Projekt: Zprávy – poslechová cvičení

života v Rusku - mluvení

s významnými městy
Ruska, přírodou, zvířaty.
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5.14

Matematika a její aplikace (2. stupeň)

5.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace prolíná celým základním vzděláváním od 1.
do 9. ročníku. Je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci
s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Rozvíjí intelektuální
schopnosti žáku, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického
úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost
a kritičnost.
Matematika poskytuje potřebné vědomosti a dovednosti pro praktický život, umožňuje
získávat matematickou gramotnost a logické myšlení a tím vytváří předpoklady pro další možné
úspěšné studium. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou základem pro poznávání
dalších přírodovědných oborů.
5.14.2 Obsahové vymezení:
V šestém ročníku se navazuje na učivo 1. stupně. Velká časová dotace je věnována
opakování a prohlubování již nabytých vědomostí, dovedností a poznatků. Učivo navazuje na
číselný obor přirozených čísel novými poznatky o číslech desetinných a velká časová dotace je
věnovaná teorii dělitelnosti přirozených čísel. V geometrii se prohlubují vědomosti o úhlech,
shodných zobrazeních, trojúhelníku, kvádru a krychli.
V sedmém ročníku se znalosti rozšíří o zlomky, celá a racionální čísla. Žáci se seznámí
s poměrem , přímou a nepřímou úměrností a s trojčlenkou. Získané poznatky aplikují na měřítku
plánu a map. Seznámí se s pojmem „procento“. V geometrii navážou na shodná zobrazení
v rovině, z rovinných útvarů proberou čtyřúhelníky a trojúhelníky a z těles se zaměří na hranoly.
V osmém ročníku se žáci učí pracovat s proměnnou v tématických celcích druhá mocnina
a odmocnina a Pythagorova věta. Naučí se základní početní operace s algebraickými výrazy
a navážou na znalosti o rovnicích z prvního stupně v tématickém celku lineární rovnice.
V geometrii rozšíří své poznatky o kruhu, kružnici a válci. Naučí se jednoduché konstrukční
úlohy na využití Thaletovy kružnice.
V 9. ročníku se završuje učivo matematiky na základní škole tématickými celky: vytýkání
výrazů, soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, funkce a tématickým celkem
podobnost. Seznámí se se základy lineárních funkcí a jejich grafů. Geometrii završuje učivo
o jehlanu, kuželu, válci
a kouli.
5.14.3 Časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět matematika a její aplikace na druhém stupni navazuje svým
vzdělávacím obsahem na předmět matematika na prvním stupni. V šestém ročníku je vyučována
5 hodin týdně, v 7., 8. a 9. ročníku čtyři hodiny týdně v kmenových třídách. Předmět je posílen
o jednu hodinu disponibilní časové dotace.
Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoli znalostí a
vědomostí. Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na
řešení problémů, sebekontrolu, počtářské soutěže, skupinovou práci a didaktické hry, s důrazem
na činnostní charakter učení.
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5.14.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
- vybírá úlohy, které vedou k využívání vhodných způsobu, metod a strategií pro řešení úloh
- zadává vícekrokové úlohy, které vedou k plánování
- diskutuje, zdůvodňuje
- používá a přiřazuje pojmy a symboly
- vede k hledání, vysvětluje a napravuje chyby
- používá práci s textem, učí čtení textu s porozuměním
- používá metody kritického myšlení
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- zadává problémové úlohy a modelové situace vedoucí k hledání vlastního úsudku a odhadu
- podporuje hledání podstaty problému / analýza /,učí hledání příčin, logiky, dávání věcí do
souvislosti / syntéza /
- vede k objevování různých variant řešení
- podporuje hledání a nápravu chyb, ověřuje si správnosti výsledku
- klade cílené otázek, dává odpovědi na zadané otázky, diskutuje
• Kompetence komunikativní
Učitel
- podporuje vyjadřování a formulaci myšlenek a názoru v logickém sledu, vyjadřuje se
stručně a jasné - vede k obhajobě svého názoru na základe věcných argumentu
- učí porozumění různým typům textu
- vede k tvorbě a formulaci vlastních úloh
- podporuje stručné a jasné zdůvodňování svých tvrzení
- vysvětluje postupy, hledá chyby
- používá kooperativní metody a metody kritického myšlení
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- simuluje životní situace
- uplatňuje zodpovědnost a tvůrčí přístup
- vede k sebehodnocení a přijímání kritiky a pochvaly
• Kompetence občanské
Učitel
- používá úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy
- vede k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti
• Kompetence pracovní
Učitel
- zadává problémové úlohy k cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- dodržuje pravidla, učí termínu – výchova k zodpovědnosti
- zadává úlohy s podnikatelským záměrem
- zadává úlohy zaměřené na volbu povolání
- plánuje , hodnotí,učí sebehodnocení
- učí k samostatnosti v práci
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5.14.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

ROČNÍK: 6.

Matematika

POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Provádí početní operace v oboru celých čísel
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor.
Porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose.
Zaokrouhluje s požadovanou přesností. Zpaměti sčítá, odčítá,
násobí a dělí. Řeší slovní úlohy vedoucí na jeden až dva početní
úkony. Umí dělit jedno a dvojciferným dělitelem. Zná pojem
zlomku, umí sčítat zlomky se stejným jmenovatelem.
Řeší jednoduché úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny…
daného počtu.
Umí přečíst, zapsat a zaokrouhlit desetinné číslo. Písemně sčítá,
odčítá, násobí a dělí. Provádí odhady a kontroly výsledků. Řeší
slovní úlohy z praxe. Umí použít kalkulátor.

Opakování přirozených a
desetinných čísel, zlomků

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných
útvarů.
Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.
Rozeznává rovinné obrazce.Umí rýsovat obdélník a čtverec.Dokáže
převádět jednotky délky a obsahu.
Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel.
Zná znaky dělitelnosti
2,3,5,10.
Rozezná prvočíslo a číslo
složené.
Umí provést rozklad čísla na součin prvočísel.
Řeší úlohy k určení

Opakování rovinných obrazců

Dělitelnost přirozených čísel

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV-výpočet základních operací
např. při nákupech

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září, říjen
samostatná práce,
skupinová práce, soutěže,
práce s učebnicí,
kartičky ano, ne čtverečky,průsvitky
Zlatý test

září, říjen
práce s modely obrazců.
samostatná práce.
Zlatý test
Pč - popis technických výkresů
listopad, prosinec
výklad,
samostatná práce,
skupinová práce,
práce s učebnicí,
soutěž
čtverečky
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nejmenšího společného
násobku nebo největšího
společného dělitele dvou a tří přirozených čísel.

Zlatý test

Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Umí narýsovat osu úhlu.
Užívá jednotky stupeň a
minuta.
Změří velikost úhlu pomocí
úhloměru.
Narýsuje úhel dané velikosti.
Umí početně i graficky sčítat a odčítat úhly.
Násobí a dělí úhel dvěma.
Dokáže úhly vyznačit a určit jejich velikost.

Úhel a jeho velikost

leden, únor
Z - určování zeměpisných
poloh, navigace
důraz na pečlivost,
samostatnost.
kartičky ano,ne,
průsvitky

Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti,
určí osově souměrný útvar.
Určí, zda jsou dva rovinné
obrazce shodné.
Umí sestrojit obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti. Určí
osu souměrnosti osově
souměrného obrazce.

Osová souměrnost

Březen, duben

Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti.
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Načrtne a sestrojí sítě základních těles
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí.
Rozezná kvádr od krychle. Dokáže nakreslit kvádr a krychli ve
volném rovnoběžném promítání. Vymodeluje síť kvádru a
krychle.Vypočítá povrch a objem kvádru a krychle.Umí převádět

Objem a povrch kvádru a krychle

samostatná práce,
modelování,
práce s průsvitkou,
názorné pomůcky
kartičky ano,ne,
průsvitky
OSV – určení obvodu pozemku a
pod.

duben, květen
výklad,
samostatná práce,
práce s pracovním sešitem
soutěž
kartičky ano, ne čtverečky,průsvitky
Zlatý test
Fy - řešení početních úloh
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objemové jednotky. Řeší úlohy z praxe.

Rýsuje výšky, těžnice, osy stran a osy úhlů v trojúhelníku.
Umí narýsovat kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou.
Vypočítá velikost vnitrního
úhlu, jsou-li dány velikosti
dalších dvou vnitrních úhlu.
Rozumí trojúhelníkové
nerovnosti.
Třídí a popisuje trojúhelníky.
Smyslovým vnímáním
rozezná různé druhy
trojúhelníku.
Umí sestrojit výšky a těžnice.
Dokáže sestrojit kružnici
vepsanou a opsanou
trojúhelníku.
Dokáže si zapamatovat
vzorce.

Trojúhelník

květen, červen

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací

Opakování a procvičování

OSV-představivost a výpočet nákupu
tapet, podlah, krytin a pod
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výklad,
samostatná práce,
skupinová práce,
práce s učebnicí,
soutěž
čtverečky
Zlatý test

červen
Zlatý test

Matematika

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Provádí početní operace v oboru desetinných čísel.
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor.
Vyjadřuje vztah celek – část pomocí desetinných čísel.
Porovnává soubory dat.
Porovnává desetinná čísla a zobrazuje je na číselné ose.
Zaokrouhluje je s požadovanou přesností.
Písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla.
Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel.
Porovnává soubory dat.
Zná znaky dělitelnosti čísly: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Umí provést rozklad čísla na součin prvočísel.
Určí největšího společného dělitele i nejmenší společný
násobek dvou a více čísel.
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů. Využívá potřebnou
matematickou symboliku.
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.
Rozeznává úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé a
určuje jejich velikost.
Umí určit vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku.

Opakování
Desetinná čísla

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočty desetinných
čísel v běžném životě

Opakování
Dělitelnost přirozených čísel

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na využití dělitelnosti
v běžném životě

Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh. Načrtne a sestrojí obraz

Opakování
Shodná zobrazení – osová
souměrnost

Opakování
Úhly, trojúhelníky
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( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září, říjen
číselná osa
samostatná práce, soutěže (malé
jedničky)

Září, říjen
samostatná práce, skupinová práce,
soutěže (malé jedničky)

Září, říjen
pravítko, kružítko, úhloměr
důraz na pečlivost
samostatná práce a spolupráce ve
dvojicích

OSV-představivost a výpočet nákupu
tapet, podlah.krytin apod

Září, říjen
průsvitka, pravítko a kružítko
důraz na pečlivost

rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný
útvar. Využívá potřebnou matematickou symboliku.
Ví co je to osa souměrnosti a samodružný bod.
Ví , jak vypadá osově souměrný geometrický útvar a umí
v něm nalézt všechny osy souměrnosti.
Umí narýsovat jakýkoli rovinný obrazec v osové souměrnosti
podle dané osy.
Řeší úlohy z praxe na využití osové souměrnosti.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu. Načrtne a sestrojí
rovinné útvary. Charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary.Využívá potřebnou matematickou symboliku. Užívá
k argumentaci při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků.
Řeší slovní úlohy z praxe, pracuje se správnými jednotkami.
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel.
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu
celek – část (zlomkem)
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.
Porovnává soubory dat.
Krátí a rozšiřuje zlomky.
Krátí zlomky do základního tvaru.
Porovnává zlomky a zobrazuje je na číselné ose.
Převádí zlomky na desetinná čísla a naopak.
Převádí zlomky na smíšená čísla a naopak.
Sčítá a odečítá zlomky se stejnými i různými jmenovateli.
Určuje převrácené číslo zlomku.
Násobí a dělí zlomky.
Řeší slovní úlohy na využití početních výkonů se zlomky.
Sčítá, odečítá, násobí, dělí a porovnává smíšená čísla, zlomky a
smíšená čísla, zlomky a desetinná čísla, smíšená čísla a
desetinná čísla.
Vykonává početní operace s více zlomky.
Řeší slovní úlohy se dvěma až třemi operacemi se zlomky.

osově souměrné obrázky
z praktického života
samostatná práce, skupinová práce,
soutěže

sebekontrola
kartičky ano,ne,
průsvitky
soutěž
Opakování – krychle, kvádr
Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočty zlomků
v běžném životě

Zlomky
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Říjen, listopad
samostatná práce, skupinová práce,
soutěže (malé jedničky)

Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti, určí středově souměrné útvary. Využívá
potřebnou matematickou symboliku.
Ví co je to střed souměrnosti a samodružný bod ve středové
souměrnosti.
Ví, jak vypadá středově souměrný útvar a umí v něm nalézt
střed souměrnosti.
Umí narýsovat jakýkoli rovinný obrazec ve středové
souměrnosti podle daného středu.
Řeší úlohy z praxe na využití středové souměrnosti.
Provádí početní operace v oboru celých čísel.
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností;účelně
využívá kalkulátor.
Porovnává soubory dat.
Rozeznává kladná a záporná čísla.
Určuje čísla navzájem opačná a absolutní hodnotu celých čísel.
Porovnává celá čísla a zobrazuje je na číselné ose.
Sčítá, odečítá, násobí a dělí celá čísla.
Řeší slovní úlohy na využití početních výkonů s celými čísly.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. Užívá
různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část ( přirozeným číslem ).
Porovnává soubory dat.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací.
Porovnává kladná a záporná desetinná čísla a zlomky a
zobrazuje je na číselné ose.
Vykonává početní operace s racionálními čísly.
Řeší slovní úlohy s racionálními čísly.

Středová souměrnost

Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. Užívá
různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část (poměrem).

listopad
průsvitka, pravítko a kružítko
důraz na pečlivost
středově souměrné obrázky.
samostatná práce, skupinová práce,
soutěže

Celá čísla

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočty celých čísel
v běžném životě

prosinec, leden
číselná osa
samostatná práce, skupinová práce,
soutěže (malé jedničky)

Racionální čísla

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočty racionálních
čísel v běžném životě

leden, únor
obrázky z praxe na poměr, mapa, plán,
nákresy součástek
pravítko
samostatná práce, skupinová práce
F, Ch, D, …: numerické výpočty

Poměr

Osobnostní a sociální výchova:
využití poměru v domácnosti (vaření,
míchání barev, …)

březen
pravítko, milimetrový papír
samostatná práce, spolupráce ve
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Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem.
Pracuje s měřítky map a plánů.
Umí vyjádřit poměr dělením i zlomkem.
Určuje převrácený poměr.
Krátí i rozšiřuje poměr, určuje převrácený poměr.
Pracuje s postupným poměrem.
Dělí celek na části v daném poměru.
Mění čísla v daném poměru.
Řeší slovní úlohy na měřítko plánu a mapy.
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel.
Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem.
Pracuje s měřítky map a plánů.
Určuje vztah přímé a nebo nepřímé úměrnosti.
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
funkčních vztahů.
Umí nalézt bod o daných souřadnicích v soustavě souřadnic.
Podle rovnice přímé či nepřímé úměry dosazuje souřadnice
bodů do tabulky a sestavuje graf př. a nepř. úměry.
Řeší slovní úlohy na přímou i nepřímou úměru.
Umí sestavit trojčlenku a vypočítat ji.
Užívá trojčlenku při řešení slovních úloh na přímou a nepřímou
úměrnost.
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů.
Využívá potřebnou matematickou symboliku.
Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary.
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných
útvarů.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.
Poznává rovnoběžník a umí v něm nalézt výšky a úhlopříčky.
Umí narýsovat různé rovnoběžníky, podle různých zadání.
Ví , jak vypadá lichoběžník (rovnoramenný, pravoúhlý,

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – kurzy
měn, poměr velikostí států,
zalidněnosti, …

dvojicích
F: vztahy mezi veličinami
Z: měřítko plánu, mapy
Ch: výpočty pomocí trojčlenky
Ch(8): poměry atomů prvků ve
sloučeninách

Přímá a nepřímá úměrnost

Osobnostní a sociální výchova:
využívání přímé a nepřímé úměry
v běžném životě – slovní úlohy
Mediální výchova: sestrojování grafů
přímé a nepřímé úměrnosti
Enviromentální výchova: pomocí
přímé souvislosti určovat souvislosti
mezi činnostmi lidí a znečišťováním
životního prostředí

březen
samostatná práce, spolupráce ve
dvojicích
schéma trojčlenky

Rovinné obrazce:
Čtyřúhelníky a trojúhelník

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočet obsahů a
obvodů rovinných obrazců v běžném
životě

duben
práce s modely obrazců
pravítko, kružítko a úhloměr
samostatná práce, práce ve dvojicích,
soutěže
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obecný) a umí jej narýsovat podle zadání.
Načrtne libovolný čtyřúhelník a umí jej popsat podle zadání.
Zná vzorce pro obvod a obsah rovnoběžníků, trojúhelníku a
lichoběžníku, umí do nich dosadit ze zadání a vypočítat je.
Řeší slovní úlohy na výpočet obsahů a obvodů čtyřúhelníků a
trojúhelníků.
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti.
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině.
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a
vzdělávacích oblastí. Analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu.
Ví, co je to objem a povrch.
Rozeznává hranoly s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou a
lichoběžníkovou základnou.
Umí načrtnou libovolný hranol a popsat jej podle zadání.
Umí narýsovat i načrtnout síť hranolu a popsat ji podle zadání.
Pozná podstavu, výšku a plášť libovolného hranolu.
Zná vzorce pro výpočet obsahu a obejmu hranolu, umí do nich
ze zadání dosadit a vypočítat je.
Řeší úlohy z praxe na objem a povrch hranolů.

Tělesa - Hranoly

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočet objemů a
povrchů těles v běžném životě

duben, květen
práce s modely těles
pravítko, kružítko
samostatná práce, skupinová práce,
práce ve dvojicích, soutěže

Provádí početní operace v oboru
racionálních čísel. Užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část (procentem).
- Řeší aplikační úlohy na procenta( i pro
případ, že procentová část je větší, než
celek).

Procenta

Osobnostní a sociální výchova:
slevy, slovní úlohy na procenta z
praxe
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech: slovní
úlohy na procentuální vyjádření
různých mezinárodních skutečností

květen, červen
samostatná práce, skupinová práce
soutěže (malé jedničky
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- Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data.
Samostatnost

Enviromentální výchova: stav
ovzduší, půdy a vody, přítomnost
škodlivých látek
Opakování a procvičování
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červen
samostatnost v práci

Matematika

ROČNÍK : 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel.
- rozumí pojmu výraz
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných
určí hodnotu číselného výrazu
- Řeší reálné úlohy z praxe – měřítko mapy, plánek
Počítá úlohy na rovnoběžníky a tělesa
Umí uplatnit procenta ve slovních úlohách.

UČIVO
Opakování učiva
7.ročníku.
- racionální čísla
- celá čísla
- poměr, úměrnost
- rovinné obrazce
- hranoly
- procenta

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální výchova: slevy,
slovní úlohy na procenta z praxe
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech: slovní úlohy
na procentuální vyjádření různých
mezinárodních skutečností
Enviromentální výchova: stav ovzduší,
půdy a vody, přítomnost škodlivých
látek

( mezipředmětové vztahy, formy a metody
práce, projekty, časové rozvržení učiva,
evaluační nástroje apod.)
září, říjen
samostatná práce,
soutěž, sebekontrola

Užívá ve výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
Provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel; účelně užívá
kalkulátor
určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek,
pomocí kalkulačky
užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech
chápe pojem reálné číslo

Druhá mocnina a
odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých
mocnin odmocnin
- určení druhých mocnin
a odmocnin
- pojem reálného čísla

říjen,
výklad,práce s náčrtem, samostatná práce ,
práce s tabulkami

- Provádí početní operace v oboru celýcha racionálních čísel.
- Analyzuje a řeší jednoduché problémy,modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel
- Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor.
- rozliší odvěsny a přepony rozumí odvození vzorce Pythagorovy
věty
- využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého

Pythagorova věta.
- pojem
- výpočet délek stran
v pravoúhlém
trojúhelníku
užití Pythagorovy věty

listopad
výklad, samostatná práce, práce s tabulkami

-

-
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trojúhelníku
umí využít poznatky ve slovních úlohách
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
Přesností
- Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel.
- zapíše číslo ve tvaru a . 10n pro 1 < a < 10, n je celé číslo
- provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem
-

Provádí početní operace v oboru reálných čísel.
Rozumí pojmu výraz
Matematizuje jednoduché reálné situace
S využitím proměnných určí hodnotu číselného výrazu
Zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
Umí dosadit do výrazu s proměnnou
Provádí početní operace s výrazy, pracuje se vzorci, vytýká
Matematizuje jednoduché reálné situace.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých
a racionálních čísel.
- užívá a zapisuje vztah rovnosti
- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
- provádí zkoušku řešení
- Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací.
- Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných. Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje

Mocniny s přirozeným
mocnitelem.
- čtení a zápis mocnin
s přirozeným
mocnitelem
- zápis čísla pomocí
mocnin deseti
- početní operace
s mocninami
s přirozeným
mocnitelem
Operace s algebraickými
výrazy

prosinec
samostatná práce, práce s pracovním
sešitem
Fy- zápis jednotek fyz. veličin

Lineární rovnice.
- rovnost
- lineární rovnice
Slovní úlohy.
- slovní úlohy

březen, duben
výklad, samostatná práce,
práce s pracovním sešitem, sebekontrola

leden, únor

Fy- vztahy mezi veličinami
Fy- řešení fyz. úloh
EGS – srovnání států – HDP, počet
obyv., …
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konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel.
EV – ochrana život. prostředí
- matematizuje jednoduché reálné situace
- vyřeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků
a dovedností
- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,...)
- zdůvodní zvolený postup řešení
- ověří výsledek řešení
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá řešení
- Načrtne a sestrojí rovinné útvary
Kruh, kružnice.
- Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných
OSV – zavlažování pozemku,….
- vzájemná poloha
útvarů
přímky a kružnice
- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
- vzájemná poloha dvou
- určí vzájemnou polohu dvou kružnic
kružnic
- vypočítává obvod a obsah kruhu
- délka kružnice
- obsah kruhu
- Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary(tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti.
- Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- Načrtne a sestrojí sítě základních těles
- Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje
a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí.
- charakterizuje válec
- vypočítá povrch a objem válce

Válec.
- pojem
- povrch válce
- objem válce
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OSV – objem a povrch nádrže,
bazénu,…

duben,
práce s pracovním sešitem, sebekontrola,

květen
Práce s modely

- Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh.
- Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
- umí sestrojit jednoduché konstrukce
- rozumí pojmu množiny
- všech bodů dané vlastnosti
- využívá poznatků ( výška, těžnice, Thaletova kružnice,...)
v konstrukčních úlohách

Konstrukční úlohy.
- jednoduché konstrukce
- množiny všech bodů
dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukční úlohy

- Porovnává soubory dat.
- Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.
- Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do
tabulek
- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická data v grafech
a tabulkách

Shromažďování, třídění
a vyhodnocování
statistických údajů.
- základní statistické
pojmy
- základní
charakteristiky
statistického souboru

- Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím funkčních vztahů

Závěrečné opakování.
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květen,
výklad, analýza a syntéza, samostatná práce

EV – stav ovzduší
EGS – stav obyvatel. zdravotnictví,
průmyslu,…

červen,
samostatná práce,statistické šetření, práce
s tabulkou a grafem
Z- třídění údajů

Samostatná práce, skupinová práce,
sebekontrola

Matematika

ROČNÍK: 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel,
užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu. Analyzuje
a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu. Užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek-část (procentem). Řeší aplikační úlohy
na procenta ( i pro případ, že procentová část je větší než celek)
Žák si zdokonalí práci s proměnnou.
Zdokonalí a zautomatizuje si ekvivalentní úpravy rovnic
Užívá Pythagorovu větu v úlohách z praxe, řeší slovní úlohy na
tělesa, ovládá konstrukci osové a středové souměrnosti. Pracuje
s mocninami, užívá kalkulátoru při hledání druhé a třetí mocniny a
odmocniny.
Upevní si analyticko-syntetické myšlení při řešení konstr. úloh..

Opakování učiva z 8.
ročníku.
-Racionální čísla,
-Rovnice,procenta
-Mocniny,
- Pythagorova věta
- Osová, středová soum.
- lin. Rovnice
- konstrukční úlohy
- kruh, kružnice, válec

Provádí početní operace v oboru reálných čísel.
Rozumí pojmu výraz
Matematizuje jednoduché reálné situace
S využitím proměnných určí hodnotu číselného výrazu
Zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
Umí dosadit do výrazu s proměnnou
Provádí početní operace s výrazy
Matematizuje jednoduché reálné situace.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých
a racionálních čísel.
Řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a
slovní úlohy řešené těmito rovnicemi

Opakování - Operace s
algebraickými výrazy.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV-úroky, orientace v cenách
EV - Lidské aktivity a problémy
životního prostředí (doprava a životní
prostředí) energetické zdroje dopravy a
vliv na prostředí

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje apod.)
září, říjen
samostatná
práce,
skupinová
práce,
soutěž,
sebekontrola a
sebehodnocení

září, říjen
1.PP+oprava

- hodnota výrazu, sčítání,
odčítání, roznásobení
závorek
- Rozklad na součinn
- Rovnice s neznámou ve
jmenovateli
- Vyjádření neznámé ze
vzorce
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výklad,
samostatná práce,
práce s pracovním sešitem

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav.
Řeší soustavu dvou
lineárních rovnic se dvěma neznámými substituční a sčítací
metodou.
Provádí zkoušku svého řešení, získává návyk sebekontroly.
Řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými.
Vyhledává, porovnává a zpracovává data.
Porovnává data.
Vyjadřuje funkční vztah tabulkou, rovnicí , grafem.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů.
Žák rozezná funkční vztah od jiných vztahů.
Určuje definiční obor funkce a množinu hodnot funkce.
Sestrojuje grafy jednoduchých funkcí.
Řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic.
Užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe.
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary(tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti.
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Načrtne a sestrojí sítě základních těles
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím

Soustavy lineárních
rovnic se dvěma
neznámými.
-Řešení soustav rovnic
-směsi a roztoky
-úlohy o pohybu
-úlohy o spol. práci
-souhrnná cvičení
Funkce a jejich užití
-závislost funkce,
přiřazování,předpisy
-co je to funkce
-přímá úměrnost
-lineární funkce, graf
-rostoucí a klesající
funkce
-lineární funkce v praxi
-kvadratická funkce
-nepřímá úměrnost
-souhrnná cvičení
Objemy a povrchy
těles,jehlan, kužel,
koule
-jehlan- síť,povrch,objem
-kužel- síť, povrch,objem
-koule- síť, povrch,objem
-souhrnná cvičení

listopad, prosinec
kreativita
výklad,
samostatná práce,
sebekontrola,
analýza a syntéza,
práce s pracovním sešitem
schopnost použít danou metodu
seberegulace a sebeorganizace
OSV – čtení z grafu
jízdní řády
spotřeba benzínu

prosinec, leden
KP,
2.PP+oprava
výklad,
samostatná práce,
práce s pracovním sešitem
přesnost,
pečlivost,
kreativita

OSV – spotřeba materiálu
stavebnictví

únor,březen
KP,
výklad,
samostatná práce,
skupinová práce,
práce s tabulkami a kalkulačkou,
práce s náčrtkem
březen,duben
výklad,
práce s modely,
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osvojeného matematického aparátu
Žák sestrojí síť jehlanu.
Umí vypočítat objem a povrch jehlanu, kužele a koule .
Užívá goniometrické funkce při výpočtech povrchu a objemu
jehlanu a kužele.
Zpevňuje vazby, zdokonaluje paměť.
Rozlišuje shodné a podobné útvary, určí poměr podobnosti z
rozměru útvaru a naopak (na základě pomšru podobnosti určí
rozměry útvarů), využívá věty o podobnosti trojúhelníků (věta sss,
sus, uu )
Vysvětlí základní statistické pojmy (statistický soubor, statistická
jednotka, statistický znak, statistické šetření) a používá je.
Řeší aplikační úlohy na procenta(i pro případ, že procentová
část je větší než celek).
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor.
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
Žák vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při
dané úrokové míre.
Určí hledanou jistinu.
Provádí jednoduché a složené
úrokování.
Vypočítá úrok z úroku.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Samostatně řeší

samostatná práce,
práce s tabulkami,
kalkulačkou a náčrtkem
3.PP+oprava

Podobnost
Věty o podobnosti
trojúhelníků

březen

Základy statistiky

duben

Základy finanční
matematiky
-na finance s procenty
-termíny s finanční
matematiky
-jednoduché a složené
úrokování
-řešení úloh z praxe
-souhrnná cvičení
Závěrečné opakování
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OSV – plat, srážky,
úroky,…
OSV - Morální rozvoj - Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti (dovednosti
pro řešení problémů a rozhodování z
hlediska různých typů problémů)
Hodnoty, postoje, praktická etika

duben, květen
KP
výklad,
samostatná práce,
práce s pracovním sešitem
4.PP+oprava

červen

5.15

Informační a komunikační technologie (2. stupeň)

5.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Výuka počítačů a práce s informacemi je pojata jako samostatný předmět Informační
a komunikační technologie, i když není úkolem základní školy vychovat ze všech dětí
počítačové odborníky. Jedním z cílů využívání počítačů na škole je naučit se je používat jako
nástroj při další výuce. Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni žáci prvního stupně dokázali
zvládnout základy počítačů a aby je práce na počítači nezdržovala od hlavních cílů. Na druhém
stupni se žáci zaměřují na zautomatizování práce na počítači, na rozšiřování získaných znalostí.
Žáci se učí aktivně využívat informačních technologií. Informační technologie jsou žákům
přístupny i mimo přímou výuku počítačů a jsou využívány v co největším rozsahu jako nástroj
výuky.
5.15.2 Obsahové vymezení:
Obsah výuky Informační a komunikační technologie na 2. stupni vzbudí u žáka schopnost
orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových
i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Přínos obsahu Informační a komunikační
technologie na 2. stupni spočívá v tom, že naučí žáka získané informace smysluplně
interpretovat, aplikovat je v reálných situacích za přispění dostupných hardwarových
a softwarových prostředků. Aby si žák uvědomil všechny problémy, které vnáší do života
komunikace s celosvětovou sítí, musí dokázat nejen určité vědomosti spojené s manipulací s
hardwarovými a softwarovými prostředky celosvětové informační struktury, ale musí si být
vědom zejména jejich možností jako prostředku poznání a mezilidské komunikace. S tím jsou
také spojeny požadavky na jeho odpovědný postoj k mediálnímu obsahu.
Ve srovnání s 1. stupněm je proto položen větší důraz na hodnocení informací z hlediska jejich
věrohodnosti a pravdivosti. Žák je veden k tomu, aby dříve než informace získané z internetu či
jiných médií použije, ověřoval jejich věrohodnost tím, že je konfrontuje se svými vědomostmi,
dále využívá k posouzení věrohodnosti alternativních informačních zdrojů a rozlišuje informační
zdroje s přihlédnutím k ohodnocení zdroje, významu autora… Žák dále zdokonaluje dovednosti
s textovými, tabulkovými a grafickými editory (vektorovými i bitmapovými). Snaží se přitom
respektovat estetická, typografická, stylistická a jiná pravidla. Také si vytváří vlastní www
stránky a je schopen pracovat s programy na tvorbu prezentací.
5.15.3 Časové a organizační vymezení:
Informační a komunikační technologie je v 6. ročníku vyučována s časovou dotací 1 hodina
týdně, každý žák má k dispozici vlastní PC, síťovou tiskárnu, přístup k USB, FD, úložišti dat,
výukovým programům a k internetu.
5.15.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
učitel
- rozvíjí u žáků porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
- vede žáky k využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a
racionálnější organizaci práce
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- organizuje práce s sebehodnocením žáků
- podněcuje tvořivosti žáků, realizaci jejich vlastních nápadů
- vede žáky k účasti na různých soutěžích
• Kompetence k řešení problému
učitel
-vede žáky k porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních
zdrojů, a tím dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
-podporuje využívání výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i
sociálních jevu a procesu a tím k podněcování nových cest poznávání
-vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému svoje řešení si dokázali obhájit
• Kompetence komunikativní
učitel
- rozvíjí u žáků schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení
- podporuje přátelské vztahy ve třídách – žáci si spontánně vytváří vlastní stránky na
www.spoluzaci.cz
• Kompetence sociální a personální
učitel
- podporuje tvořivé využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledku
své práce
- používá skupinové práce žáků, vyzdvihovat vzájemnou pomoc při učení
• Kompetence občanské
učitel
- zadává vyhledávání aktuálních informací o naší společnosti
- vede žáky k pracovitosti a zodpovědnosti
• Kompetence pracovní
učitel
- zařazuje úlohy na vyhledávání informací o středních školách
- vytváří problémové úlohy k cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- vede žáky dodržování pravidel termínů – výchova k odpovědnosti
- rozvíjí schopnost samostatné práce s počítačem
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5.15.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Informační a komunikační technologie

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci
s textem a obrazem. Zpracuje a
prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a
multimediální formě. Ovládá práci
s textovými a grafickými editory a
využívá vhodných aplikací.
Pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví Používá
informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji.

KAPITOLA 1 - PRVNÍ KROKY S POČÍTAČEM
Hardware - pevný disk, disketa, CD, monitor, klávesnice,
základní jednotka, myš, tiskárna, scanner, digitální fotoaparát,
síť, zřízení uživatelského jména a hesla

Mediální výchova
- vést k porozumění toku
informací, počínaje jejich vznikem,
uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a
praktickým využitím
- využívat výpočetní techniku ke
zvýšení efektivnosti své učební
činnosti a racionálnější org. práce
- práce s sebehodnocením žáku
- podněcovat tvořivost žáků, - vést
k realizaci jejich vlastních nápadů
-učit porovnávat informace a
poznatky z většího množství
alternativních informačních zdrojů,
a tím dosahování větší
věrohodnosti vyhledaných
informací
-vedení výuky tak, aby žáci hledali
různá řešení problému svoje řešení
si dokázali obhájit
- tvořivé využívání softwarových a
hardwarových prostředků při
prezentaci výsledku své práce

Popíše základní součásti PC a jejich
vztahy a vlastnosti. Vysvětlí funkci
dalších periférií. Zvládne přihlášení a
odhlášení ze sítě.
Zvládá základní úkony při práci ve
Windows, práce s okny, pohyb myši po
obrazovce, využívání pravé klávesy,
vytváří samostatně složky a podsložky
ve složce Dokumenty, kopíruje a přenáší
soubory i složky. Chápe význam koše,
umí obnovit soubory z koše. Naučí se
připojit k síťové tiskárně.

Úvod - něco o počítačích a programech
Spuštění počítače, přihlášení do školní sítě pomocí
uživatelského jména a hesla, Odhlášení od terminálového
serveru
KAPITOLA 2 - MICROSOFT WINDOWS
Spuštění Windows a přihlášení
Ukončení práce ve Windows
Objekty na ploše obrazovky
Termíny používané při práci s myší
Základní pojmy při práci s okny
Změna polohy okna
Úprava velikosti okna, otevírání programů
Práce ve složce Dokumenty
Přesun a kopírování souborů a složek
Odstranění souborů, zástupců a složek
Obnovení objektů z koše
Program Průzkumník – práce s adresáři a soubory
Opakování – práce s adresáři a složkami
Hledání souborů a složek
Několik rad na závěr
Konfigurace tiskárny
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( mezipředmětové vztahy,
formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje
apod.)

září
práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury
využití internetu

září

POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

V textovém editoru vytvoří dokument,
uloží a znovu načte. Umí upravit vzhled
stránky, formátovat text, vkládat tabulky
a upravovat je, vkládat obrázky a vřadit
do textu.
Umí nastavit číslování stránek a tisknout
dokument.

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

KAPITOLA 3 - Textový procesor
Spuštění a ukončení text. procesoru
Uzavření aplikace v text. procesoru
Vytvoření nového dokumentu
Otevření existujícího dokumentu
Uložení dokumentu
Uložení dokumentu pod jiným jménem
Uzavření dokumentu
Pohyb kurzoru v dokumentu
Výběr textu pomocí myši
Označování textu myší
Výběr textu pomocí klávesnice
Přesouvání textu
Kopírování textu
Zobrazení dokumentu
Velikost zobrazení dokumentu
Nastavení okrajů stránky
Nastavení velikosti papíru
Formátování písma
Formátování odstavců
Dva a více sloupců
Tabulátory
Obrysy a stíny
Velké počáteční písmeno - Iniciála
Vkládání data a času
Číslování stránek
Tisk dokumentu
Vlastní tisk
Kontrola pravopisu
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- používání skupinové práce žáku,
vzájemné pomoci při učení
- vyhledávání aktuálních informací
o naší společnosti
- vedení k pracovitosti a
zodpovědnosti
- schopnost samostatné práce s
počítačem

( mezipředmětové vztahy,
formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje
apod.)

říjen - listopad
práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury
využití internetu

Vlastnosti dokumentu
Tabulka ve Wordu
Automatické ukládání dokumentu
Záhlaví a zápatí

POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Umí využívat online aplikací na
internetu, vytvoří si účet na google nebo
microsoft serveru, samostatně
vypracovává práce v text. programu
Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost.
Uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci
s textem a obraze. Zpracuje a
prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové, grafické a
multimediální formě. Ovládá práci
s textovými a grafickými editory a
využívá vhodných aplikací.
Pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví Používá
informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji.
Umí si nakonfigurovat Explorer pro
připojení k proxyserveru, umí stáhnout
text, obrázky i jiné objekty a uložit na
disk. Samostatně pracuje v poštovním
programu nebo přímo na internetu
spravuje vlastní mailovou schránku.

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

Online práce v textovém programu - online aplikace
- vytvoření účtu na google nebo microsoft serverech
- využití online aplikací, otvírání aplikací, ukládání vytvoř. souborů
- stahování souborů na vlastní disk, sdílení prací
- vypracování samostatných prací v textovém online programu
KAPITOLA 4 - INTERNET
Základní pojmy
Jak WWW pracuje?
MS Internet Explorer
Spuštění aplikace MS Internet Explorer
Uzavření aplikace MS Internet Explorer
Ovládací prvky
Pohyb v Internetu. Navigace v Internetu
Zjednodušení a urychlení práce. Tisk
Úprava stránek. Uložení na disk. Pošta. Přizpůsobení zobrazení
Kopírování textu a obrázků z WWW stránek do Wordu
Elektronická pošta
Vytvoření mailové schránky na serveru SEZNAM a pod.
Práce smailovou schránkou
Další online aplikace
- vytvoření jednoduché stránkové prezentace pomocí online aplikací
- vypracování samostatných prací
- jednoduché elektronické prezentace pomocí online aplikací
OPAKOVÁNÍ
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( mezipředmětové vztahy,
formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje
apod.)

prosinec - únor
práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury
využití internetu

březen - duben

květen - červen

Uplatní získané dovednosti při práci s
PC

2 hodiny
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5.16

Dějepis (2. stupeň)

5.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Učivo v předmětu dějepis vychází z chronologického pojetí v kombinaci s pojetím tématickým.
Cílem předmětu je získání uceleného a objektivního obrazu vývoje lidské společnosti. Důraz je
kladen zejména na dějiny českého státu, pokud je to možné, zařazujeme problematiku historie
našeho regionu. Co se týče dějin světových, je žák seznamován jen s událostmi, jež zásadním
způsobem ovlivnily další vývoj lidské společnosti.
5.16.2 Obsahové vymezení:
V 6.ročníku je probíráno období pravěku a starověku, v 7.ročníku období středověku, v 8.
ročníku se vyučují počátky novověku do konce 1.světové války, obsah 9.ročníku pak tvoří dějiny
20.století.
V nejširší možné míře je při výuce využíváno atlasů, historických map, obrazových materiálů,
dobových dokumentů a jiných audiovizuálních pomůcek.
Vyučovací předmět dějepis nechápeme jako souhrn faktografických údajů, žáci jsou vedeni
k poznávání historických souvislostí, příčin, následků, důsledků a aktuálních přesahů. Žákům je
zprostředkováno poznání, že historie není uzavřenou minulostí.
Do vyučovacího předmětu dějepis jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova.
5.16.3 Časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6.-9.ročníku 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v učebně informatiky jen při využití výukových
programů.
5.16.4 Výchovné a vzdělávací strategie
•
Učitel
-

Kompetence k učení
vytváří pozitivní motivaci, zdůrazňuje potřebu celoživotního vzdělávání
naučí žáka operovat s termíny, znaky, uvádět věci do souvislostí
používá vhodné pomůcky (atlasy, mapy, přehledy, grafy, videokazety a další)
využívá stanovené učebnice
zařazuje regionální tematiku
vede žáky ke kritickému zhodnocení svých výsledků
•

Kompetence k řešení problému

Učitel
-

klade problémové otázky
vede žáky k používání vlastního úsudku a k samostatnému řešení problému
učí žáky analyzovat texty, porovnávat je, vybírat informace a hledat souvislosti
vysvětlí nutnost odpovědnosti při rozhodování
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•
Učitel
-

Kompetence komunikativní
vede žáky ke správné formulaci vlastního názoru a jeho obhájení v diskusi
diskutuje s nimi o problémech
zařazuje aktualizaci učiva
využívá dostupné technologie, seznamuje žáky s jejich výhodami i případnými
nevýhodami
demonstruje nutnost spolupráce s ostatními, nutnost respektovat je a naslouchat jim

•
Učitel
-

Kompetence personální a sociální

•
Učitel
-

Kompetence občanské

•
Učitel
-

zařazuje skupinovou práci, stanoví pravidla
individuálně přistupuje k nadaným, ale i handicapovaným žákům
snaží se k žákům přistupovat kamarádsky
navozuje pozitivní atmosféru ve třídě
zajímá se o žáky, jejich individuální potřeby a posiluje jejich sebedůvěru

respektuje zvláštnosti žáka a vede ho k respektování druhých
chce docílit toho, aby se žáci chovali zodpovědně a uměli poskytnout pomoc
podporuje pozitivní postoje k uměleckým dílům, ochraně kulturního dědictví, oceňuje
naše tradice
zapojuje žáky do účasti na kulturních akcích a soutěžích
vede žáky k pochopení základních principů a norem, k uvědomění svých práv a
povinností
Kompetence pracovní
rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
kontroluje samostatné práce, pomáhá se připravovat na výuku
vede k účasti na projektech
podporuje smysl pro povinnost
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5.16.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Dějepis

ROČNÍK : 6.
POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák
- uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků
- uvede příklady zdrojů informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromážděny
- orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy v chronologi ckém sledu
- 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
- zná vývojové typy člověka
- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací
- orientuje se v historické mapě
- vypráví o stavbě pyramid
- 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 a vysvětlí podstatu antické demokracie
- Homér, obranná válka ,tradice olympijských her,typy antických

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Úvod do učiva
počátek našeho letopočtu,
archeologie, Darwinova teorie, jiné
teorie

osobnostní a sociální výchova (OV)nový vyučovací předmět, spolupráce

Pravěk
vývojové typy člověka, starší a
mladší doba kamenná (sběrači, lovci
– první zemědělci)

multikulturni výchova (MKV)
úloha muže a ženy
enviromentální výchova (EV)
přírodní podmínky a jejich vliv na
život

Nejstarší státy
Mezopotámie, Egypt, orientačně
Indie, Čína

OV – referáty, soutěže
MV
Aktualizace učiva – např. výročí
v novinách
MKV – náboženství a víra

Antické Řecko
Balkánský poloostrov, první osídlení,
řecká kolonizace, boje s Peršany,
zlatý věk Atén, výboje Alexandra
Velikého
Staří Římané
Apeninský poloostrov, období
republiky, boje za ovládnutí
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výchova demokratického občana
(VDO) –zrod demokracie
VS-Řecko-kolébka civilizace
MKV-křesťanství, judaismus, bible
VS-latina, právo

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
linka času, historické mapy
(září), Př, Vv, Ov
spolupráce s vlastivědným muzeem

Eduard Štorch: Lovci mamutů
práce s mapou nalezišť na našem
území(říjen),
Z- světové strany
Vv- pravěké malby
Ev- člověk a příroda
Video
Literární prameny ze starého Egypta,
encyklopedie (listopad-prosinec)
Z-Orientace na mapě
Kreativa-výroba keramiky
Projekt: Starověké Řecko
orientace v dějepisné mapě
nákresy, přehledy
klasifikace
mezipředmětové vztahy – literární
výchova (leden – únor – březen)
Tv-olympijské hry
Vv-římské umění

sloupů, pojem republika, vznik křesťanství

Středomoří, vytvoření římského
impéria, císařství
vliv Říma na raně středověké státy

Lv-řecké a římské báje
Sl-řečnictví
využití literatury,referáty (duben –
květen)

shrnutí a utřídění poznatků

Opakování učiva

(červen)
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Dějepis

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
- 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
- orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí historické
epochy v chronologickém sledu
- umí posoudit důležitost křesťanské misie Konstantina a Metoděje
a jejich přínos k rozvoji vzdělanosti
- uvědomují si úlohu sv. Václava – patrona Čech

I.téma:Od bájného věku k prvním
státům Evropy

- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
- ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti
- objasní význam vzniku měst, zná složení obyvatelstva
- uvede příklady románské a gotické kultury
- charakterizuje vládu posledních Přemyslovců
- uvědomuje si význam vlády Karla IV., umí vyjmenovat jeho
významné činy
- vymezí význam husitské tradice pro český politický a
kulturní
život
- zajímá se o Husovy myšlenky
- umí vyprávět o významných husitských bitvách

II.téma: Gotika kolem nás
Křesťanství,papežství,císařství,křížové
výpravy.
Struktura středověké společnosti.
Venkovská kolonizace.
Města, jejich vznik a význam.
Kultura středověké společnostirománské a gotické umění a vzdělanost.
Poslední Přemyslovci.
Lucemburkové.
M.J.Hus.
Husitská revoluce
Jagellonci.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Islám a islámské říše ovlivňující
Evropu.

multikulturní výchova (MKV) víra,
církev, křesťanství, fanatismus,
bojovný islám
mediální výchova (MV) informace,
aktualizace – terorismus
výchova k myšlení v souvislostech
(VS) – kořeny fanatického islámu,
střet kultur

Velká Morava a český stát, jejich
vnitřní vývoj a postavení v Evropě,
první Přemyslovci

OV – vlastenectví, Konstantin a
Metoděj – patroni Moravy

Utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu
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OV – komunikace, latina = tmel
středověku, univerzity
MV – užití internetu pro referáty
VS – mírové snahy Jiřího z Poděbrad
MKV – rozdílné a společné
(reformace v Evropě)

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Skupinová práce, referáty, práce
s textem a jeho kritická analýza,
práce s historickou mapou, video
Lv- pověsti
Ov- čeští patroni, národ vlast
Vv- románský sloh
Čj- první písemné památky, kroniky
(září –říjen –listopad)

Čj- rozvoj jazyka
Vv- gotické umění
Hv- gotická hudba, husitský chorál
Osobnosti středověku
Frontální vyučování, práce na
projektu,referáty, orientace na
historické mapě., práce
s obrázkovými publikacemi

Projekt: Husitství

- posoudí stavební aktivity Vladislava
- 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

- chápe význam reformace
- umí pojmenovat hlavní rysy baroka
- objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho
postavení uvnitř habsburské monarchie
- charakterizuje vládu významných Habsburků na českém trůně
- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a 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
- uvědomí si význam práce a života J.A.K.

(prosinec – leden –únor)
Projekt: Renesance

Renesance a humanismus.
znovuobjevení antického ideálu
člověka

III. téma: Století velkých
objevů,rozvoje věd,nových názorů na
život.
Zámořské objevy a počátky dobývání
světa.
Reformace a její šíření v Evropě.
Barokní kultura a osvícenství

MKV – co je ,,správné“ (zámořské
objevy , kolonizace)
VDO – reformace, stavovská
monarchie
OV – slavné osobnosti např. J.A.
Komenský
Kulturní památky

Ov- typy států, složky moci
Vv, Hv, Lv- baroko
náboženská nesnášenlivost,
rekatolizace
osobnost Komenského

Český stát a velmoci v 15.-18. stol.
Habsburkové na českém trůně.
České stavovské povstání.
Třicetiletá válka.

Skupinová práce, řízená diskuse,
práce s obrázkovými publikacemi.
(březen-duben-květen)

J.A.Komenský

(červen)
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Dějepis

ROČNÍK : 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák
- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní
měny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují
modernizaci společnosti
- dovede najít rozdíly mezi absolutní a konstituční monarchií a
republikou
- umí posoudit důležitost reforem Marie Terezie a Josefa II.
- uvede klady a zápory americké ústavy
- objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé
- specifikuje ideály francouzské revoluce
- posoudí některou důležitou Napoleonovu bitvu
- umí popsat změny na mapě Evropy po Vídeňském kongresu
- porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa
v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských
národů
- zhodnotí význam nejdůležitějších vynálezů průmyslové revoluce
- chápe hlavní myšlenky utopického socialismu i marxismu
- popíše hlavní znaky klasicismu a romantismu
- uvědomuje si úlohu jazyka
- zhodnotí úlohu osobnosti v dějinách
- charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních
skupin;uvede požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích
- posoudí touhu lidí po změně absolutistické vlády

UČIVO

Opakování dějin středověku
Počátky kapitalismu v Anglii, anglická
buržoazní revoluce. Absolutismus
v Evropě (Francie, Rusko, monarchie
Habsburků).Vznik USA a první
demokratická ústava.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MKV- buržoazní revoluce
parlamentarismus, tereziánské
reformy
VDO- první ústavy, základní lidská
práva (i OV)
škola dnes a zítra
spolupráce s Vlastivědným muzeem

Velká francouzská revoluce. Výboje
Napoleona. Národní a revoluční hnutí
po Vídeňském kongresu.

MKV- světové kulturní dědictví
VDO- ideály francouzské revoluce

Průmyslová revoluce, zrod moderní
vědy, změny ve společnosti v 18.19.století.
Utopický socialismus a marxismus
Klasicismus a romantismus.
České národní obrození.

MKV- jak vzniká národ
VDO- národ, vlast

Revoluce 1848-49 v Evropě. Revoluční
události v českých zemích.
Sjednocení Itálie a Německa.
Vznik Rakousko-Uherska.

MKV- Rakousko-Uhersko a místo
Čech v něm, austroslavismus,
nacionalismus, domov
OV- rasismus a intolerance
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Skupinová práce, referáty, práce
s textem a jeho kritická analýza, práce
s historickou mapou, video
(září-listopad)
Vv, Hv, Lv- baroko, národní obrození
EV- historické památky
Frontální vyučování, práce na
projektu, referáty, orientace na
historické mapě
(prosinec)
Vv, Hv- klasicismus, romantismus
Ov-občanská společnost
EV- průmyslová revoluce, technické
vynálezy (fyzika, chemie)
Skupinová práce, referáty, , práce
s historickou mapou, video,příručky
k dějinám umění, literární ukázky
(leden)

Frontální vyučování, práce na
projektu, referáty, orientace na
historické mapě
(únor-březen)

- chápe, že nejednotnost země je hlavní překážkou hospodářského
rozvoje
- vyvodí závěry z vzniku dualismu
- uvědomí si postavení USA

Občanská válka Severu s Jihem v USA.

VS- občanská válka v USA

Rasismus, otrokářství

- na vybraných příkladech demonstruje základní politické
proudy
- chápe hlavní myšlenky a osobnost TGM
- uvede příklady vynikajících osobností

Rozvoj průmyslu.
Charakteristika politiky českého
měšťanstva.
Diferenciace politického života.
Osobnost T.G.Masaryka. Postavení
dělníků.
Česká kultura.
Technicko-vědecká revoluce. Umění
realismu. Historizující slohy. Secese.

VDO- utváření politické scény
OV- TGM

Řízená diskuse, referáty, internet,
obrazové publikace a video
(březen-duben)

MKV- rozdíly životní úrovně,
světové kulturní dědictví
EV- nutnost ekologického myšlení,
ochrana přírody, obnovitelné zdroje

Práce s obrazovými publikacemi
(secesní Praha), referáty, exkurze
(květen)
Vv- secese

První světová válka- příčiny, průběh,
výsledky a důsledky.
Bolševická revoluce v Rusku.
Pařížská mírová konference.

MKV- kolonialismus, kořeny války,
světový trh
MV- aktualizace učiva, úloha médií,
informovanost
VS- propojení států

Skupinová práce, referáty, video,
internet, samostatná práce
(květen-červen)
obraz války v literatuře

- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
- posoudí nejvýznamnější vynálezy
- pozná významné slohy II.poloviny 19.století
- charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam
kolonií na příkladech demonstruje zneužití techniky v l.
světové válce a jeho důsledky
- provede kritiku Leninových názorů
- dokáže uvést změny v poválečném uspořádádní Evropy
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Dějepis

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák
- uvědomí si postavení českých zemí v l.světové válce
- chápe význam vzniku samostatného státu
- rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
- rozumí pojmům krize, konjunktura
- zamyslí se nad vývojem v SSSR
- zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho
vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
- dokáže ocenit rozmach naší republiky
- posoudí přitažlivost myšlenek o sociálně spravedlivém státě
- 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 vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
- chápe strach a obavy z německého fašismu
- kriticky posoudí postoj západních demokracií
- uvědomí si rozčarování z rozbití republiky
- na příkladech demonstruje zneužití techniky v 2. světové
válce a jeho důsledky
- přemýšlí o zrůdnosti nacistických idejí, odmítá neonacismus
- ocení důležitost východní fronty
- zná podrobnosti vstupu USA do války

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Opakování učiva 8. ročníku

VS a MKV- respektování tradic a
kulturní dědictví

Vznik ČSR

VDO- samostatný stát Čechů a
Slováků, vlastenectví, politický
systém, politika, hospodářství
VDO- volební systém (Češi, Němci,
Židé)
MKV- Češi v cizině, cizinci u nás
MV- šíření informací, kdo nás učí
vidět
VDO- 1. republika

Evropa ve 20. letech
Poválečná krize, vznik fašismu, vznik
SSSR, konjunktura, konference
v Locarnu
ČSR ve 20. letech
Vnitřní a zahraniční politika,
hospodářský vývoj, sociální a kulturní
situace
Třicátá léta
Hospodářská krize ve světě a v ČSR
Fašistické agrese ve světě
Ohrožení demokracie v ČSR
Krize demokratického systému –
předehra II. světové války
Ohrožování ČSR nacistickým
Německem
Mnichovská konference a její důsledky
II. světová válka
Příčiny války, okupace Evropy
Napadení SSSR
Mimoevropská bojiště (Tichomoří,
Asie, sev. Afrika)
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
Říjen Hv, Lv, Vv – l.pol.20.st.
Ov – volební systém

VS- 1.a 2. světová válka- mezníky
vývoje
OV- lidská nesnášenlivost (rasismus,
holocaust), tolerance
MKV- totalitní systémy (fašismus a
komunismus)
MV- propaganda, reklama- jejich
zneužití

Listopad
Využívání videonahrávek
EV-průmyslová revoluce,životní
prostředí, vynálezy
Ov-rasismus,holocaust
Lv – literatura proti válce
Exkurze: Židovské muzeum Praha

VDO, OV, VS, MKV

Prosinec
Práce s historickou mapou
Využívání videonahrávek
Leden
Práce s historickou mapou

- dovede vysvětlit strategii bojů na Volze a ocení vítězství Rudé
armády
- vyzná se v historické mapě
- popíše život lidí za protektorátu
- váží si protihitlerovských postojů a hrdinství
- zná jména významných osobností
- snaží se o objektivitu – např. význam pražského povstání
- nezavírá oči před barbarstvím a zvěrstvy za války

Východní fronta – Stalingrad, Kursk,
obrat ve válce
Otevření druhé fronty, osvobozování
okupovaných zemí, vítězství
protihitlerovské koalice
Protektorát Čechy a Morava
Domácí a zahraniční odboj
Čs. vojenské jednotky v zahraničí
SNP, Květnové povstání

- umí vyvodit důsledky pro současnost a taky pro sebe

Výsledky II. světové války

- 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
- rozumí pojmům např. železná opona, studená válka apod.
- ocení význam l. člověka ve vesmíru
- snaží se pochopit mírové snahy OSN
- přemýšlí o nutnosti pádu komunistických režimů

Poválečný vývoj ve světě
Postupimská konference
Norimberský proces
Založení OSN
Komunistické převraty v Evropě
Marshallův plán
Rozpad protihitlerovské koalice –
rozdělení světa do bloků – studená
válka
Rozdělení Německa
Válka v Koreji, karibská krize
Soupeření USA x SSSR (západ x
východ)
Pád komunistických režimů v Evropě a
rozpad SSSR
Poválečný vývoj v Československu
Politický systém, hospodářství,řešení
národnostních problémů
Zápas demokratických sil s komunisty
– únor 1948
Hlavní znaky totalitního režimu

- rozpoznají základní rozdíly mezi demokratickým a
komunistickým režimem
- vysvětlí pozici satelitních států
- rozumí pojmům znárodnění, pozemková reforma
- uvědomují si prosovětskou orientaci a umí ji vysvětlit
- chápou hrůznost likvidace odpůrců komunistické ideologie
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Využívání videonahrávek
region a válka, osobnosti

OV- odmítání útlaku a hrubého
zacházení, povinnost postavit se
fyzickému a psychickému násilí

Únor
Film - Atentát

OV- odmítání útlaku a hrubého
zacházení, povinnost postavit se
fyzickému a psychickému násilí
VS a MKV- podobní a přece
rozdílní, Evropa a svět
Východ a západ
VDO- emigrace, vyhnanství
(domov nosíme v sobě)
OV- mezinárodní organizace- úsilí o
světový mír
životní názor

Projekt: II.sv.válka (např. holocaust)
první polovina března

MV- sdělovací prostředky a politika
VDO- Charta 77, revoluce 1989
EV- zásahy do přírodních poměrů
ekologické chování každého

Květen
Práce s dobovým tiskem
sdělovací prostředky a politika
Exkurze: Osvětim

druhá polovina března
Ov- mezinárodní organizace, vztahy
Z- orientace na mapě
Lv, Vv,Hv – 2.pol.20.st.
Duben

- posoudí oběť Jana Palacha
- sympatizuje se studenty a sametovou revolucí
- je rád, že žije v demokratickém státě

Srpen 1968 – okupace, normalizace
Listopad 1989 – pád komunistického
režimu, obnova demokratického
systému
Vznik České republiky
- prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Globální problémy lidstva
EV- nutnost ochrany přírody
Červen
- snaží se sledovat vývoj ve světě
Ochrana životního prostředí
VS- integrace globalizace, svébytnost
- zaujímá postoje, odmítá násilí a fanatismus
Zajištění míru a bezpečnosti
OV- ochrana lidského zdraví
- najde příklady vynikajících vědeckých objevů
Dodržování lidských práv
- orientuje se v historické problematice
Zajištění výživy, vzdělání a zdraví
- aktualizuje učivo
v rozvojových zemích
- chápe důležitost znalostí z historie
Opakování učiva
Poznámka: V rámci všech probíraných okruhů učiva jsou u žáků rozvíjeny vedle výše uvedených kompetencí klíčové kompetence k učení, k řešení problémů a kompetence
komunikativní.
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5.17

Výchova k občanství (2. stupeň)

5.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět výchova k občanství se zabývá člověkem, jako jedincem žijícím v rodině, ve
společnosti, ve státě, v EU a ve světě, a osobními, společenskými, morálními a právními aspekty
tohoto života. Cílem tohoto předmětu je rozvíjet u žáků smysl pro zodpovědnost týkající se jejich
života v demokratické společnosti, v právním státě a v dnešním světě. Zaměřuje se na utváření
pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a
kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa
budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je
prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci
a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu
prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také
k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i
při mimořádných událostech.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací
žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá
cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v
rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě
financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností
armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky
respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat
odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní
vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k
aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
5.17.2 Obsahové vymezení
Obsah tohoto předmětu je rozdělen do pěti hlavních témat:
1. Člověk ve společnosti
2. Člověk jako jedinec
3. Stát a hospodářství
4. Stát a právo
5. Mezinárodní vztahy, globální svět
5.17.3 Časové a organizační vymezení
Tento předmět je časově zařazen do 6., 7. a 9. ročníku základní školy a má časovou dotaci
1. hodinu týdně.
Výuka probíhá v kmenových třídách a někdy v učebně informatiky z důvodu vyhledávání
informací o daném tématu.
V předmětu výchova k občanství žáci budou prezentovat vypracované referáty na daná
témata a budou se zde realizovat různé projekty týkající občanského života.
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5.17.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel:
➢ vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení,
➢ vede žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací a k jejich užití
v praktickém životě,
➢ využívá skupinovou i samostatnou práci, práci ve dvojicích, různé hry, kvízy,
tajenky, demonstraci, dramatizaci, exkurse, besedy, aj.,
➢ využívá práci s textem a čtení textu s porozuměním, následovně s dialogem na téma
v textu,
➢ zadává žákům projekty a referáty,
➢ podněcuje tvořivost žáků a realizuje jejich vlastní nápady ohledně výuky různých
témat,
➢ vyžaduje od žáků presentaci jejich výtvorů,
➢ rozvíjí práci s různými informačními zdroji (internet, knihy, časopisy, učebnice,
noviny, obrázky, …),
➢ dává žákům k vyplnění různé pracovní listy,
➢ hodnotí spíše pozitivně než negativně, motivuje žáky,
➢ zadává úlohy, při kterých žáci využijí analýzu a syntézu,
➢ utváří u žáků komplexnější pohled na kulturní, filosofické a duchovní hodnoty,
➢ vede žáky k hodnocení a sebehodnocení, aby se uměli pochválit i zkritizovat.
• Kompetence k řešení problému
Učitel:
➢ zadává problémové úlohy,
➢ vede žáky k objevování různých variant řešení problému a k jejich obhajobě,
➢ klade cílené otázky týkající se problému, diskutuje o nich a o odpovědích na ně,
➢ vede žáky k uvědomování si klady a zápory různých řešení a na základě tohoto
vyhodnocení k dospění k nejlepšímu řešení,
➢ požaduje po žácích, aby vyhledávali informace potřebné k řešení problému,
➢ rozvíjí u žáků umění využívat vlastní zkušenosti a vědomosti a uplatňovat vlastní
nápady a tvořivost při řešení problémových situací,
➢ vytváří modelové situace vedoucí k hledání vlastního úsudku,
➢ podporuje hledání podstaty a příčin problému a dávání věcí do souvislostí,
➢ podněcuje žáky k vnímání a pozorování různých problémových situací, jejich
hodnocení a k následovnému řešení,
➢ učí žáka odhadnout své možnosti a síly při řešení různě obtížných úkolů,
➢ učí žáky přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy a za svůj díl práce při
skupinové práci,
➢ umožňuje žákům podílet se na výběru úkolu,
➢ rozvíjí diskusi o výsledcích vlastní práce a jejich hodnocení,
➢ vede žáky k organizování a plánování činnosti a k volbě vhodných postupů,
➢ v rámci diskuse posuzuje se žáky běžné problémové situace ve škole i ve veřejném
životě,
➢ rozvíjí u žáků schopnost obhajoby vlastních rozhodnutí a postojů.
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• Kompetence komunikativní
Učitel:
➢ využívá diskusi, dialog, skupinovou práci, dramatizaci, práci s textem a jiné
kooperativní metody,
➢ rozvíjí schopnost spolupráce žáků,
➢ vede žáky k obhajobě vlastních názorů a k presentaci výsledků vlastní práce,
➢ vytváří různé situace, při kterých žáci využívají verbální i neverbální komunikaci,
➢ učí žáky zvládat běžná pravidla mezilidské komunikace,
➢ vytváří přátelskou atmosféru,
➢ učí žáky porozumět gestikulaci, mimice, různým zvukům a jiným komunikačním
prostředkům,
➢ podněcuje u žáků schopnost naslouchat a následně adekvátně reagovat,
➢ rozvíjí u žáků schopnost jasně a stručně formulovat a vyjadřovat své požadavky,
myšlenky a názory,
➢ podporuje přátelské vztahy ve třídě,
➢ využívá komunikativních a informačních prostředků ve výuce,
➢ dává žákům dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru,
➢ klade důraz na rozvíjení komunikativních dovedností,
➢ rozvíjí u žáků umění kompromisu a tolerance druhých názorů.
• Kompetence sociální a personální
Učitel:
➢ rozvíjí u žáků vzájemnou spolupráci,
➢ využívá kooperativní metody, skupinovou práci a práci ve dvojicích, diskusi a dialog,
➢ simuluje životní situace v modelových situacích, dramatizaci a při hrách,
➢ vede žáky k sebehodnocení a k adekvátnímu přijímání pochvaly i kritiky,
➢ přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů ve třídním kolektivu,
➢ vede žáky ke zodpovědnosti za své činy,
➢ rozvíjí u žáků schopnost empatie,
➢ vede žáky k toleranci a respektování druhých a k ovládání vlastního jednání,
➢ rozvíjí u žáků schopnost asertivního chování a jednání,
➢ vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru,
➢ učí žáky vidět daný problém z různých úhlů pohledu a nejen z jejich,
➢ učí žáky rozdělit si úlohy a role při skupinové práci,
➢ rozvíjí u žáků schopnost jednat s úctou, respektovat a pozitivně hodnotit druhé, vážit
si jejich zkušeností a přijmout autoritu.
• Kompetence občanské
Učitel:
➢ zadává úlohy řešící pracovní a společenské vztahy,
➢ zadává úlohy na vyhledávání aktuálních informací o naší společnosti,
➢ vytváří modelové situace,
➢ pořádá exkurse do historických budov, muzeí a knihoven,
➢ vede žáky k aktivní účasti v kulturním, společenském a sportovním životě,
➢ dělá výklad práv a povinností (občanů, dětí, zaměstnanců, zaměstnavatelů, rodinných
příslušníků, …)
➢ vede žáky k tomu, aby byly schopni poskytnout pomoc v krizových situacích,
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➢ rozvíjí u žáků ekologické cítění a smysl pro dodržování ekologických zásad,
➢ zadává projektové práce na řešení společenských problémů – závislosti, prostituce,
násilí, sociálně patologické jevy, globální problémy lidstva …
➢ vede žáky k zodpovědnosti za životní prostředí,
➢ nacvičuje se žáky pravidla první pomoci a zodpovědné chování v krizových situacích,
➢ komunikuje s veřejnými institucemi,
➢ vede žáky ke zodpovědnosti jedince vůči rodině, společnosti a světu,
➢ podporuje v žácích respekt a ocenění našich kulturních, filosofických a náboženských
tradic a kulturního i historického dědictví,
➢ vede žáky k respektování a dodržování společenských norem, odmítání útlaku, násilí
a nenávisti, rasismu a xenofobie.

• Kompetence pracovní
Učitel:
➢ vede žáky k získávání informací z různých zdrojů,
➢ vyžaduje od žáků dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků,
➢ vede žáky k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti,
➢ zadává úlohy vedoucí k vytrvalosti a systematičnosti,
➢ rozvíjí u žáků schopnost plánování, hodnocení a sebehodnocení,
➢ posiluje u žáků zodpovědnost za průběh a výsledek jejich práce,
➢ využívá samostatnou i skupinovou práci,
➢ vyžaduje od žáků presentaci výsledků práce,
➢ rozvíjí u žáků schopnost samostatnosti v práci, ale i spolupráce ve skupině,
➢ vede žáky k využití znalostí, zkušeností a dovedností z různých oborů při své práci,
➢ vede žáky ke správnému a zodpovědnému vztahu k práci,
➢ zadává problémové úkoly.
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5.17.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Výchova k občanství

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve
škole, v obci.
Orientuje se ve škole a školském systému.
Zná školní řád a chápe důvody, kvůli kterým jsou v něm některá
nařízení.
Zná svá práva, ale i povinnosti a diskutuje o nich.
Zná správný režim školáka, a je schopen posoudit, zda ho dodržuje.
Diskutuje o naší škole, o svých názorech na ni.
Chápe důležitost vzdělání pro budoucí život.
Spolupracuje na utváření určitých pravidel a norem pro svou třídu.

Naše škola
Život ve škole, práva a povinnosti
žáků, význam a činnost žákovské
samosprávy, společná pravidla a
normy, vklad vzdělání pro život.

Osobnostní a sociální výchova – já
ve škole (vzájemná interakce)
Výchova demokratického občana –
mám zde jistá práva, ale i povinnosti
(jsem zodpovědný za následky při
jejich neplnění)
Mediální výchova – zajímavosti
a informace o naší škole
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech –
význam vzdělání v celosvětovém
měřítku

Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
Zná význam slov loajalita a vlastenectví.
Diskutuje o tom, kde má vlastenectví své hranice.
Rozlišuje projevy vlastenectví a nacionalismu.
Zná nejdůležitější informace o některých našich důležitých předcích.
Baví se o pověstech o počátcích našeho národa – zná jejich obsah.
Zná české státní symboly a některé významné památky.

Naše vlast
Pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá
a památná místa, co nás proslavilo,
významné osobnosti, státní symboly,
státní svátky, významné dny.

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

Naše obec, region, kraj
Důležité instituce, zajímavá a
památná místa, významní rodáci,

Osobnostní a sociální výchova –
orientace se v naší historii, jako
součásti mé vlastní osobnosti
a společnosti, ve které žiji.
Výchova demokratického občana –
rozdíly mezi vlastenectvím
a nacionalismem, vlastenectví, jako
součást demokratického smýšlení
Multikulturní výchova – síla
vlastenectví a národní sounáležitosti
v různých kulturách
Mediální výchova – práce
s internetem, médii; aktuality,
články, zajímavosti týkající se
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( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září, říjen
Projekt: „Pravidla vzájemného soužití
ve třídě“
Školní řád
Vlastní zkušenosti
Projekt: Sluneční škola

Listopad - únor
Projekt: „Co nás proslavilo“
Státní symboly
Práce s internetem
Mezipředmětové vztahy:
Dějepis
Zeměpis
Český jazyk
Projekt: „Slavné osobnosti“
Projekt: „Co si představím pod
pojmem domov“
Březen, duben, květen
Mapa Šumperka, České Republiky
Obrázky různých památek

Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají.
Diskutuje o historii, památkách a významných místech Šumperka.
Zná strukturu vedení obce.
Ví co je to státní správa a samospráva.
Orientuje se v mapě Šumperka a olomouckého kraje.
Zná některé slavné osobnosti, které se narodily v Šumperku.
Je schopen nalézt informace o kulturním životě ve své obci.
Zdůvodňuje nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti
němu vystupuje.
Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem.
Zná nejdůležitější zásady společenského chování, je schopen je
respektovat a chovat se podle nich.
Ví, co je to národ a národnostní menšina.
Zná některé národnostní menšiny a jejich základní rysy.
Je ochoten diskutovat jak o nich, tak s jejich zástupci.
Je schopen respektovat integraci národnostních menšin do naší
společnosti.

místní tradice, ochrana kulturních
památek, přírodních objektů a
majetku.
Kulturní život - rozmanitost
kulturních projevů, kulturní hodnoty,
kulturní tradice, kulturní instituce,
masová kultura, prostředky masové
kultury, masmédia.
Zásady lidského soužití
Morálka a mravnost, svoboda a
vzájemná závislost, pravidla chování,
dělba práce a činností, výhody
spolupráce lidí.
Lidská setkání - přirozené a sociální
rozdíly mezi lidmi, rovnost a
nerovnost, rovné postavení mužů a
žen, lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti.
Vztahy mezi lidmi - osobní a
neosobní vztahy, mezilidská
komunikace, konflikty v
mezilidských vztazích, problémy
lidské nesnášenlivosti.
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našeho kraje

Projekt: „Šumperk“
Projekt: „Průvodce naším krajem“
Práce s internetem
Mezipředmětové vztahy:
Dějepis
Zeměpis

Multikulturní výchova – diskuse
o různých národech a národnostních
menšinách, tolerance.
Osobnostní a sociální výchova – já
a moje chování ve společnosti,
modelové situace, vztahy mezi lidmi
Výchova demokratického občana –
společenské chování, jako součást
demokratického smýšlení,
v demokracii má každý možnost
projevit svůj názor a nést důsledky
svého chování a svých postojů
Mediální výchova – aktuality,
zajímavosti.

Květen, červen
Projekt: "Co nechceš, aby se dělo
tobě, nedělej jiným!"
Vlastní zkušenosti
Modelové situace
Práce s internetem
Mezipředmětové vztahy:
Zeměpis
Dějepis
Etická výchova

Výchova k občanství

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady.
Objasní význam právní úpravy vlastnictví.
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti.
Zná různé formy vlastnictví, je schopen o nich diskutovat.
Uvědomuje si důležitost duševního vlastnictví.
Ví, jak hospodařit s penězi.
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobií a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti.
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují,
a uvědomuje si rizika jejich porušování.
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů.
Pozná rasistické, netolerantní chování k národnostním menšinám
a zaujme aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Je informován o právech dítěte, o tom, jak se bránit, pokud jsou
jeho práva porušována a o tom, na koho se v těchto případech
obrátit.
Uvědomuje si rizika šikany a diskriminace a je schopen se o těchto
termínech otevřeně bavit.
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září, říjen
Projekt: „Rodinný rozpočet“
Mezipředmětové vztahy:
Matematika
Dějepis

Majetek, vlastnictví
Formy vlastnictví; hmotné a
duševní vlastnictví, jejich ochrana;
hospodaření s penězi, majetkem a
různými formami vlastnictví.

Osobnostní a sociální výchova –
můj vztah k majetku, penězům,
bohatství
Výchova demokratického občana
– hmotné a nehmotné vlastnictví, jak
s ním nakládám a má zodpovědnost
za něj

Člověk a lidská práva
Lidská práva – základní lidská
práva, práva dítěte, jejich ochrana;
úprava lidských práv a práv dětí
v dokumentech; poškozování
lidských práv, šikana, diskriminace.

Osobnostní a sociální výchova –
mezilidské vztahy, dramatické
ztvárnění konfliktních situací
Výchova demokratického občana
– právo a zákon, důsledky jeho
nedodržování
Multikulturní výchova – imigrace
a emigrace
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech –
imigrace a emigrace, právo ve světě

Říjen, listopad
Projekt: "Základní lidská práva"
Listina základních lidských práv a
svobod
Úmluva o právech dítěte
Práce s internetem

Podobnost a odlišnost lidí
Projevy chování, rozdíly

Osobnostní a sociální výchova – co
mám společného a v čem se liším od

Leden
Projekt: "Test osobnosti"
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nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru.
Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností
u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání.
Uvědomuje si, v čem jsou si lidé podobní a v čem jsou naopak
rozdílní.
Respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné způsoby jejich
chování i myšlení. Chápe pojmy: charakter, vrozené předpoklady,
osobní potenciál uvědomuje si, že každý člověk, i on, je v těchto
termínech více či méně nasměrován jiným směrem. Uvědomuje své
vlastní charakterové vlastnosti, předpoklady a potenciál.
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru.
Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.
Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních
i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů
a překonávání překážek.
Je seznámen s pojmy svědomí, egocentrismus, altruismus,
egoismus. Je schopen sebepoznání i poznání jiných.
Ví, co jsou to stereotypy v posuzování druhých a snaží se jim co
nejvíce vyhýbat.
Má orientačně vytvořen nějaký systém svých hodnot.
Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.
Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních
i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů
a překonávání překážek.
Učí se zodpovědně volit životní cíle a nacházet cesty k jejich
realizaci. Formuluje své krátkodobé i některé dlouhodobé cíle.
Uvědomuje si, že život je plný změn a připravuje se na různé
změny.

v prožívání, myšlení a jednání,
osobní vlastnosti, dovednosti
a schopnosti, charakter, vrozené
předpoklady, osobní potenciál.

ostatních lidí
Výchova demokratického občana
– můj osobní prostor a osobní
prostor ostatních, hranice osobního
prostoru

Mezipředmětové vztahy:
Výchova k volbě povolání

Vnitřní svět člověka
Vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních
hodnot, sebehodnocení, stereotypy a
posuzování druhých lidí.

Osobnostní a sociální výchova –
moje osobnost, můj život ve
společnosti, jak vnímám, prožívám a
hodnotím sebe a lidi v mém okolí
Výchova demokratického občana
– osobní hodnoty a právo na ně a na
vlastní názor, uvědomění si
zodpovědnosti za své chování a
posuzování druhých

Únor, březen
Projekt: „Můj žebříček hodnot“
Práce s internetem

Osobní rozvoj
Životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní
změny, sebezměna, význam
motivace, aktivity, vůle a osobní
kázně při seberozvoji.

Osobnostní a sociální výchova –
mé cíle a plány a jejich
Výchova demokratického občana
– má zodpovědnost za mou
budoucnost

Duben - červen
Projekt: „Plán života“
Mezipředmětové vztahy:
Výchova k volbě povolání
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Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a
uvědomuje si rizika jejich porušování.
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů.
Je schopen diskutovat o základních lidských právech
a povinnostech.
Ví co je to právní způsobilost, k čemu ji člověk potřebuje a kdy jí
může být zbaven.
Ví co je to státní občanství, k čemu jej člověk potřebuje a jak jej
může získat nebo o něj přijít.
Ví co to je Ústava ČR a deklarace lidských práv a svobod, ví co
zhruba obsahují a k čemu v našem státě slouží.

Člověk a právo
Právní řád ČR - význam a funkce
právního řádu, orgány právní
ochrany občanů, soustava soudů,
Ústava ČR.
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Osobnostní a sociální výchova – já
a má práva v této společnosti
Výchova demokratického občana
– práva a zákony, jejich dodržování,
mé rozhodování a nesení následků
Mediální výchova - vyhledávání
informací, zajímavostí,…
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech –
deklarace lidských práv a svobod
jako mezinárodní dokumen

Listopad, prosinec
Ústava české republiky, listina
základních práv a svobod, občanský
zákoník, obchodní zákoník,
Projekt: „Ústava ČR“
Mezipředmětové vztahy:
Výchova ke zdraví

Výchova k občanství

ROČNÍK:

9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům
nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kde je využít.
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.
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti.
Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí význam úroku.
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu.
Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny
a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
Má představu o tom, jak se chová podnik na trhu a co to jsou tržní
vztahy. Ví co je to státní rozpočet a národní hospodářství. Zná
druhy vlastnictví v našem státě. Dokáže vysvětlit co znamenají
základní pojmy týkající se peněžních ústavů a ví, jak peněžní ústavy
fungují. Zná sektory hospodářské politiky státu a ví, co vše
zahrnují. Uvědomuje si důležitost a hodnotu peněz. Zná české
bankovky a ví, jak jsou chráněny proti padělání. Chápe funkci a
návaznost výroby, obchodu a služeb. Orientuje se v termínech:
nabídka, poptávka, trh, formy podnikání.
Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech
porovná jejich znaky. Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých

Hospodářství a stát
Peníze – funkce a podoby peněz,
formy placení.
Hospodaření – rozpočet domácnosti,
úspory, investice, úvěry, splátkový
prodej, leasing; rozpočet státu, typy
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam
daní.
Banky a jejich služby – aktivní a
pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání
prostředků.
Výroba, obchod, služby – jejich
funkce a návaznost.
Principy tržního hospodářství –
nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny,
inflace; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání.

Výchova demokratického občana –
lidské potřeby a jejich uspokojování
v demokratickém státě
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech –
porovnávání hospodářské politiky
ČR a jiných států
Mediální výchova – vyhledávání
informací, aktualit, zajímavostí, …

Stát a právo
Právní základy státu – znaky státu,

Výchova demokratického občana –
má práva a povinnosti ve státě
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září, říjen, listopad
Projekt: „Chci podnikat“
Práce s internetem
Mezipředmětové vztahy:
Matematika

Listopad, prosinec, leden
Projekt: „Většinový a poměrný

složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, států a
krajů. Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu
pro každodenní život občanů. Vyloží smysl voleb do
zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů.
Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.
Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity
mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a
obrany státu.
Má představu o vývoji státu, o tom, co předchází jeho vzniku. .Zná
druhy států. Vysvětlí pojem „demokracie“ a uvědomuje si, že zde
nejsou zahrnuta jen práva, ale i povinnosti. Dokáže vysvětlit pojmy
týkající se státní moci. Orientuje se ve státní správě a
samosprávě.Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu. Zná politickou strukturu našeho státu.Ví,
jak je náš stát chráněn a uvědomuje si důležitost této ochrany.
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin,
uvede jejich příklady.
Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany státu.
Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky,
uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci.
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů,
uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů.
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují,
a uvědomuje si rizika jejich porušování.
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - pracovní
poměr.
Vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád,

typy a formy státu; státní občanství
ČR; Ústava ČR; složky státní moci,
jejich orgány a instituce, obrana státu
Státní správa a samospráva – orgány
a instituce státní správy samosprávy,
jejich úkoly.
Principy demokracie – znaky
demokratického způsobu
rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich
význam; význam a formy voleb do
zastupitelstev

s demokratickým zřízením
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech – vnitřní
a vnější ochrana státu, spolupráce
s ostatními zeměmi
Mediální výchova – vyhledávání
informací, aktualit, zajímavostí,…

volební systém“
Mezipředmětové vztahy:
Dějepis

Člověk a právo
Právní řád ČR - právní norma,
předpis, publikování právních
předpisů.
Protiprávní jednání - druhy a postihy
protiprávního jednání včetně
korupce, trestní postižitelnost,
porušování předpisů v silniční
dopravě, porušování práv k
duševnímu vlastnictví.
Právo v každodenním životě význam právních vztahů, důležité
právní vztahy a závazky z nich
vyplývající, základní práva
spotřebitele, styk s úřady

Osobnostní a sociální výchova – má
práva ve společnosti, listina
základních lidských práv a svobod,
práva dětí
Výchova demokratického občana –
protiprávní jednání a jeho následky,
právní zodpovědnost
Mediální výchova – práce
s internetem, tiskem, informačními
letáky a jinými médii

Únor, březen
ÚZ – listina základních práv
a svobod, trestní zákoník
Dramatické ztvárnění různých
situací
Projekt: „Soudní přelíčení“
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respektuje základní právní normy našeho státu.
Uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní ochrany občanů.
Orientuje se ve významných dokumentech, v nichž jsou
publikovány právní předpisy.
Uvede příklady postihů, které může použít náš stát v případě
protiprávního jednání.
Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů v ČR a 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, včetně
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích.
Zná a dokáže zhodnotit pro a proti integračního procesu ČR do
Evropy.
Má přehled o historii, vzniku a struktuře EU.
Zná základní informace o OSN, NATO a dalších mezinárodních
organizacích.
Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní
postoj ke způsobům jeho potírání. Objasní roli ozbrojených sil
ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského
charakteru.
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění
a chování lidí.
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.

Nadnárodní společenství
Evropská integrace – podstata,
význam, výhody; Evropská unie a
ČR
Mezinárodní spolupráce –
ekonomická, politická a
bezpečnostní spolupráce mezi státy,
její výhody; významné mezinárodní
organizace ( Rada Evropy, NATO,
OSN aj.)

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech –
globalizace, integrace, mezinárodní
organizace
Mediální výchova – informace
z různých zdrojů

Březen, duben, květen
Projekt: "Prezentace internetových
stránek mezinárodních organizací"
Mezipředmětové vztahy:
Dějepis

Globální problémy lidstva
Globalizace projevy, klady a zápory;
významné globální problémy včetně
válek a terorismu, možnosti jejich
řešení.

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech –
globalizace, globální problémy
lidstva
Enviromentální výchova –
ekologické problémy lidstva
Multikulturní výchova – kulturní
problémy lidstva (národnostní
a etnické menšiny, rasový
a náboženský podtext terorismu
a světového zločinu vůbec)
Mediální výchova – vyhledávání
informací v médiích, novinky
a zajímavosti

Květen, červen
Projekt: "Globální problémy
lidstva"
Mezipředmětové vztahy:
Ekologie
Dějepis
Zeměpis
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Dokáže vysvětlit pojmy: globalizace, globální.
Má přehled o nejaktuálnějších globálních problémech lidstva,
o tom, co jim předcházelo i o tom, jaká prevence a řešení jsou kvůli
nim navrhována.
Zná některé organizace, které se těmito problémy zabývají
a charitativně se angažují.
Závěrečné opakování
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červen
Rozhovor, diskuse, samostatná
práce, referáty, projekty

5.18

Fyzika (2. stupeň)

5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování,
nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům
a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické praxi. Přispívá k rozvoji
rozumových schopností žáků, učí žáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy
a uvádí je do možností a perspektiv moderních technologií.
5.18.2 Obsahové vymezení:
V 6. ročníku se navazuje na přírodovědné poznatky z 1. stupně. Opakuje, upevňuje a prohlubuje
se učivo o stavbě látek.. Nově se žáci seznamují se základními fyzikálními veličinami a jejich
měřením, o síle gravitaci.
V 7. ročníku se znalosti žáků rozšiřují o skládání sil, o účincích síly na těleso, řeší pohyby a
vzájemné silové působení těles.
V 8. ročníku poznávají světelné jevy, mechanické vlastnosti kapalin a plynů. Dále se setkávají
s dalšími fyzikálními veličinami práce, výkon, energie, teplo. Poznávají skupenské přeměny.
V 9. ročníku je učivo rozvrženo na tematické celky elektromagnetické jevy, vedení el. proudu
v polovodičích, základy jaderné fyziky, zvukové jevy a základní informace o vesmíru.
5.18.3 Časové a organizační vymezení:
Fyzika je vyučována v 6. a 7. ročníku s hodinovou dotací, v 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou
dotací týdně.
5.18.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
vede žáky k práci s textem (učebnicemi, prac.listy, odbornou a populárně vědeckou literaturou,
časopisy)
- zapojuje do projektového vyučování
- organizuje skupinové práce
- zadává témata k vypracovávání referátů, provádí laboratorní práce
- vede žáky k vyhledávání dat na internetu
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- podněcuje u žáků rozvíjení schopnosti pozorovat okolní děje, řídit diskuzi
- provádí demonstrační a frontální pokusy
- využívá problémového vyučování
- rozvíjí metodu analýzy a syntézy
• Kompetence komunikativní
Učitel
- vede diskuzi nad problémem
- přenáší řešení výukových problémů na žáky
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- vede žáky k aplikování znalostí
- zadává vypracování prezentace výsledků vlastní práce
- organizuje formou diskuse pojmenovávání jevů, problémů
- rozvíjí u žáků schopnost hodnocení a sebehodnocení
- vede žáky k používání terminologie
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- využívá skupinovou práci (dělba rolí při práci)
- provádí laboratorní práce
- využívá v počítačové učebně výukové programy na videu
• Kompetence občanské
Učitel
- rozvíjí výchovu k zodpovědnosti žáků za životní prostředí (sběr papíru, třídění odpadu, úklid
okolí školy)
- rozvíjí výchovu k uvědomování si negativních dopadu některých objevů
- provádí nácvik první pomoci
- provádí nácvik k chování v krizových situacích
• Kompetence pracovní
Učitel
- vede žáky k samostatnosti při práci
- podporuje spolupráci ve skupině
- zařazuje do hodin přípravu a prezentace pokusů žáky
- vede žáky k zodpovědnosti
- seznamuje žáky s dodržováním bezpečnosti práce
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5.18.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

ROČNÍK 6.

Fyzika

POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.
Získává představu o tělesu Osvojí si poznatek, že těleso je složeno
z látky.
Experimentálně dokáže určit, že různé látky mají různé vlastnosti.
Dokáže o každé látce říci, zda je pevná, kapalná či plynná.

1.
2.

Úvod do studia fyziky
Látka a těleso
- stavba látek
Látka a těleso

Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
veličiny charakterizující látky a tělesa.
Umí rozeznat, co je a není veličina.
Zná tři základní charakterizující znaky (značka, jednotka, měřidlo).
Naučí se odhadovat rozměry i vzdálenosti a přepočítávat údaje v
různých jednotkách. Pozná základní měřidla, jejich přesnost a
zásady jejich používání. Pochopí, že každé měření má omezenou
přesnost. Umí vypočítat aritmetický průměr.
Umí vypočítat obsah jednoduchých obrazců (čtverec, obdélník) i
složitějších obrazců pomocí čtvercové sítě užitím „rámování“ nebo
rozřezání na pravoúhlé trojúhelníky, umí převádět jednotky obsahu

3.

Poznává veličinu popisující množství látky v tělese. Seznámí se
jednotkami objemu a naučí se objemy v těchto jednotkách
přepočítávat.
Naučí se používat odměrné nádoby a válce jak k měření objemu
kapalin, tak i pevných a plynných těles.

C) Měření objemu tělesa
- jednotky objemu, objem
kapalného tělesa
- objem pevného tělesa

Vlastnosti těles, měření
fyzikálních veličin
A) Měření délky pevného tělesa
- jednotky délky, délková
měřidla, měření, odchylka měření,
aritmetický průměr, opakované
měření
B) Měření obsahu
- Obsah a jeho jednotka
- Určování obsahu výpočtem
Obsah pomocí čtvercové sítě
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Osobnostní a sociální výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou práci
- provádět cvičení smyslového
vnímání
- společné řešení problémů (diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
úvodní hodina
září – říjen
práce se soupravami,
demonstrační a frontální
pokusy, referáty, práce s textem
skupinová práce
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce,
práce s počítačem a internet

listopad
referáty, internet,
skupinová práce s různými
druhy měřidel, tabulky
práce s textem
skupinová práce

Naučí se odhadovat hmotnosti těles a převádět údaje v různých
jednotkách. Seznámí se s několika druhy vah. Naučí se určovat
hmotnost různých těles. Snaží se o sebeovládání při cvičení
dovedností. Naváže na znalosti, které získal v prvouce.
Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů.
Pozná dvě jednotky a osvojí si převádění údajů. Naučí se pracovat s
tabulkami. Řeší jednoduché příklady z praxe. Umí dotáhnout
nápady do reality
Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně
jeho teploty.
Dovede jmenovat příklady z praxe, ve kterých se projevuje
roztažnost. Osvojí si poznatek, že teplota souvisí s pohybem atomu.
Pochopí
konstrukci Celsiovy stupnice. Pochopí konstrukci
základních teploměrů (kapalinových a bimetalových). Naučí se
měřit teplotu.
Umí měřit čas pomocí vhodných měřidel, orientuje se v časových
pásmech, umí převádět jednotky času
Chápe gravitaci jako základní vlastnost hmoty. Uvědomuje si, že
gravitace závisí na hmotnosti tělesa, proto ví, že na Měsíci a Slunci
a jiných vesmírných tělesech je jiná gravitace. Uvědomuje si, že
stejně těžké těleso ma jinou tíhu na Měsíci a Zemi.

Zamýšlí se nad účinky síly a umí je ze svého okolí vyjmenovat.

Z praxe vyjmenovává, kdy má třecí síla prospěšný a kdy nevhodný

D) Měření hmotnosti tělesa
- jednotky hmotnosti,
rovnoramenné a digitální váhy
- vážení, měření hmotnosti
kapalného a pevného tělesa
- laboratorní úloha č. 1
E) Hustota
- pojem hustota látky, výpočet
hustoty,
- výpočet hmotnosti
- laboratorní úloha č. 2
F) Měření teploty tělesa
- změna objemu tělesa při
zahřívání,
- změna délky kovové tyče při
zahřívání
- jednotky teploty, teploměr,
měření teploty
- laboratorní úloha č. 3
G) Měření času
Jednotky času, pásmový čas
4. Síla a Gravitace

Osobnostní a sociální výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou práci
- provádět cvičení smyslového
vnímání
- společné řešení problémů (diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi

C) Tření
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leden- únor
aplikace znalostí
hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet
únor

březen - duben
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí
hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet

A) Gravitace
Jak se projevuje gravitace
Směr svislý a vodorovný
Znázornění a měření síly
Tíha tělesa
Gravitační síla ve vesmíru
B) Účinky síly
Síla a tvar tělesa
Pohybový stav tělesa

prosinec
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci

Osobnostní a sociální výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou práci
- provádět cvičení smyslového

květen - červen
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí

hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet

účinek

Síla, která brzdí pohyb, třecí síla

Utřídění důležitých pojmů .

4. Opakování, shrnutí učiva

vnímání
- společné řešení problémů (diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi
červen

Ve vhodných pasážích a při vhodných příležitostech uplatnit protidrogovou tematiku a výchovu k ekologii.
Učebnice:
Fyzika 1 pro ZŠ
Fyzika 2 pro ZŠ

SPN
SPN

Jiří Tesař, František Jáchim
Jiří Tesař, František Jáchim

č.j. 22062/2006-22
č.j. 23207/2007-22

Vzhledem k hodinové dotaci 1 h / týden doporučeny provést 2 laboratorní práce.
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září - únor
březen - červen

Fyzika

ROČNÍK:

7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Úvodní opakování - přehled fyzikálních veličin

1. Opakování učiva ze 6. ročníku

Změří velikost působící sil. Určí v konkrétní jednoduché situaci
druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry
a výslednici.
Ujasní si, že síla muže působit při dotyku i na dálku. Získá
představu o velikosti jednotky síly. Umí změřit sílu siloměrem.
Pozná účinky síly. Pochopí, proč se síla graficky znázorňuje. S
porozuměním používá vztah mezi gravitační silou a hmotností. Určí
graficky i výpočtem výslednici dvou sil působících na těleso. Určí
experimentálně těžiště tělesa.
Osvojí si cvičením dovednosti (sebepozn.)

2. Skládání a rozkládání sil
stejného a opačného směru
Skládání sil - rovnoběžník sil

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Osobnostní a sociální výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou práci
- provádět cvičení smyslového
vnímání
- společné řešení problémů (diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září – říjen
referáty,
internet,
technické časopisy
LP – určení průměrné
rychlosti tělesa
skupinová práce,
frontální pokusy
práce s textem
skupinová práce
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů

Umí najít výslednici různoběžných sil doplněním na rovnoběžník,
umí rozložit sílu na její složky.
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání
změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly
v jednoduchých situacích. Pomocí Newtonových zákonu umí
objasnit či předpovědět změny pohybu těles.

3. Newtonovy zákony
Zákon setrvačnosti
Síla zrychluje nebo zpomaluje pohyb
(zákon síly)
Co je to akce a reakce

Umí experimentálně najít těžiště jednoduchých těles.

4. Těžiště a stabilita těles
Těžiště tělesa
Stabilita těles
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listopad - leden
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí
hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet
metoda analýzy a syntézy

Umí objasnit funkci páky a kladky v různých technických
zařízeních. Řeší praktické úlohy.

únor
5. Otáčivé účinky síly
- páka, užití páky
- řešení úloh na páku
- kladka pevná a její užití
- kladka volná a její užití
- kladkostroje
- laboratorní práce č. 1 a 2

Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému
tělesu. Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu
těles.
Rozpozná, zda je těleso v klidu nebo v pohybu vůči jiným tělesům.
Rozšíří si poznatky o čase. Získá praxi v převádění jednotek času.
Seznámí se s funkcí stopek. Pozná běžné jednotky rychlosti a naučí
se je převádět. Dokáže určit, zda je pohyb rovnoměrný či
nerovnoměrný.
Pochopí vzájemný vztah mezi dráhou, rychlostí a časem.. Umí
sestrojit graf závislosti dráhy na čase a odečítat z něho potřebné
hodnoty. Osvojí si řešení problému.
Utřídění důležitých pojmů

březen - květen
6. Pohyby těles
- pohyb a klid těles
- rozdělení pohybů
- rychlost
- jednotky rychlosti
- výpočet rychlosti
- měření rychlosti
- výpočet dráhy, výpočet času
- graf. znázornění rychlosti pohybu
- graf. znáz. dráhy pohybu
7. Opakování, shrnutí učiva

červen

Ve vhodných pasážích a při vhodných příležitostech uplatnit protidrogovou tematiku a výchovu k ekologii.
Učebnice:
Vzhledem k hodinové dotaci 1h/týden doporučeny provést 2 laboratorní práce.

Fyzika 2 pro ZŠ

SPN

Jiří Tesař, František Jáchim

č.j. 23207/2007-22
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září - červen

Fyzika

ROČNÍK:

8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů
a úloh. Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice,
a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami.
Umí objasnit vznik stínu a vznik zatmění Slunce a Měsíce. Ví, že
rychlost světla je konečná a největší ve vakuu. Řeší příklady z
praxe. Řeší praktické úlohy se zrcadly. Určí pokusně ohnisko.
Umí objasnit krátkozrakost a dalekozrakost oka a způsob jejich
odstraňování brýlemi. Dokáže pokusem barevný rozklad světla.
Cvičí si smyslové vnímání. Porovnává zdroje podle světelného toku
a chápe veličiny světelný tok a osvětlení.

1. Opakování učiva ze 7. ročníku
2. Světelné jevy
- světlo a světelné zdroje, barva,
šíření světla a stín
- světelné zdroje, šíření a rychlost
světla, stín, fáze Měsíce, zatmění
Měsíce, Slunce
Světelené spektrum
- odraz světla, zobrazení zrcadly
- zákon odrazu, rovinná a kulová
zrcadla
- laboratorní práce č. 1
- lom světla, zobrazení čočkami
- lom světla, čočky
- zobrazení předmětu čočkami
- optické přístroje
- optické vlastnosti oka
- Lupa, mikroskop, dalekohled,
fotoaparát, videokamera
- fotometrie
- světelný tok, jednotka lumen
(lm), osvětlení, lux (lx)

Osobnostní a sociální výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou práci
- provádět cvičení smyslového
vnímání
- společné řešení problémů
(diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi
Enviromentální výchova
- motivace ke sledování pořadu o
ekologii
- referáty na téma – obnovitelné
zdroje energie, oteplování Země
- zamyšlení – kde se dá ušetřit
energie v domácnosti (domácí
ekologie)
- využít internetu při hledání
informací k využití obnovitelných
zdrojů energie

Experimentálně dokáže určit, že různé látky mají různé vlastnosti.
Dokáže o každé látce říci, zda je pevná, kapalná či plynná.
Vytváří si názor na složení hmoty.
Seznámí se s projevy pohybu, s Brownovým pohybem a difúzí.
Osvojí si smyslové vnímání.

3. Vlastnosti látek
- z čeho jsou látky
- model atomu, kolik je druhů
atomů, molekula
- vlastnosti pevných látek
- vlastnosti kapalných látek
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září – říjen - listopad
referáty,
skupinová práce se soupravami
internet – významní fyzikové
frontální pokusy
referáty,
skupinová práce se soupravami
frontální pokusy
práce s textem
skupinová práce
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí
hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet
metoda analýzy a syntézy
práce s tabulkami

listopad
referáty,
skupinová práce se soupravami
internet – významní fyzikové
frontální pokusy
referáty,
skupinová práce se soupravami

- volná hladina, proč kapaliny
tečou, Brownův pohyb
- vlastnosti plynných látek
- čím se liší plyny od kapalin
Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách
pro řešení konkrétních praktických problémů. Předpoví
z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování
tělesa v ní.
Umí objasnit vznik hydrostatického tlaku a předpovědět jeho vliv
na těleso. Používá vztah pro hydrostatický tlak a Pascalův zákon.
Řeší praktické úlohy na hydrostatiku. Umí předpovědět, zda se
těleso bude v tekutině potápět, vznášet nebo plovat. Zná lidské
aktivity spojené s vodním hospodářstvím. Pokusem prokáže
atmosférický tlak. Měří tlak.
Řeší praktické úlohy na tlak plynu.
Zná problémy ovzduší jako výsledek chybných zásahů člověka a
poznává možnosti k nápravě.
Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní
určí změnu energie tělesa. Využívá s porozuměním vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a časem. Využívá poznatky o
vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
při řešení konkrétních problémů a úloh.
Chápe pojmy nových jednotek – Joule a watty, jejich převody. Řeší
prak. úlohy na práci a na výkon. Chápe procesy přeměny energie a
využívá poznatky o Ek a Ep.
Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané
tělesem. Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.
Chápe a umí vysvětlit energet. změny při pohybu částic Tělesa..
Chápe pojem „c“. Umí se orientovat ve fyz. tabulkách.
Řeší prakt. úl. výpočtu tepla. Zná zdroje tep. energie a chápe, který
je úspornější. Má představu o spotřebě energie v domácnosti a ve

4. O kapalinách a plynech
- mechanické vlastnosti kapalin
- tlak v kapalinách, Pascalův
zákon, Pascalův ježek
- laboratorní práce č. 2
- mechanické vlastnosti plynů
- atmosféra Země, atmosférický
tlak, měření - OČMS
- změny atmosf. tlaku, vztlaková
síla
- tlak plynu v uzavřené nádobě,
manometr
5. Práce a energie
- práce, výkon
- práce při přemístění a při zvedání
tělesa
- výkon, výpočet práce z výkonu a
času
- pohybová a polohová energie
- pohybová energie, polohová
energie
- vzájemná přeměna energií
6. Teplo
- vnitřní energie, teplo
- vnitřní energie tělesa
- změna vnitř. ener. – teplo
- výpočet tepla, měrná tepelná
kapacita
- šíření tepla
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frontální pokusy
práce s textem
skupinová práce
Enviromentální výchova
- motivace ke sledování pořadu o
ekologii
- referáty na téma – obnovitelné
zdroje energie
- zamyšlení – kde se dá ušetřit
energie v domácnosti (domácí
ekologie)
- využít internetu při hledání
informací k využití obnovitelných
zdrojů energie

prosinec – únor
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí
hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet
metoda analýzy a syntézy
práce s tabulkami
březen
prakt. cvičení, využitím P=F.v
si mohou žáci ověřit svůj výkon
A)šplh 4 m, čas
B)vyběhnu do 1. patra, čas

duben
video
celoroční statistika čerpání tepelné
energie ve škole a doma
kolik stojí jedno koupání atd.
květen – červen

škole. Chápe svou zodpovědnost a potřebu podílet se na úsporách
energie.

Umí vysvětlit všechny změny skupenství.
Umí hledat příslušné údaje v tab. a použít je při výpočtech. Řeší
prakt. úlohy na
změny skupenství látek. Uvědomuje si význam čistého ovzduší pro
život na Zemi.

- vedení tepla
- proudění tepla
- tepelné záření
- energie slunce
- laboratorní práce č. 3
- změny skupenství
- skupenství látky, tání a tuhnutí,
- vypařování a kapalnění, var
- skup. teplo tání, varu
- laboratorní práce č. 4
7. Závěrečné opakování

červen

Ve vhodných pasážích a při vhodných příležitostech uplatnit protidrogovou tematiku a výchovu k ekologii.
Učebnice:
Fyzika 3 pro ZŠ
Fyzika 5 pro ZŠ

SPN
SPN

Jiří Tesař, František Jáchim
Jiří Tesař, František Jáchim

č.j. 11640/2008-22
č.j. 7829/2010-22

Vzhledem k hodinové dotaci 2 h / týden doporučeny provést 4 laboratorní práce.
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září - únor
březen - červen

Fyzika

ROČNÍK

9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Zná princip vzniku radioaktivity.
Zná využití řízené štěpné reakce v jader. elektrárně. Zná ochranu proti
radioakt. záření. Zná význam atomových elektráren pro zásobování světa
energií.
Zná problémy související s likvidací jaderného odpadu.

Na pokusech pozná, že elektrické síly mohou být přitažlivé i odpudivé.
Vytvoří si představu o dvojakosti elektrického náboje. Pozná strukturu atomu
a pochopí podstatu elektrování. Naučí se s přístrojem pracovat. Pozná jednu
z nejdůležitějších vlastností látky – elektrickou vodivost. Pozná, že elektrické
pole se projevuje silovým působením na všechna tělesa. Umí vysvětlit
elektrování těles na základě pohybu elektronu.
Umí pokusem zjistit el.náboj v tělese. Pomocí pokusu určí druh el. náboje na
tělese. objasní chování izolantu v el. poli, vysvětlí, proč vodič v el. poli je
k zelektr. tělesu přitahován.
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný od střídavého a změří
elektrický proud a napětí. Rozliší vodič a izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností.
Zapojí správně polovodičovou diodu.

UČIVO

1. Opakování učiva z 8. ročníku
2. Jaderná energie
A) Jak se projevují některé
vlastnosti atomů
- poznatky o stavbě atomů
- radioaktivita
- využívání radioaktivity
v lékařství
B) Jaderná energie
- získávání energie štěpením
atomů, slučováním atomů
- jaderná elektrárna
- JE v ČR a ve světě
- využití jaderné energie
3. Elektromagnetické děje
A) Odkud se bere elektřina
- elektrický náboj
- elektrování těles
- elektrické pole
- elektrické napětí
- chemické zdroje el. napětí
OČMS
B) Elektrický proud
- co je el. proud
- schematické značky
- zapojení měřících přístrojů
- laboratorní práce č. 1
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Enviromentální výchova
- motivace ke sledování
pořadu o ekologii
- referáty na téma –
obnovitelné zdroje energie
- zamyšlení – kde se dá
ušetřit energie v domácnosti
(domácí ekologie)
- využít internetu při hledání
informací k využití
obnovitelných zdrojů energ.
- šetření energiií, ekologická
výroba energie, propojená
energetická soustava a její
využití
Osobnostní a sociální
výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou
práci
- provádět cvičení
smyslového vnímání
- společné řešení problémů
(diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září
frontální a demonstrační pokusy
skupinová práce s pomůckami
internet – referáty
tabulky
práce s textem
skupinová práce
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí
říjen
samostatnost při práci
aplikace znalostí

listopad
frontální a demonstrační pokusy
skupinová práce s pomůckami
internet – referáty

Chápe propustnost polovodiče.
Umí zapojit polovodič. diodu.
Uvědomuje si narůstající potřebu ekologické výroby el. energie pomocí
fotovoltaických článků.
Naučí se používat pojmy elektrický proud
a napětí. Naučí se na příkladech ze života ukázat, jaké jsou účinky
elektrického proudu. Pochopí, jaké podmínky musí být splněny, aby obvodem
procházel elektrický proud. Bude umět používat základní schématické
značky. Seznámí se s hlavními zásadami bezpečného zacházení
s elektrickými spotřebiči. Umí sestavit el. obvod. Umí zakreslit. Zná značky
el. prvku. Zná zdroje napětí. Umí sestavit sériové zapojení spotřebičů. Zná
převod jednotek proudu. Umí správně zapojit ampérmetr.
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
Umí sestavit paralelní zapojení, nakreslit schéma.. Umí dle schéma sestavit
různé kombinované obvody. Umí připravit a zapojit voltmetr. Zapsat napětí.
Osvojí si řešení problému Chápe závislost na parametrech vodiče. Umí
z naměřených hodnot vypočítat U, I, R . Umí zapojit proměnný odpor jako
reostat i jako dělič napětí. Zvládá výpočty R, U a I v řazení odporu sériově.
Zná zákonité vztahy R, I, U ve větveném obvodu.

C) Vodiče a izolanty
- vodivost pevných látek
- vodivost kapalin
- vodivost plynů
- vodivost polovodičů
D) Na čem závisí velikost el. pr.
- elektrický odpor
- na čem závisí el. odpor
- Ohmův zákon pro kovy
- sériové zapojení
- paralerní zapojení
- jednoduché obvody – výpočty
- regulace I, U v el. obvodu
- ochrana el. obvodů před zkratem
- laboratorní práce č. 2

Enviromentální výchova
- motivace ke sledování
pořadu o ekologii
- referáty na téma –
obnovitelné zdroje energie
- zamyšlení – kde se dá
ušetřit energie v domácnosti
(domácí ekologie)
- využít internetu při hledání
informací k využití
obnovitelných zdrojů
energie
- šetření energiií, ekologická
výroba energie, propojená
energetická soustava a její
využití

Zná princip a druhy tavných pojistek. Snaží se o sebeovládání při cvičení
dovedností.
Řeší prakt. příklady kombinovaných el. obvodu. Chápe rozdíl jednotlivých
pojmu. Umí řešit př. z praxe. Umí vypočítat spotřebu el. energie. Umí využít
výpočtu k výpočtu tepla. Zná zdroje elektrické energie v okrese Chápe
význam a výhody a její využití Chápe svůj podíl zodpovědnosti na úsporách
elektrické energie.
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a
cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní.
Řeší úlohy elektromagnetu formou pokusu.
Ovládá pojmy, zobrazení stříd. proudu. Zná princip vzniku stříd. proudu. Zná
hodnotu efektivního napětí. Zná parametry stříd. proudu naší sítě. Cvičí se v
seberegulaci. Umí sestavit transformátor a zapojit na požadovanou transformaci. Umí vypočítat U, I, počet závitu. Zná využití transformátoru Zná

E) Příkon a energie el. proudu
- tepelné účinky el. proudu
- příkon a energie el. proudu
- jak je možné snížit spotřebu
F) Souvislost elekt. a magnetismu
- mg. pole trvalého magnetu
laboratorní práce č. 3
- mg. pole Země
- elektromagnet
- elektromagnetická indukce
G) Jak se vyrábí a přenáší
elektřina
- zdroje střídavého el. napětí
- jak měníme velikost stř. napětí
- transformace stejnosměrného

Osobnostní a sociální
výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou
práci
- provádět cvičení
smyslového vnímání
- společné řešení problémů
(diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi
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prosinec - leden
tabulky
práce s textem
skupinová práce
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí
hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet
metoda analýzy a syntézy
práce s tabulkami
únor
příprava a prezentace pokusů
diskuse
frontální a demonstrační pokusy
skupinová práce s pomůckami
březen
video + internet
multimediální učebna

rozvod el. energie. Zná základní pravidla při práci s el. spotřebiči. Seznámí se
s ekologicky výhodnými zdroji výroby el. proudu.
Zná pojmy: kotva, rotor, stator komutátor. Zná princip dynama výroba
proudu, stejnosměrného. Ví, kde se stejnosměrný proud používá. Osvojí si
cvičení dovedností.
Umí poskytnout první pomoc při úrazu elektřinou, zná ochranu před bleskem.
Zná pojmy fázový vodič, pracovní vodič a ochranný vodič. Ví, kde v zásuvce
je napětí, jakou barvu mají jednotlivé vodiče a jejich užití.

napětí
- výroba a přenost el. energie
- fotovoltaický článek – ekol.
zdroj energie
H) Jak pracují některá el. zařízení
- žárovka a tepelná zařízení
- indukční vařič
- zářivka a kompaktní zářivka
- dotyková zkoušečka
- jednoduchý elektromotor na
stejnosměrný proud
I) Elektřina v atmosféře
Prokop Diviš
J) Bezpečnost při práci s el.
zařízeními
- el. zásuvka

Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost
daného prostředí pro šíření zvuku. Posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí.
Chápe vztahy mezi kmitočtem a výškou tónu. Zná pravidla ochrany proti
hluku.
Uvědomuje si negativní vliv hluk na životní prostředí. Umí určit vzdálenost
bouřky v přírodě.

4. Zvukové jevy
- kmitavý pohyb
- period. děje, kmitavý pohyb,
perioda, frekvence, těleso na pružině,
matematické kyvadlo, rezonance
- vlnění
- vznik vlnění a jeho druhy
- popis a vlastnosti vnění
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Enviromentální výchova
- motivace ke sledování
pořadu o ekologii
- referáty na téma –
obnovitelné zdroje energie
- zamyšlení – kde se dá
ušetřit energie v domácnosti
(domácí ekologie)
- využít internetu při hledání
informací k využití
obnovitelných zdrojů
energie
- šetření energiií, ekologická
výroba energie, propojená
energetická soustava a její
využití
Osobnostní a sociální
výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou
práci
- provádět cvičení
smyslového vnímání
- společné řešení problémů
(diskuse)
- vést k obhajování názoru
- vést diskusi

duben
frontální a demonstrační pokusy
skupinová práce s pomůckami
internet – referáty
tabulky
práce s textem
skupinová práce
pozorování, rozhovor, diskuse
problémové vyučování
pojmenování jevů
prezentace výsledků vlastní práce
samostatnost při práci
aplikace znalostí
hodnocení a sebehodnocení
práce s počítačem a internet
metoda analýzy a syntézy
práce s tabulkami
příprava a prezentace pokusů
diskuse
frontální a demonstrační pokusy
skupinová práce s pomůckami
video + internet
multimediální učebna
květen

- elektromagnetické vlnění
- mechanické vlnění v Zemi
- zvuk
- rychlost zvuku, tón, výška tónu,
kmitočet, hlasitost zvuku, odraz
zvuku a ozvěna
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet
kolem Slunce a měsíců planet kolem planet. Odliší hvězdu od planety na
základě jejich vlastností.
Zná sluneční soustavu a základní údaje o Slunci, Zemi a Měsíci. Zná rozdíly:
hvězda, planeta, kometa, meteor.
Zná vel. svět. roku. Zná známá souhvězdí. Chápe výzkum vesmíru jako
nutnost pro budoucí život naší planety. Má přehled o historii dobývání
kosmu“.
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyby planet
kolem Slunce a měsíců planet kolem planet

5. Vesmír
Sluneční soustava
- Země a její rotace
- Sluneční soustava
- Pohyb Země ve sluneční soustavě
- Důsledky pohybů Země
- Měsíc a důsledky jeho pohybů
- Planety
Hvězdy
- Čím se liší hvězdy od planet
- Slunce
- Proč hvězdy svítí
- Viditelný a neviditelný vesmír
Měření vzdáleností ve vesmíru
- Jednotky délky v astronomii
- Určování vzdáleností
Orientace na obloze
- Co je souhvězdí
- Orientace v krajině na obloze
- Mapa oblohy
Astronomická technika
- Dalekohledy
- Kosmické sondy
- Člověk ve vesmíru

Enviromentální výchova
- motivace ke sledování
pořadu o ekologii
- referáty na téma –
obnovitelné zdroje energie
- zamyšlení – kde se dá
ušetřit energie v domácnosti
(domácí ekologie)
- využít internetu při hledání
informací k využití
obnovitelných zdrojů
energie
- šetření energiií, ekologická
výroba energie, propojená
energetická soustava a její
využití
Osobnostní a sociální
výchova
- vést k samostatné práci
- organizovat skupinovou
práci
- provádět cvičení
smyslového vnímání
- společné řešení problémů
(diskuse)

Ve vhodných pasážích a při vhodných příležitostech uplatnit protidrogovou tematiku a výchovu k ekologii.
Fyzika 5 pro ZŠ
Fyzika 4 pro ZŠ

SPN
SPN

Jiří Tesař, František Jáchim
Jiří Tesař, František Jáchim

č.j. 7829/2010-22
č.j. 12724/2009-22
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září
říjen – duben

červen

Fyzika 6 pro ZŠ

SPN

Jiří Tesař, František Jáchim

č.j. 3600/2011-22

Vzhledem k hodinové dotaci 2 h / týden doporučeny provést 4 laboratorní práce.
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květen - červen

5.19

Chemie (2. stupeň)

5.19.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Při studiu základu chemie si žáci postupně rozvíjí dovednosti objektivního pozorování,
experimentování, analyzování výsledku a vyvozování závěrů při
realizaci mnohých chemických pokusu a měření. Postupně pronikají do poznávání složitostí
skutečnosti, ale současně odhalují základní zákonitosti
v přírodních jevech. Objevují souvislosti mezi zákonitostmi přírody a lidskou činností,
uvědomují si časté negativní vlivy lidské činnosti na stav životního
prostředí i na své zdraví. Využitím znalostí postupně odhalují příčiny a následky vlivu člověka
na mnohé ekosystémy a vědomě se snaží závěry z nich
využít ve prospěch ochrany životního prostředí.
5.19.2 Obsahové vymezení:
Vzdělávací obsah předmětu chemie je rozdělen na tři tématické okruhy:
1/ Základy anorganické chemie
2/ Základy organické chemie
3/ Základy ochrany životního prostředí
Tyto okruhy jsou zapracovány do tématických celku v jednotlivých ročnících.
5.19.3 Časové a organizační vymezení:
Chemie je vyučována jako samostatný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací v 8.ročníku a
dvouhodinovou dotací v 9. ročníku.
5.19.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka
- používá vhodné metody práce – skupinovou práci v projektovém vyučování, při
laboratorních pracích, referátech, sestavování modelů sloučenin
- používá odbornou terminologii, s důrazem na její srozumitelnost pro žáky
- vysvětluje a napravuje chyby
•
Učitel
-

Kompetence k řešení problémů
motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat řešení
zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastní zkušenosti a vlastní úsudek
předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení
rozvíjí schopnost rozpoznávat problém zpracováním pracovních listů, sestavováním
demonstračních pokusů a stavebnicových modelů, rozvíjením diskuse a analýzou
problému, hodnocením vlastních výsledků
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• Kompetence komunikativní
Učitel
- vede k samostatným aktivitám, ke schopnosti prezentace výsledku vlastní práce při
vyučování
- vytváří prostor k sebevyjádření a tvoření, k vyslovování vlastních názorů bez poškození
druhého
- vysvětlí provedené chyby a jejich odstraňování
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci
s okolním světem
• Kompetence personální a sociální
Učitel
- zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu a jejich
respektování samotnými žáky
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům ale i k žákům s poruchami učení
- vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
•
Učitel
-

Kompetence občanské
vytváří trvalý vztah k zodpovědnosti za životní prostředí
vede žáky k uvědomění si i negativních následků některých vědeckých objevů
zdůrazní a ocení aktivity eliminující negativní dopady na životní prostředí
vede diskuse na otázky ochrany životního prostředí a zodpovědnosti ke svému zdraví
v problematice návykových látek

• Kompetence pracovní
Učitel
- rozvíjí schopnost samostatnosti, ale i spolupráce ve skupině při praktických cvičeních, při
laboratorních pracích, při sestavování jednoduchých modelů
- vychovává k zodpovědnosti dodržováním stanovených termínů, výstupů, prezentací
- bezpečně používá pomůcky a nářadí dodržováním bezpečnostních pravidel
- prakticky se snaží o ochranu životního prostředí, ochranu svého zdraví a zdraví žáků
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5.19.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Chemie

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- určí společné a rozdílné vlastnosti látek
- pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost,posoudí
nebezpečnost vybraných dostupných látek,se kterými zatím
pracovat nesmí
- objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech
havárie s únikem nebezpečných látek
- Pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace), rozliší
fyzikální a chemický děj. Zná zásady bezpečné práce, dovede
poskytnout 1. pomoc, zná tel. Číslo záchr. služby, umí přivolat
pomoc.
- rozlišuje směsi a chemické látky
- vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného
složení
- vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
- Umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí, zná pojmy rozpustnost,
koncentrovaný, zředěný, nasycený, nenasycený, zná vliv teploty,
plošného obsahu, povrchu na rychlost rozpouštění, zná příklady
z praxe, umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a %
koncentraci.
- navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí
o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi
- Zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek
směsí – usazování, filtrace, destilace, krystalizace. Umí provést
filtraci a destilaci ve školních podmínkách, umí zvolit vhodný
postup k oddělování složek směsí.

UČIVO

Látky, jejich vlastnosti, skupenství,
rozpustnost, chemické děje.
Bezpečnost práce v laboratoři a při
pokusech.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – zodpovědnost za své zdraví,
pomoc zraněným lidem.

Směsi různorodé a stejnorodé,
roztoky, složení roztoků.

Oddělování složek směsí.
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
Opak. F6
Člověk a zdraví
Září

M
Říjen

EV – likvidace úniku ropných a
jiných škodlivých látek.

Listopad

- rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a
použití
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní
opatření a způsoby likvidace znečištění
- Umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a znečištění. Zná
hygienické požadavky na pitnou vodu a hlavní znečišťovatele. Zná
procentový obsah hlavních složek vzduchu, umí vysvětlit význam
vzduchu jako průmyslové suroviny, zná hlavní znečišťovatele
vzduchu, umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu.

Voda a vzduch.

- používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
- Zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron,
elektron, valenční elektron, valenční vrstva, protonové číslo,
hmotnostní číslo. Zná vztahy mezi počty protonů, elektronů
a neutronů v atomu, umí nakreslit schéma atomu, umí odvodit vznik
kationů a anionů z atomu, umí vysvětlit rozdíl mezi atomem
a molekulou.
- rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá
ve správných souvislostech
- orientuje se v periodické soustavě chemických prvků,
rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné
vlastnosti
- rozliší výchozí látky a produkty chem. reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chem reakcí,provede jejich klasifikaci
a zhodnotí jejich využívání
- přečte chem. rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chem.
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
- Zná české názvy a značky prvků, s pomocí PSP umí přiřadit
protonové číslo prvku a naopak, zná princip uspořádání prvků
v PSP a práci s PSP, Zná znění a význam periodického zákona, zná
pojmy kovy, polokovy, nekovy, umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem
a sloučeninou, určí počet atomů ve vzorci, zná pojem

Atom, molekula, ionty.

Chemické prvky a sloučeniny,
periodická soustava prvků (PSP),
chemická vazba, chemické reakce
a zákon zachování hmotnosti.
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EV – význam vody a vzduchu jako
základní podmínky života.
MDV – kritický přístup k inf.
Z médií k probl. Čistoty vody a
vzduchu.
EGS – čistota vody a vzduchu jako
globální problém lidstva, dotace EU
na projekty ochrany a čištění vody a
ovzduší, význam korálů a planktonu.
OSV – osobní zodpovědnost za stav
čistoty vody a vzduchu.
MDV - sledování a vyhledávání inf.
O nových objevech v mikrosvětě (
nanotechnologie apod.).

Koloběh vody, skupenství, teplota
varu, tuhnutí. Význam kyslíku
pro dýchání a hoření, potřeba
čistého vzduchu pro zdraví.
Listopad

OSV – zodpovědnost jednotlivce za
práci s prvky a sloučeninami
ohrožujícími zdraví a život.
Prostředí.
EV – nebezpečí poškození živ.
Prostředí někt. Prvky a jejich slouč. (
těžké kovy, baterie z mobilních telef.,
součástky PC v odpadu apod.)
EGS – znečištění život. Prostředí
jako globální problém lidstva

Leden, únor

Prosinec

elektronegativita a umí ji vyhledat v PSP, určí druh chem.
vazby.Umí zapsat slovně popsaný chem. děj chem. rovnicí, umí
formulovat zákon zachování hmotnosti, dokáže vyčíslit jednoduché
rovnice.
- porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných
halogenidů, oxidů a sulfidů, posoudí vliv významných zástupců
těchto látek na životní prostředí
- Umí vysvětlit pojem halogenid a oxid, zná pravidla názvosloví
halogenidů a oxidů, umí tvořit vzorce z názvu a naopak, zná
význam a užití významných halogenudů a oxidů.

Jednoduché anorganické sloučeniny
– halogenidy a oxidy.

- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní
prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
- orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku
univerzálním indikátorovým papírkem
- Zná pojmy kyselinotvorný a zásadotvorný oxid, určí je podle
elektronegativity, orientuje se ve stupnici pH, zná pojem pH
indikátor, barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univ.
Indikátoru, zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě.
-porovná vlastnosti a použití vzbraných prakticky významných
kyselin a hydroxidů a posoudí vliv významných zástupců těchto
látek na životní prostředí
- Umí vysvětlit pojem kyselina a hydroxid, zná pravidla názvosloví
kyselin a hydroxidů, umí utvořit vzorec z názvu a naopak, zná
vzorce, vlastnosti, význam a užití vybraných kyselin a hydroxidů,
umí poskytnout první pomoc při poleptání.

Kyselost a zásaditost roztoků, pH.

Kyseliny a hydroxidy.
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OSV – osobní zodpovědnost jedince
za své zdraví ( NaCl – hypertenze,
revize plyn. spotřebičů v domácnosti,
význam hromadné dopravy – oxidy
ve výfukových plynech)
EV – solení silnic
MDV – informace a názory
v médiích k probl. Solení vozovek,
formulace vlastních názorů
EGS – kamiony x železnice, projekty
a dotace EU na snížení emisí
EV – vliv pH na život ve vodě (
mrtvá jezera v Kanadě, řeky u nás),
reakce kyselinotvorných oxidů
v atmosféře, působení kyselých
dešťů, vznik smogu a jeho vliv na
zdraví

Březen, duben

OSV – osobní zodpovědnost při práci
se žiravými kyselinami a hydroxidy,
poskytnutí první pomoci při
poleptání, zabezpečení lékařské
pomoci zraněnému.
EV – nebezpečí havárií při výrobě,
přepravě a skladování kyselin a
hydroxidů.

Květen, červen

Př, Z
Květen

Opakování učiva 8. ročníku

Projekty podle aktuálních možností např. Voda kolem nás, Zákony a předpisy pro nakládání s chem. látkami, Zásady poskytnutí první pomoci
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Červen

Chemie

ROČNÍK: 9.
POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- porovná vlastnosti a použití vzbraných prakticky významných
solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí
- uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
- Zná reaktanty a produkty neutralizace ( obecně), ze zadání
konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a vzorce produktů, zná
příklady užití neutralizace v praxi. Umí vysvětlit pojem sůl, zná
pravidla názvosloví solí, umí vytvořit vzorec z názvu a naopak, zná
vybrané metody přípravy solí, zná příklady použití solí z praxe hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice, vápenec. Zná chem. princip
výroby páleného vápna a hašeného vápna, zná princip tvrdnutí
malty.
-Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy.
--Umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí,
umí třídit paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti a zná
příklady z praxe. Zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými
zdroji energie, zná pravidla bezpečnosti práce s topnými oleji, umí
poskytnout první pomoc při popáleninách, zná způsoby hašení
požáru, typy a užití hasicích přístrojů, zná vliv produktů spalování
na životní prostředí, zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní
produkty zpracování ropy a uhlí.
-rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti
a použití
-Zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku, rozliší řetězec
uzavřený, otevřený, nevětvený, větvený, zná obecné vlastnosti

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září, říjen

Neutralizace, soli.

OSV – osobní zodpovědnost při
užívání chem. látek ( hnojiva apod.)
EV – nebezpečí nadměrného hnojení
um. Hnojivy ( stav plodin, ohrožení
zdrojů pitné vody, poškození půdy
apod.)

Energie.

OSV – vlastní zodpovědnost za bezp.
Práci s topnými plyny a palivy.
EV – skleníkové plyny, vedl. Produkt
spalování uhlí – kyselé deště,
význam obnovitelných zdrojů
energie.
MKV – nebezpečí zneužití
přírodního bohatství zemí 3. světa.

Z – těžba ropy, uhlí, plynu
Př – ochrana přírody
Listopad

Uhlovodíky.

EGS – závislost svět. hospodářství na
těžbě ropy,ochrana těžebních,
dopravních a zpracovatelských
provozů ropy a plynu před teror.

Prosinec, leden
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uhlovodíků, umí názvy a vzorce zákl. uhlovodíků, zná pojmy alkan,
alken, alkin, aren, umí zařadit uhlovodíky do skupin podle vazeb,
zná vzorec, význam, užití metanu, etanu, propanu, butanu, etenu,
etinu, benzenu, zná pravidla bezpečnosti práce s org. Rozpouštědly.

útoky.
EV – nebezpečí havárie při přepravě
a zpracování ropy.
MDV – inf.o haváriích tankerů
OSV – osobní zodpovědnost při práci
s uhlovodíky ( zemní plyn, acetylen,
benzen atd.)

-rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje,
vlastnosti a použití
---Zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek, umí
odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků, umí zařadit derivát
podle charakteristické skupiny, zná vzorec, význam a užití zákl.
halogenderivátů, alkoholů a fenolů, karbonylových sloučenin,
karboxylových kyselin. Zná význam freonů, zná podstatu
alkoholového kvašení a princip výroby destilátů.Zná důsledky
působení metanolu a etanolu na člověka, zná karcinogenní účinky
formaldehydu a acetonu, umí zapsat obecné schéma neutralizace
karb. kyseliny a esterifikace.
Zná pravidla bezpečné práce.

Deriváty uhlovodíků
( halogenderiváty, alkoholy, fenoly,
karbonylové sloučeniny, karboxylové
kyseliny, estery).

- orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a
koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků sacharidů
- určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
-uvede příklady zdrojů bílkovin, sacharidů a vitamínů
- zná rovnici a podmínky fotosyntézy, zná rozdělení sacharidů (

Přírodní sloučeniny ( sacharidy, tuky,
bílkoviny).
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OSV – osobní zodpovědnost při práci
s deriváty uhlovodíků ( rozpouštědla,
ředidla, barvy), poškození zdraví
užíváním alkohol.nápojů, nebezpečí
vzniku závislosti na alkoholu, práce
s acetonem.
EV – nečiš. živ. prostředí a
odpadních vod, poškození ozónové
vrstvy, nakládání se zbytky org.
rozpouštědel, acetonu aj.
EGS – poškození ozónové vrstvy
jako globální problém lidstva
VDO – zákony o výrobě, prodeji a
užívání alkohol. nápojů
KHS – o užívání alkohol. nápojů
nezletilými, vlastní anketa ve třídě
OSV – osobní zodpovědnost za svoji
výživu ( nadměrný příjem cukrů,
tuků, cholesterol).
EGS, EV – stav tropických deštných
pralesů, znečištění odpadních vod
saponáty jako globální problém

Př – životní prostředí
Ch 8 - destilace
Leden, únor

Př – zelené rostliny
Z – pěstování cukrovky a cukrové
třtiny, bavlníku
Z- papírny v ČR
Březen

mono-, oligo-, poly-),zná obecné vlastnosti, výskyt a význam –
glukóza,sacharoza, škrob, glykogen, celulóza. Rozliší tuky podle
původu, zná příklady z praxe, zná zdroje tuků ve výživě a jejich
význam v organismu, zná princip a význam ztužování tuků,
zmýdelnění, umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel
a saponátů a vliv na životní prostředí. Zná zdroje bílkovin ve
výživě a jejich význam, zná význam DNA, RNA, zná faktory
poškozující bílkoviny, zná význam enzymů, hormonů, vitamínů
A,B,C,D,E, zná zásady zdravé výživy.
-orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
-Zná pojmy monomer, polymer, makromolekula, umí vysvětlit
rozdíl mezi plastem a přírodním materiálem z hlediska užitných
vlastností a vlivu na životní prostředí, zná rozdělení plastů podle
vlastností, zná běžné užívání zkratky plastů ( PE, PP, PET, PAD,
PES, PAN, PVC, PS), jejich vlastnosti a užití, zná význam
recyklace plastů.

lidstva.
MDV – informace o nových
poznatcích a výzkumu dědičnosti.

Makromolekulární chemie ( plasty a
umělá textilní vlákna)

EV – plasty v odpadech, význam
recyklace
EGS – plasty jako globální problém
lidstva
VDO – zákony a předpisy o
odpadech, recyklaci plastů
OSV – osobní zodpovědnost při
nakládání s použitými plasty.

Duben

-zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska
Chemie v životě člověka.
OSV – osobní zodpovědnost při práci Květen
trvale drtitelného rozvoje na Zemi
s chemickými látkami v domácnosti,
-aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení
zaměstnání.
modelových situacích z praxe
-Zná významné chemické závody v ČR, zná pravidla bezpečné
práce s chemickými látkami běžně užívanými v domácnosti –
lepidla, barvy, laky, čistící prostředky, ředidla atd. Zná pojmy
léčiva, analgetika, antipyretika, drogy, doping, herbicidy, fungicidy, Opakování učiva 9. ročníku
Červen
insekticidy, karcinogeny. Zná příklady návykových látek a
nebezpečí jejich požívání. Zná schéma výroby cukru, papíru,
piva.Zná význam hnojiv a názvy běžně užívaných hnojiv. Zná
běžně užívané stavební materiály a pojiva.
Projekty dle aktuálních možností, např.: Světová naleziště a těžba surovin, Chemické látky užívané při výrobě potravin – aditiva, přísady apod.,chemické výroby ( cukr, papír,
pivo, sklo, porcelán aj.)
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5.20

Přírodopis (2. stupeň)

5.20.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací předmět Přírodopis je oborem pro 6. – 9. ročník. Žákům poskytuje přehled
o rozmanitostech české i cizokrajné přírody, jejich živých i neživých složek, seznamuje je
s jednotlivými přístupy a metodami k jejímu poznání a ochraně. Učí chápat přírodu celistvě,
v souvislostech a porozumět přírodním zákonitostem. Člověka představuje jako součást přírody.
Posiluje pozitivní postoje k sobě samému, svému tělu a zdraví, jakož i k okolnímu životnímu
prostředí.
5.20.2 Obsahové vymezení:
Vzdělávací obsah předmětu přírodopis a jeho aplikace je rozdělen na jednotlivé tématické
okruhy :
V 6.- 9. ročníku vyučujeme vzdělávací obor Přírodopis samostatně.
Poznáváme rozmanitosti jednotlivých ekosystémů, jak přirozených, tak těch které ovlivňuje
a utváří člověk. Zaměřujeme se na konkrétní rostliny, živočichy a houby, které nás obklopují,
snažíme se porozumět jejich způsobu života, významu na této planetě. Učíme se, jak je chránit
v jejich prostředí a využít je ke svému prospěchu.
Na praktické poznání přírody navazujeme v druhém pololetí sedmého ročníku odlišným
přístupem. Organismy, které jsme poznali v předchozích letech, řadíme do biologického
systému, zkoumáme podrobněji stavbu a funkci jejich těla. Poznáme rovněž jejich příbuzné
Z jiných kontinentů. Snažíme se porozumět přírodním zákonitostem a souvislostem.
V 8. ročníku v přírodopisu je předmětem našeho zájmu lidské tělo, jeho stavba a funkce, jakož
i vývoj v jednotlivých etapách života a zákonitosti dědičnosti. Nedělitelnou součástí je zdraví
lidského organismu, které chápeme jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.
Poznáváme jednotlivé aspekty, které zdraví ovlivňují – styl života, kvalitu mezilidských vztahů,
kvalitu životního prostředí, patogenní organismy (viry a bakterie) atd. Snažíme se rozvíjet u žáků
pozitivní vztah k vlastnímu zdraví i zdraví druhých. Učíme žáky aplikovat předlékařskou první
pomoc a obstát při setkání s návykovými látkami i jinými rizikovými faktory.
V 9. ročníku poznáme neživé části přírody – horniny a nerosty, zákonitosti jejich vzniku
a význam pro člověka. Zkoumáme podmínky a okolnosti vzniku a vývoje života na planetě, a to
nejen v historické minulosti, ale i současnosti a budoucnosti – zabýváme se globálními
problémy, jejich příčinami a důsledky. Učíme se pracovat s důležitými a seriozními zdroji
přírodovědných informací u nás i ve světě.
5.20.3 Časové a organizační vymezení:
V 6.- 8. ročníku vyučujeme předmět vyučujeme předmět Přírodopis s 2hodinovou týdenní dotací,
v 9. ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací. Klasickou vyučovací hodinu se snažíme nahrazovat
praktickými cvičeními, laboratorními pracemi, exkurzemi a terénními pracemi. Některá témata
komponujeme jako projekty s vyšší časovou náročností. Laboratorní práce vybíráme podle
mater. možností – min. 2 v ročníku.
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5.20.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel:
- rozvíjí prací s různými informačními zdroji (knihy, učebnice, noviny, časopisy, nástěnné
obrazy, internet,…)
- snaží se rozpoznat a posoudit seriozní a objektivní zdroje
- hodnotí práce žáků samostatně nebo ve skupinách
- vyhledává a rozlišuje nejpodstatnější informace či údaje zadané učitelem
- hodnotí zpracování referátů či vyplňování tématických pracovních listů na základě
získaných informací
•
Učitel
-

Kompetence k řešení problémů
využívá vlastních pozitivních i negativních zkušeností při řešení problémů
učí se odhadování možností a síly při řešení různé obtížnosti úkolů
zvládá řešení teoretických i praktických úkolů žáky samostatně či ve dvojicích a
skupinách
přebírá zodpovědnosti za svůj díl práce. Pracovní motivace je zvyšována podílením se
žáků na výběru úkolu
vede k samostatnému pozorování jevů, jejich vyhodnocování a vyvozování praktických
závěrů

•
Učitel
-

Komunikativní kompetence

•
Učitel
-

Kompetence sociální a personální

rozvíjí prostřednictvím diskusí, dialogu, anket, jakož i při tvorbě plakátů
dává žákovi dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru
klade důraz na rozvíjení komunikativních dovedností (asertivní chování)
chápe umění naslouchání a kompromisu

rozvíjí především v situačních a simulačních hrách a diskuzí
hodnotí skupinové práce
hájí a prosazuje svůj názor
učí se vidět daný problém z více úhlů
navozuje modelové situace v uplatnění vědomostí a dovedností v praktickém životě

• Kompetence občanské
Učitel
- snaží se o samostatnost při práci, spolupráce ve skupinách – snaha vést žáky
k zodpovědnosti za své zdraví a zdravé životní prostředí
- komunikuje s veřejnými institucemi činnými v přírodovědné oblasti
- vychovává k uvědomování si negativních dopadů některých objevů
- diskutuje o aktuálních problémech
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•
Učitel
-

Kompetence pracovní
sestavuje jednotlivých modelů
pracuje se základními optickými pomůckami – mikroskopem
zachází s živým biologickým materiálem
provádí hodnocení a sebehodnocení
dodržuje bezpečnosti práce

302

5.20.5. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Přírodopis

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Uvede příklady organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
Rozlišuje a uvede příklady systému organismů –
populaci, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence
živých a neživých látek v ekosystému
Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
Uvede příklady kladných a záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystémů
Posoudí které děje patří mezi projevy života a
které nikoli
Uvědomí si, že život je vázán na rozmanité formy
organismu
Porozumí potravnímu řetězci a potravní
pyramidě, umí sestavit potravní řetězec

➢ Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
➢
➢
➢

živočichů a bakterii a objasní funkci základních
organel
Umí rozlišit základní metody zkoumání přírody
Umí používat mikroskop a zhotovovat
mikroskopické preparáty
Rozliší základní projevy a podmínky života,

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Planeta Země a vznik života na
Zemi
Život na Zemi
Úvod,vstupní motivační
dvoustrana
Planeta Země
Vznik života na Zemi
Projevy života
Podmínky života; Rozmanitost
přírody
Vztahy mezi organismy

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech (dále
VMEG)
- organismy nerespektují hranice a
člověk jim svou nezodpovědností
napomáhá

Základní struktura života
Jak zkoumáme přírodu; Mikroskop
Buňka – základní stavební
jednotka
Rostlinná a živočišná buňka –
srovnání
Jedno- a mnohobuněčné organismy

EVVO
-epidemie, pandemie
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Environmentální výchova (dále
EVVO)
- šíření cizích organismů vede ke
změnám ekosystému

VMEG

-

osvěta zejména
v rozvojových zemích

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
materiálu – Kyslíková atmosféra a
její význam
práce s textem, práce s obrazovými
materiály
září
Možné evaluační nástroje (dále
EVVO) – sebehodnocení žáka,
testy, analýza testů, křížovky,
doplňovačky
Projekt: Potravní vztahy
říjen

práce s textem,
projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
pozorování písemného projevu žáka
listopad
prosinec

orientuje se v daném přehledu vývoje organismu

Soustava organismů
Viry – „život“ bez buňky

-

➢ Uvede na příkladech z běžného života význam
virů v přírodě i pro člověka

➢ Zná choroby virového původu a způsoby ochrany

➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Uvede na příkladech z běžného života význam
bakterií v přírodě i pro člověka
Vysvětlí různé způsoby výživy hub, jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních
řetězcích
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků. Ovládá zásady sběru
hub
Objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníku
Pochopí sinice jako mikroorganismy, v nichž
probíhá fotosyntéza (autotrofní) a houby
(heterotrofní)
třídí organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a
příklady vlivu prostředí na utváření organismů
rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody
porovná základní vnější a vnitřní stavbu

Přehled organismů
Bakterie – nejstarší obyvatelé
Země
Sinice – modrozelené organismy
Houby – rostliny nebo
živočichové?
Lišejníky – průkopníci života

EVVO
- bakteriální symbióza – doléčit
každou bakteriální nemoc

Řasy – stélkaté rostliny

VMEG
- přemnožení sinic

leden
Projekt: Les ve škole, škola v lese
(zimní část)

Prvoci –jednobuněční živočichové
Žahavci – žahaví dravci
Ploštěnci – živočichové s plochým
tělem
Hlísti – cizopasníci rostlin a
živočichů

Mediální výchova (dále MV)
- osvěta před nemocemi
způsobenými prvoky
EVVO
- chránit dětská hřiště před
nákazou hlísty a jinými parazity
-

Měkkýši – živočichové s měkkým
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Projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
práce s textem – Bakterie=nejstarší
obyvatelé Země

projektové vyučování
- Kyslíková atmosféra a její
význam
Únor
MP – Z
Březen

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
odvodí na základě pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení
danému prostředí
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů,
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
zná zásady dodržování hygieny jako jediného
způsobu ochrany proti nákaze cizopasnými hlísty
umí vysvětlit hospodářský význam žížaly
uvědomí si vliv některých zástupců roztočů na
zdraví člověka
umí popsat přizpůsobení stavby těla hmyzu
k parazitickému způsobu života
chápe pojem epidemie v souvislosti s nemocemi
přenášenými hmyzem
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku s živočichy

➢ aplikuje praktické metody poznávání přírody
➢ dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání živé a neživé přírody

➢ uvede příklady kladných i záporných vlivů
➢

člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
pochopí princip skleníkového efektu a z toho
vyplývající globální oteplování Země

tělem
Kroužkovci – článkovaní „červi“

Projekt: Les ve škole, škola v lese
(jarní část)

Členovci – nejpočetnější skupina
živočichů
Pavoukovci

duben

Korýši

Vzdušnicovci
Hmyz
Rozmnožování hmyzu
Hmyz s proměnou nedokonalou
Blechy, síťokřídlí
Motýli
Brouci
Dvoukřídlí
Blanokřídlí
Člověk a příroda
Společenstvo organismů
Jak člověk zasahuje do přírody
Vývoj zásahů člověka do přírody
Ochrana přírody
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Osobnostní a sociální výchova
(dále OSV)
- hygiena, ochrana před parazity

Projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
práce s modely – Hmyz v
ekosystémech
MP - F, Z , Pč
květen

EVVO
- zásahy člověka do přírody
MV
- informace veřejnosti o stavu
planety

Přírodopisná vycházka - projektové
vyučování – Ochrana přírody,
budoucnost lidstva
MP – Z
Projekt: Les ve škole, škola v lese
(letní část
červen

Přírodopis

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:

➢ Porovná vnější i vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

funkci vybraných orgánů
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů,
určuje vybrané živočichy a zařazuje je do vybraných
skupin
Chápe proč obratlovce řadíme mezi strunatce
Umí podrobně charakterizovat ryby na příkladu kapra
Odvodí na základě pozorování základní projevy
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Zná významné zástupce sladkovodních a mořských ryb
a jejich využití člověkem
Chápe moře jako ekosystém, uvědomuje si druhé
odlišnosti organismu a jeho význam pro biosféru
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
s živočichy
Zná zásady první pomoci při uštknutí zmijí

➢ Ekologickou úspěšnost ptáků chápe jako jejich souhrn

➢

morfologických a fyziologických přizpůsobení
(přeměna předních končetin v křídla, opeření, výkonná
dýchací soustava, řízená tělesná teplota,vejcorodost,
rozvinuté instinkty).
Zná způsoby zimního přikrmování stálých ptáků a
vytváření vhodných podmínek k hnízdění

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Zoologie - nauka o živočiších
Úvod - opakování učiva ze 6.
ročníku
Strunatci - struna, nebo páteř?
Kruhoústí a paryby
Ryby - nejpočetnější skupina
obratlovců
Sladkovodní ryby
Nejznámější sladkovodní ryby

Enviromentální výchova (dále
EVVO)
- výlov ryb až do vylovení

Rozmnožování a chov ryb
Významné mořské ryby

EVVO
- ochrana cest žab za vodními
plochami

Obojživelníci - ve vodě i na souši
Plazi - svědkové dávných věků
Želvy a krokodýli
Šupinatí - ještěři a hadi
Cizokrajní ještěři a hadi
Ptáci - vnější stavba těla
Ptáci - vnitřní stavba těla
Chování ptáků
Jídelníček ptáků
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Mediální výchova (dále MV)
- vymření dinosaurů – věčná otázka
– knihy, filmy

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
materiálu
práce s textem
Mezipředmětové vztahy (dále MP) Z, F, Pč, Ch
Září
Práce s odbornou literaturou
říjen

Projekt: Moře – vodní svět
Práce s textem ve skupinách
MP - Z, F, Pč
Projekt: Vymření dinosaurů – věčná
otázka
listopad

MP - Z, D, F
prosinec

Vznik a vývoj ptáků
Dravci a sovy
Lesní stromoví ptáci
Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené
krajiny

videopořad k tématu
MP - D, F, Ov, Z
Evaulační nástroje:
Testy hodnocení a sebehodnocení
Projektové vyučování – Ptačí svět
Práce s textem,skupin.práce

Vodní ptáci
Mořští ptáci
Ptačí obři a trpaslíci
Vznik a vývoj ptáků
Žák:

➢ Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů
v rostlině jako celku
Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických
procesů a jejich využití při pěstování rostlin
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasu
Odvodí na základě pozorování přírody závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
Dokáže vysvětlit, které látky rostlina přijímá a
které vznikají při fotosyntéze a dýchání
Umí vysvětlit pojem nahosemenná rostlina, dokáže
popsat její stavbu a charakteristické vlastnosti a je
schopen na příkladech demonstrovat hospodářský
význam jehličnanů.
Umí vysvětlit pojem krytosemenná rostlina, dokáže
popsat její stavbu a charakteristické vlastnosti a je
schopen na příkladech demonstrovat hospodářský
význam listnatých dřevin

Botanika - nauka o rostlinách
Přehled systému rostlin, přechod
rostlin na souš
Mechorosty
Plavuně, přesličky
Kapradiny
Kořen
Stonek
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MP – Čj, Hv, M, Z, Vv
leden - únor
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech (dále
VMEG)
- vznik uhlí – omezení těžby

Praktické práce

EVVO
- ochrana zdrojů paliv

březen

MP – Z, Ch, F, Čj

➢ Pochopí nebezpečí spalování fosilních paliv

List
Květ
Květenství, opylení a oplození
Semena a plody
Rozmnožování rostlin
Nahosemenné rostliny

projektové vyučování -podle
možnosti živého a neživého
materiálu
práce s textem
duben
MP - Čj, M, Rv, Z, Ch

Srovnání jednoděložných a
dvouděložných rostlin
listnaté stromy a keře
Pryskyřníkovité
Brukvovité
Růžovité
Bobkovité
Miříkovíté
Hluchavkovité
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projektové vyučování -podle
možnosti živého a neživého
materiálu, skupinové práce
P - Čj, Z, Rv
samostatná práce s textem
květen

➢ Zná původ dovezených rostlin na příkladě bramboru,
➢

rajčete a kukuřice
Pochopí, že rostlinná potrava s dostatkem vitamínů a
vlákniny je základem zdravé výživy

Lilkovité
Hvězdnicovité
Liliovité
Lipnicovité
Vstvačovité
Cizokrajné rostliny

Ochrana přírody
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projektové vyučování -Koření a
plantáže, skupinové práce
samostatná práce s textem
MP - Ov, Z, D, Čj, Pč

EVVO
- chráněná území

MP - Z, D
Červen

Přírodopis

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:

➢ Porovná vnější i vnitřní stavbu vybraných živočichů a
➢
➢
➢
➢
➢

vysvětlí funkci vybraných orgánů
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů,
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
Odvodí na základě pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
s živočichy.
Aplikuje praktické poznávání přírody
Má přehled o rozšíření zvířat v ČR a ve světě

➢ Vysvětlí princip šlechtění a domestikace a uvede
příklady

➢ Definuje pojmy etologie a ekologie
➢ Ukáže na mapě chráněná území v okolí bydliště,
vysvětlí podmínky pohybu v těchto územích a jejich
důvody

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Savci
Původ savců
Vejcorodí a živorodí
Přehled hlavních skupin
placentálních savců
Hmyzožravci
Letouni
Primáti (=nehetnatci)
Hlodavci
Zajíci
Šelmy
Ploutvonožci
Chobotnatci

Enviromentální výchova (dále
EVVO)
- ohrožené druhy

Lichokopytníci
Sudokopytníci
Kytovci
Rozšíření zvířat
Domestikace
Etologie
Ekologie
Ochrana přírody

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech (dále
VMEG)
- vysazování ohrožených druhů do
přírody
Osobnostní a sociální výchova (dále
OSV)
- vztah ke zvířatům
EVVO
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
projektové vyučování -podle
možnosti živého a neživého
materiálu
září
Mezipředmětové vztahy (dále MP)
Pč, Z, D
říjen

listopad

projektové vyučování -podle
možnosti živého a neživého
materiálu
MP – Ch, Pč, Z
Projekt: Život není omezen
Evropou- ohrožené druhy živočichů
prosinec

•
➢
➢

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla a vysvětlí jejich
vztahy
Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí
a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní
význam zdravého způsobu života
Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození
těl

Stavba těla a funkce jednotlivých
orgánů člověka
Buňky, tkáně, orgány
Opora a pohyb
Soustava opěrná

Projektové vyučování -podle
možnosti živého a neživého
materiálu
přírodopisný nákres
MP – RV
leden

Soustava pohybová
Energie
Soustava trávicí

projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
materiálu
skupinové práce, referáty
přírodopisný nákres
MP - Ch, Rv, Pč
únor
projektové vyučování -podle
možnosti živého a neživého
materiálu
Rozhovor o cestách
Otravy a infekce
březen

Soustava dýchací
Transport, obnova a obrana těla
Soustava oběhová

VMEG
sport jako zdroj zábavy a
zdraví
Ochrana člověka před mimořádnými
situacemi
(dále OČMS

-

MP - F, Rv

➢ Zdůvodní vliv psychiky na vznik mnohých nemocí a
z toho vyplívající ztížení jejich léčení

Soustava vylučovací (močová)
Soustava kožní
Řízení, vnímání a koordinace
Soustava nervová
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Projekt: Spánek
Ochrana člověka před
mimořádnými situacemi (dále
OČMS)
duben

➢ Orientuje se v základních vývojových stupních
➢
➢
➢
➢
➢

fylogeneze člověka
Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do
stáří
Zdůvodní význačnost puberty v životě člověka
Chápe potřebu dostatečného spánku
Vyjmenuje pozitiva a negativa stresu pro organismus
Uvědomí si kulturní diferenci jednotlivých etnických
skupin

Smyslové orgány
Soustava žláz s vnitřní sekrecí
Reprodukce

Mediální výchova (dále MV)
- osvěta – pohlavní nemoci,
antikoncepce

Poškození lidského organismu
Složky zdravého životního stylu
Vliv vnějšího prostředí na zdraví
člověka
Nemoci, úrazy a prevence – příčiny,
příznaky, praktické zásady a
postupy při léčení běžných nemocí;
závažná poranění a život ohrožující
stavy, epidemie
Rozmnožování organismů
Čím se člověk odlišuje od ostatních
savců
Za všechno mohou geny
Rosteme pod maminčiným srdcem

➢ Rozlišuje příčiny , případně příznaky běžných nemocí
➢
➢
➢

a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození
těla
Vytvoří si přehled o návykových látkách s ohledem na
jejich původ a účinky
Pochopí proč a jak alkoholismus matky škodí plodu

VMEG
- šíření epidemií

Návykové látky organismu škodlivé
životní styl – pozitivní a negativní
dopad prostředí a životního stylu
na zdraví člověka

projektové vyučování – Zdravý
životní styl
práce s textem
MP - Rv, Ov

MV
– odpovědnost v sexuálním životě

Výchova demokratického občana
(dále VD)
- vlastní názor na protidrogovou
výchovu
MV
- osvěta protidrogové výchovy v
médiích
OSV
- umět říci ne, nabídce drogy
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projektové vyučování - AIDS
řízený rozhovor
referát
Projektové vyučování – Spánek
práce s textem
MP - Rv, Ch, Ov
květen

projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
materiálu
práce s textem
referáty
MP - Rv, Ov, Ch, Z
červen
projektové vyučování - podle
možnosti živého a neživého
materiálu = Umím říct ne drogám
MP - Rv, Ch
červen

Přírodopis

ROČNÍK:

9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:

➢ Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
➢
➢
➢
➢

života
Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických
dějů včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Vysvětlí způsob a zdůvodní význam měření zemětřesení
Nakreslí schéma činné sopky, popíše její části a pomocí
tohoto schématu vysvětlí vznik vyvřelin
Pojmenuje běžné krasové útvary, vysvětlí jejich vznik, na
mapě ČR ukáže krasové oblasti

UČIVO

Země - náš domov
Vědy o Zemi
Jak vznikl svět?
Stavba Země
Pohyb kontinentů
Tektonika

půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší
přírodě

Enviromentální výchova (dále
EVVO)
- chráněná území

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
projektové vyučování - Půdy
práce s textem
referát
Mezipředmětové vztahy (dále MP)
- Z, D, F
září

Sopečná činnost a zemětřesení
Magma a vyvřelé horniny
Zvětrávání

➢ Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Eroze
Usazené horniny
Přeměněné horniny

projektové vyučování – Drahé
kameny
párové vyučování
referát
MP - Z, D, Ch, Pč
Ochrana člověka v mimořádných
situacích (OČMS)
říjen
projektové vyučování – dle
možnosti živého a neživého
materiálu
skupinové práce
referát
MP - Pč, Z
OČMS - sesuvy půd
listopad
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➢ rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané

Minerály a jejich vznik

projektové vyučování – dle
možnosti živého a neživého
materiálu

nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek

párové vyučování
práce s textem
referát
MP - Ch, F
Prosinec
Ložiska a jejich budoucnost
Suroviny - budoucnost a vliv na živ.
Prostředí
Souhrnné opakování

Výchova demokratického občana
(dále VD)
- šetřit nenahraditelné zdroje
EVVO
- ochraňovat území ohrožené těžbou

➢ rozlišuje jednotlivá geologická období podle
➢
➢
➢

charakteristických znaků
porovná jednotlivé názory na vznik a vývoj života na
Zemi
zdůvodní význam adaptace ve vývoji života na planetě a
uvede příklady
chápe a umí vysvětlit nerovnost života na Zemi, rozdílné
podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi

Historie Země
Člověk poznává Zemi
Prahory a starohory
Vznik života
Vývoj života
Symbiotická Země
Prvohory
Druhohory
Třetihory
Čtvrtohory

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech (dále
VMEG)
- nevyvážet suroviny, ale výrobky
Mediální výchova (dále MV)
- význam celosvětové osvěty o stavu
planety
EVVO
- nebezpečí záplav

projektové vyučování - Suroviny
párové vyučování
referát
MP - D, Z, Ch
Vyjádření vlastního názoru

leden

projektové vyučování – Doba
ledová
skupinové práce
práce s textem
MP - Z, D
únor
projektové vyučování – dle
možnosti živého a neživého
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Geologický vývoj území ČR

materiálu
skupinové práce
MP - Ch, Z, F
březen

➢ Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických
➢

dějů včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání
života

Koloběh hmoty a prvků
Kosmické vlivy
Geologická budoucnost

➢ Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na Člověk mění a chrání svět
➢
➢

➢

životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
Objasní proces hominizace a sapientace a uvede příklady
Diskutuje o odpovědnosti lidstva za stav životního
prostředí, za vznik a vývoj globálních problémů a o
možnostech nápravy a pomoci

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi

Vývoj člověka
Jak člověk mění svět
Co přináší zvyšování počtu lidí?
Půda jako zrcadlo krajiny
Blahodárná a nebezpečná voda

podnebí a počasí ve vztahu
k životu – význam vody a
teploty prostředí pro život,
ochrana a využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých
vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečištěného ovzduší a
klimatických změn na živé
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projektové vyučování – Jsme ve
vesmíru sami?
referát
MP - Ch, Z, F

EVVO

-

poškozování půdy
zemědělstvím

VMEG
- voda nezná hranice
Osobnostní a sociální výchova (dále
OSV)
- mysli globálně, jednej
lokálně
VD
- ohleduplnost k přírodě i k lidem
EVVO
- ochrana biomu
VMEG
- upozornit na nebezpečí změny
klimatu
OSV

duben
projektové vyučování - Vývoj
člověka
skupinové práce
referát
MP - Z, D, Ch, F, Pč

květen

projektové vyučování – dle
vlastního výběru žáků
skupinové práce
OČMS - přírodní katastrofy
MP - Ch, Z

organismy a na člověka
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy – příčiny
vzniku mimořádných událostí,
přírodní světové katastrofy,
nejčastější mimořádné
přírodní události v ČR
(povodně, větrné bouře,
sněhové kalamity, laviny,
náledí) a ochrana před nimi
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- ochrana planety záleží na každém z
nás

červen

5.21

Zeměpis (2. stupeň)

5.21.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obsah předmětu navazuje na vyučovací předměty vlastivěda a přírodověda na 1.
stupni.
Zeměpis má přírodovědný a společenskovědní charakter. Svým činnostním charakterem výuky
umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů. Žáci si uvědomují
užitečnost získaných přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě.
5.21.2 Obsahové vymezení:
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historie států,…
5.21.3 Časové a organizační vymezení:
V šestém až devátém ročníku je předmět vyučován dvěma hodinami týdně. Výuka probíhá ve
třídách s využitím audiovizuální techniky a ve specializovaných učebnách zeměpisné,
audiovizuální a počítačové.
Žáci se v šestém ročníku učí poznávat příčiny přírodních procesů, seznamují se se základními
pojmy obecného a fyzického zeměpisu v souvislosti s příbuznými vědními obory /astronomie,
biologie, geologie apod./ a přírodními sférami.
Od druhého pololetí šestého ročníku do prvního pololetí osmého ročníku se v zeměpise světadílů
a oceánů seznamují se základními poznatky, termíny a údaji o makroregionech a státech světa
s důrazem na vazby a souvislosti.
Druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku se žáci seznámí v zeměpise ČR
se základními poznatky, termíny a údaji o místních regionech,krajích a celé ČR. Tyto vědomosti
žákům umožňují postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí a jejich
společenství v blízkém okolí, regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě.
Druhé pololetí deváté třídy věnujeme pozornost oblasti ekonomického a politického zeměpisu,
kdy žáci vyhledávají, hodnotí a posuzují nejrůznější vlivy na společenské, hospodářské a životní
prostředí. Aplikují získané poznatky při tvorbě projektů, samostatných prací apod. Tyto
poznatky následně prezentují a obhajují.
Podle charakteru učiva jsou zařazovány pozorování v terénu, vycházky,exkurse a jiné akce, které
obsahují poznatky celé vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Do vyučovacího předmětu zeměpis jsou zařazena průřezová témata Multikulturní výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického občana, Environmentální výchova mediální výchova.
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
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-

projekty

Předmětem prolínají průřezová témata:
- občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy
demokracie
- rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí;
mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti;
hodnoty, postoje
- ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka
k prostředí
- kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality;
stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
- objevování Evropy, světa
- kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity
5.21.4. Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
• Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel
vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem
záznamů v písemné i mluvené podobě
• Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
• Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
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-

k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a
globálním měřítku

• Kompetence občanské
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
• Kompetence pracovní
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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5.21.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Zeměpis

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy Sluneční soustavy
- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země,
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
- pojmenuje a definuje termíny vesmír, planeta, hvězda, měsíc,
oběžná dráha
- objasní pohyby Země s důsledky na život na planetě
- používá s porozuměním geografickou, topografickou
a kartografickou terminologii
-organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje
dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů,
z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.
- pomocí atlasu, učebnice provádí porovnání velikosti a četnosti
vesmírných těles,rychlosti jejich pohybů
- vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata
a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních
regionech, prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů jevů
a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě
- popisuje a objasňuje pojmy vrstevnice, nadmořská a relativní
výška, poledník, rovnoběžka,
- dokáže určit zeměpisnou polohu

UČIVO
Planeta Země
Země a zeměpis
vesmír, vznik vesmíru, vývoj
poznání,
Slunce a Sluneční soustava Měsíc
elementární znalosti astronom. pojmů
a základní představa o mechanismu
Sluneční soustavy
Globus a mapa
Země jako vesmírné těleso, tvar a
rozměry, pohyby
činnosti s mapami v atlase
informativní seznámení s globem,
modelem Sluneční soustavy
Měřítko, poledníky, rovnoběžky,
zeměpisná síť,
trvání dne a noci
demonstrace poledníků a rovnoběžek
určování zeměpisné polohy
polární den a noc, zatmění Slunce,
Měsíce.
Určování zeměpisné polohy,
zeměpisné souřadnice
časová pásma
určení zeměpisné polohy , vyhledat
na mapě a opačně
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální výchova
Vytvořit základní dovednosti
verbálního i neverbálního
vyjadřování (technika řeči,výraz
řeči), specifické komunikační
dovednosti, cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
Formovat studijní dovednosti
Mediální výchova
Vnímání a interpretace mediálních
sdělení, rozlišování sdělení podle
významu, určení základních
identifikačních prvků v textu

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září
4 - 6 hod.
Práce s textem
Frontální výuka s použitím teluria
Dějepis, občanská výchova

říjen
4 - 6 hod.
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou

listopad
4 - 6 hod
Fyzika, matematika

Výchova k myšlení v globálních a
evropských souvislostech
kořeny a zdroje evropské civilizace,
osoby a události , které ovlivnily
rozvoj poznání Evropy a světa

prosinec
3 - 5 hod..
Práce s buzolou

- dokáže se orientovat pomocí buzoly v turistické, automobilové
mapě

- zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost,rozeznává,
-pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
- porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní
sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy
v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými
složkami v krajině.
- interpretuje jednotlivá rostlinná a podnebná pásma, přiřazuje
k nim hospodářskou činnost a typy počasí

Mapy, obsah map, znázornění
výškopisu a polohopisu
Praktické činnosti a mapami a plány,
výpočty skutečných vzdáleností z
mapy, jednoduché náčrtky a plánky.
Přírodní složky a oblasti Země
Krajinná sféra, přírodní sféra
lithosféra, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra
OČMS - živelné pohromy
základní rozlišení pojmů,
pásmovitost podnebí a vegetace,
video porovnání oceánů a kontinentů
navzájem
Biosféra, přírodní oblasti Země
okamžité pozorování počasí, krajinná
sféra
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leden
4 - 5 hod
Vycházka, skupinová práce
matematika
Enviromentální výchova
Ekosystémy, základní podmínky
života, druhová odlišnost
v jednotlivých druzích a typech
krajiny, vliv člověka

únor
4 - 5 hod.
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou
březen
6 - 8 hod
Přírodopis
Skupinová práce, projekt
duben
6 -8 hod
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem, video
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou
květen
5 – 7 hod
dějepis, občanská výchova
přírodopis
červen
4- 6 hod

Zeměpis

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregióny světa
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová
jádra a periférní zóny
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podrobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, oceánů, vybraných makroregionů a vybraných států
- vybírá vhodný mapový soubor,
- vlastními slovy popisuje s pomocí map horopis, vodopis,
polohopis,
-objasňuje vztahy mezi nerostným bohatstvím, průmyslem,
přírodními podmínkami , zemědělstvím a celkovou hospodářskou
úrovní
- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regiónů světa
- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregióny světa
podle zvolených kritérií,srovnává jejich postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podrobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregiónů světa a vybraných (modelových) států
- vybírá vhodný mapový soubor,
- vlastními slovy popisuje s pomocí map horopis, vodopis,
polohopis,
- objasňuje vztahy mezi nerostným bohatstvím, průmyslem,
přírodními podmínkami , zemědělstvím a celkovou hospodářskou
úrovní

Zeměpis světadílů Afrika
Afrika - hospodářský přehled
- geograficko politický
základní charakteristika Afriky
- poloha, rozloha, pobřeží, povrch,
podnebí, vodstvo, vegetace,
živočišstvo charakteristika
nerostného bohatství,
průmyslové a zemědělské
výroby v Africe
Geopolitický přehled států Afriky
shrnutí učiva, opakování
Region sever. a rovníkové Afriky,
JAR

Osobnostní a sociální výchova
Vytvořit základní dovednosti
verbálního i neverbálního
vyjadřování (technika řeči,výraz
řeči), specifické komunikační
dovednosti, cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
Formovat studijní dovednosti
Multikulturní výchova
etnický původ, rovnocennost všech
etnických skupin a kultur, vztahy
mezi kulturami, příčiny diskriminace,
projevy rasové, národnostní či
náboženské nesnášenlivosti a jejich
původ, různé způsoby života,
informace o různých etnických a
kulturních skupinách
Enviromentální výchova
Zemědělství, průmysl a životní
prostředí, přírodní zdroje, jejich
vyčerpatelnost a vliv na prostředí,
globální problémy výživy lidstva
Výchova k myšlení v globálních a
evropských souvislostech
místa, události a osoby z Evropy,
které ovlivnily společensko
hospodářský život daného kontinentu
(objevy, kolonizace, vojenství)

Austrálie a Oceánie
- přírodní podmínky, základní
hospodářský přehled
vyhledávat a charakterizovat
jednotlivé oblasti a státy
Australského svazu a N. Zélandu
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
září
4 - 6 hod

říjen
6 – 8 hod

listopad - prosinec
3 – 5 hod
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem, video
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou, výklad
přírodopis

- opakuje, doplňuje a reprodukuje konkrétní poznatky (termíny,
údaje)
- zvažuje jaké změny ve vybraných regiónech nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
- posoudit na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst, zhodnotí ve vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa
- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského
sídla, pojmenuje základní geografické znaky sídel
- interpretuje získané vědomosti pro jednotlivé státy a regióny,
- rozlišuje hospodářsko-politické rozdíly států a regiónů
- posuzuje státy a regióny navzájem
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové
a energetické zdroje
- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských aktivit
- porovnává státy světa a zájmové integrace na základě
podobných a odlišných znaků
- interpretuje získané vědomosti pro jednotlivé státy a regióny,
- rozlišuje hospodářsko-politické rozdíly států a regiónů
-posuzuje státy a regióny navzájem
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních
světových regiónech
- vybírá vhodný mapový soubor,
- vlastními slovy popisuje s pomocí map horopis, vodopis,
polohopis,
- objasňuje vztahy mezi nerostným bohatstvím, průmyslem,
přírodními podmínkami , zemědělstvím a celkovou hospodářskou
úrovní
- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin
- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných

Arktida , Antarktida,
Světový oceán

Severní Amerika
- přírodní podmínky, hospodářský
přehled
porovnání a význam ve světě
vyhledávat a charakterizovat
významné oblasti koncentrace
obyvatelstva, zemědělství a průmyslu

USA a Kanada
- hlavní a nejvýznamnější města,
hospodářské oblasti

Jižní Amerika
- přírodní podmínky, hospodářský
a politický přehled , srovnání se
Sev. Amerikou
určit, vyhledat a charakterizovat
nejvýznamnější státy Latin.
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Výchova demokratického člověka
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Vnímání a interpretace mediálních
sdělení, rozlišování sdělení podle
významu, identifikování základních
identifikačních prvků v text
Enviromentální výchova
Zemědělství, průmysl a životní
prostředí, přírodní zdroje, jejich
vyčerpatelnost a vliv na prostředí,
globální problémy výživy lidstva
Lidské aktivity (doprava,těžba,
výroba energií apod) a jejich
působení na životní prostředí
Výchova k myšlení v globálních a
evropských souvislostech místa,
události a osoby z Evropy, které
ovlivnily společensko hospodářský
život daného kontinentu (objevy,
kolonizace, vojenství)
Výchova demokratického člověka
principy demokracie jako formy
vlády, protiváha diktatury, anarchie,
demokratický způsob řešení
konfliktů a problémů ve společnosti i
v osobním životě
Multikulturní výchova
Etnický původ, rovnocennost všech
etnických skupin a kultur, vztahy
mezi kulturami, příčiny diskriminace,
projevy rasové, národnostní či
náboženské nesnášenlivosti a jejich

leden 3 – 5 hod

únor
5 - 7 hod
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem, video
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou, video
přírodopis
dějepis, občanská výchova

únor
5 - 7 hod
Skupinová práce
.
duben - květen
12 - 16 hod
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem, video
červen
6 – 8 hod

složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí.
- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné
přírodě, načrtne topografický nákres

Ameriky, vyhledat hlavní a
největší města

Opakování, shrnutí
- vzájemné porovnání kontinentů
světové hospodářství -. nerostné
bohatství, průmyslová a zemědělská
produkce, doprava, služby
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původ, různé způsoby života,
informace o různých etnických a
kulturních skupinách

projekt
červen
6 - 8 hod..

Enviromentální výchova
Zemědělství, průmysl a životní
prostředí, přírodní zdroje, jejich
vyčerpatelnost a vliv na prostředí,
globální problémy výživy lidstva
Výchova k myšlení v globálních a
evropských souvislostech místa,
události a osoby z Evropy, které
ovlivnily společensko hospodářský
život daného kontinentu (objevy,
kolonizace, vojenství)
Výchova demokratického člověka
principy demokracie jako formy
vlády, protiváha diktatury, anarchie,
demokratický způsob řešení
konfliktů a problémů ve společnosti i
v osobním životě

červen
4 - 6 hod.
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem, video
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou, výklad
přírodopis
dějepis, občanská výchova

Multikulturní výchova
etnický původ, rovnocennost všech
etnických skupin a kultur, vztahy
mezi kulturami, příčiny diskriminace,
projevy rasové, národnostní či
náboženské nesnášenlivosti a jejich
původ, různé způsoby života,
informace o různých etnických a
kulturních skupinách

Projekt

Mimo dotaci hod.
2 – 3 hod.vycházka nebo exkurze

Zeměpis

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria
pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regiónů světa
- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregióny světa
podle zvolených kritérií,srovnává jejich postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti
a podrobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů, vybraných makroregiónů světa a vybraných
(modelových) států
- vybírá vhodný mapový soubor,
-vlastními slovy popisuje s pomocí map horopis, vodopis,
polohopis,
-objasňuje vztahy mezi nerostným bohatstvím, průmyslem,
přírodními podmínkami , zemědělstvím a celkovou hospodářskou
úrovní
- opakuje, doplňuje a reprodukuje konkrétní poznatky (termíny,
údaje)
- zvažuje jaké změny ve vybraných regiónech nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst, zhodnotí ve vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa
- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského
sídla, pojmenuje základní geografické znaky sídel
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové
a energetické zdroje

Asie
- přírodní podmínky, podnebí,
monzuny, věčně zmrzlá půda
určení hlavních přírodních
oblastí Asie
- nerostné bohatství,
průmyslová a zemědělská
produkce
- vyhledat a charakterizovat
nejvýznamnější hospodářské
oblasti,
- hospodářský přehled vybraných
států
porovnání s dosud probranými
světadíly
- charakterizace
nejvýznamnějších kulturních
a zeměpisných oblastí, postavení
Japonska ve světě,
charakteristika nově
industriovaných zemí jižní
a jihovýchodní Asie, politická
a hospodářské pozice Číny.
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální výchova
vytvořit základní dovednosti
verbálního i neverbálního
vyjadřování (technika řeči,výraz
řeči), specifické komunikační
dovednosti, cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
Formovat studijní dovednosti
Enviromentální výchova
Zemědělství, průmysl a životní
prostředí, přírodní zdroje, jejich
vyčerpatelnost a vliv na prostředí,
globální problémy výživy lidstva
Multikulturní výchova
etnický původ, rovnocennost všech
etnických skupin a kultur, vztahy
mezi kulturami, příčiny
diskriminace, projevy rasové,
národnostní či náboženské
nesnášenlivosti a jejich původ, různé
způsoby života, informace o
různých etnických a kulturních
skupinách

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září
2 - 4 hod.
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem, video
práce s mapou a s odborným
textem, video
dějepis, občanská výchova
říjen
6 – 8 hod
fyzika
listopad
6 - 8 hod
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem, video
práce s mapou a s odborným
textem
přírodopis
prosinec
4 - 6 hod
dějepis, občanská výchova
leden
6 hod.

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských aktivit
- porovnává státy světa a zájmové integrace na základě
podobných a odlišných znaků
-interpretuje získané vědomosti pro jednotlivé státy a regióny,
- rozlišuje hospodářsko-politické rozdíly států a regiónů
-posuzuje státy a regióny navzájem
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních
světových regiónech
- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin
- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných
složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí.
- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní
poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České
republiky v evropském a světovém kontextu
- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve
volné přírodě
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné
přírodě
- prokáže schopnost pohybu podle pochodového úhlu

Evropa
Poloha,členitost pobřeží,povrch
Podnebí,vodstvo,vegetace
Obyvatelstvo
Nerostné suroviny
Zemědělství

Regiony Evropy
-severní Evropa
-západní Evropa
-střední Evropa
-alpské země
-JV Evropa
-východní Evropa
-Rusko

Opakování, shrnutí
Politická mapa dnešního světa
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Výchova k myšlení v globálních
a evropských souvislostech

únor
6 – 8 hod.

Kořeny a zdroje evropské civilizace,
klíčové mezníky evropské
historie,evropská integrace

březen
6 – 8 hod.
duben
5 – 7 hod.
skupinová práce s odbornou
literaturou, projekt
dějepis, občanská, výchova
květen
6 – 8 hod.

Výchova demokratického člověka
principy demokracie jako formy
vlády, protiváha diktatury, anarchie,
demokratický způsob řešení
konfliktů a problémů ve společnosti
i v osobním životě
Multikulturní výchova
etnický původ, rovnocennost všech
etnických skupin a kultur, vztahy
mezi kulturami, příčiny
diskriminace, projevy rasové,
národnostní či náboženské
nesnášenlivosti a jejich původ, různé
způsoby života, informace o
různých etnických a kulturních
skupinách
Enviromentální výchova
Zemědělství, průmysl a životní
prostředí, přírodní zdroje, jejich
vyčerpatelnost a vliv na prostředí,
globální problémy výživy lidstva
Lidské aktivity (doprava,těžba,
výroba energií apod.) a jejich
působení na životní prostředí

červen
4 – 6 hod.
Frontální výuka s mapou,
obrazovým materiálem

Mimo dotaci hod.
2 – 3 hod.vycházka

Zeměpis

ROČNÍK: 9.
POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní
poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České
republiky v evropském a světovém kontextu
- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní
jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských
aktivit
- vybírá vhodný mapový soubor,
- vlastními slovy popisuje s pomocí map horopis, vodopis, polohopis,
-objasňuje vztahy mezi nerostným bohatstvím, průmyslem, přírodními
podmínkami , zemědělstvím a celkovou hospodářskou úrovní
- dokáže porovnat s ostatními státy Evropy i světa.
- vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo
školy
- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní , hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům
- uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích
a integracích států
- interpretuje získané vědomosti pro jednotlivé regióny,
- rozlišuje hospodářsko-společenské rozdíly regiónů
- posuzuje regióny navzájem
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné
přírodě
- používá s porozuměním geografickou, topografickou a
kartografickou terminologii

UČIVO
Zeměpis ČR
- poloha, přírodní poměry
- nerostné bohatství, podnebí,
vodstvo.

- půdy, biota, ochrana přírody a
krajiny.

Obyvatelstvo
a sídla.
Hospodářství ČR

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální výchova
Vytvořit základní dovednosti
verbálního i neverbálního
vyjadřování (technika řeči,výraz
řeči), specifické komunikační
dovednosti, cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
Formovat studijní dovednosti
Enviromentální výchova
Ekosystémy v ČR- význam, změny
okolní krajiny vlivem člověka,
ohrožení ovzduší a klimatické
změny, propojenost všech složek
Výchova demokratického člověka
principy demokracie jako formy
vlády, protiváha diktatury, anarchie,
demokratický způsob řešení
konfliktů a problémů ve společnosti i
v osobním životě
Multikulturní výchova
Etnický původ, rovnocennost šech
etnických skupin a kultur, vztahy
mezi kulturami, příčiny diskriminace,
projevy rasové, národnostní či
náboženské nesnášenlivosti a jejich
původ, různé způsoby života,
informace o různých etnických a
kulturních skupinách v ČR

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
září
2 - 4 hod.
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou, výklad
přírodopis
dějepis, občanská výchova
říjen
4 hod.

říjen - listopad
6 - 8 hod
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou, výklad
dějepis, občanská výchova

dat z dostupných kartografických produktů
- zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné
vlastnosti Země s ostatními tělesy Sluneční soustavy
- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a lokalizaci regiónů světa
- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregióny světa
podle zvolených kritérií,srovnává jejich postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podrobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregiónů světa a vybraných (modelových) států
- zvažuje jaké změny ve vybraných regiónech nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy
v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
- rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými
složkami v krajině.
- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst, zhodnotí ve vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa
- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla,
pojmenuje základní geografické znaky sídel
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a
energetické zdroje
- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
- porovnává státy světa a zájmové integrace na základě
podobných a odlišných znaků
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových

Regiony ČR
-

Čechy
Morava

Enviromentální výchova
Životní prostředí v ČR, vliv lidské
činnosti na něj, demografický vývoj,
ekohospodářství

Region Šumperk
Shrnutí a opakování učiva o ČR

Lidé a hospodářství:
Obyvatelstvo a sídla

Politický zeměpis

prosinec
4 hod.
Výchova k myšlení v globálních a
evropských souvislostech –
začlenění ČR do Evropské Unie,
klady a zápory, životní styl a
vzdělávání mladých Evropanů
Enviromentální výchova
Ekosystémy, podmínky života,
druhová odlišnost v jednotlivých
druzích a typech krajiny, vliv
člověka, vliv právních a
ekonomických nástrojů, udržitelný
rozvoj

Hospodářská činnost
Propojenost světového
hospodářství
Krajina a životní prostředí
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listopad
4 - 6 hod
prosinec
2 hod.

Výchova k myšlení v globálních a
evropských souvislostech
místa, události a osoby z Evropy,
které ovlivnily společensko
hospodářský život Evropy (objevy,
kolonizace, vojenství)
Výchova demokratického člověka
Formy participace evropských
občanů na vládě, volební a státní
systémy.
Multikulturní výchova
Multikulturalita současného světa

leden
4 - 6 hod.
Skupinová práce, projekt
únor
6 hod.
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou
přírodopis
březen
4 hod.
duben
7 hod.
květen
7 hodin
Projekt, samostatná práce
červen
6 hod.

regiónech
- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné
sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin
- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných
složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování
a hodnocení krajiny
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině,
uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech
- prokáže schopnost pohybu podle
buzoly a mapy

Zeměpisná cvičení v přírodě.
Ochrana člověka
při ohrožení zdraví a života.
Závěrečné shrnutí, systemizace a
aktualizace učiva.
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a předpokládaný vývoj
v budoucnosti, význam cizích jazyků
jako nástroje dorozumění
Mediální výchova
Vnímání a interpretace mediálních
sdělení, rozlišování sdělení podle
významu, identifikování základních
identifikačních prvků v textu

Mimo dotaci hod.
2 – 3 hod.vycházka nebo exkurze

2 hod.

5.22

Hudební výchova (2. stupeň)

5.22.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění a hudby, k jejímu vnímání a
využívání jako prostředku komunikace prostřednictvím vokálních,instrumentálních,
poslechových a hudebně pohybových činností.
Hudební činnosti rozvíjí celkovou osobnost žáka a vedou především k rozvoji jeho
hudebnosti, hudebních schopností, které se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi (sluchové, rytmické, pěvecké,intonační, instrumentální, hudebně pohybové,
hudebně tvořivé a poslechové).
Hudební činnosti dále umožňují žákovi uplatnit jeho individuální pěvecké možnosti při
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, jeho individuální instrumentální dovednosti a jeho
pohybové dovednosti i podle jeho zájmu a zaměření.
5.22.2 Obsahové vymezení:
Vzdělávací oblast předmětu hudební výchova je na II. stupni zaměřena na čtyři tématické
okruhy:
- vokální
- instrumentální
- hudebně pohybový
- poslechový
Tyto okruhy jsou zpracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících.
Na II. stupni si žáci osvojují
a) pěvecký projev, rytmus řeči a hudební rytmus, orientaci v notovém záznamu melodie,
rozvíjí si hudební sluch a hudební představivost, intonuje a vokálně improvizuje
b) hru na hudební nástroje, záznam skladby, vyjadřování hudebních i nehudebních představ
a myšlenek pomocí hudebního nástroje
c) pohybový doprovod znějící hudby, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby,
orientaci v prostoru
d) hudební dílo a autora, hudební styly a žánry.
5.22.3 Časové a organizační vymezení:
Hudební výchova je vyučována jako samostatný předmět s hodinovou týdenní dotací v každém
ročníku.
5.22.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel:
- vytváří a využívá vhodné způsoby, metody a strategie k utváření klíčových kompetencí
- plánuje, organizuje a řídí vlastního učení
- učí hledat a třídit informace, jejich využití v praktickém životě žáka
- učí hledat termíny, uvádět věci do souvislostí
- učí porovnávat a kriticky posuzovat získané výsledky
a vyvozovat závěry pro využití v budoucnosti.
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• Kompetence k řešení problému
Učitel:
- učí vnímat problémové situace
- učí plánovat způsob řešení problému
- učí využívat vlastního úsudku a zkušenosti
- sleduje a vyhodnocuje vlastní pokroky žáků při zdolávání problému
- učí kritickému myšlení, rozhodnutí, obhajobě, zodpovědnosti.
• Kompetence komunikativní
Učitel:
- dbá o výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování
- učí naslouchat, reagovat a zapojit se do diskuze
- učí žáky obhajobě vlastního názoru
- usiluje o využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou
komunikaci
- učí žáka spolupráci s ostatními.
• Kompetence sociální a personální
Učitel:
- využívá skupinovou spolupráce k dosažení cílů výuky
- ovlivňuje kvalitu společné práce
- učí žáky podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí ohleduplnosti a úctě při jednání
- podílí se na upevňování dobrých mezilidských vztahů
- podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáků.
• Kompetence občanské
Učitel:
- učí zodpovědnému chování v krizových situacích
- vede k respektování, ochraně a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví
- vede k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
- utváří smysl pro kulturu a tvořivost
- podporuje aktivní zapojení do kulturního dění.
• Kompetence pracovní
Učitel:
- vede k plnění povinností a závazků
- umožňuje přístup k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany kulturních hodnot
- umožňuje využití znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech
- podílí se na rozvoji myšlení
- utváří dovednost orientovat se v základních aktivitách vyučovacího předmětu.
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5.22.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Hudební výchova

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
- využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně
a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti, dovede zazpívat
lidovou píseň.
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu,
zpívá podle svých dispozic intonačně a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
- objasní kdy, kde, proč a jak vznikla hudba
-dovede vysvětlit pojmy melodie,rytmus, harmonie, dynamika,
hudební barva, kontrast, gradace

Zpíváme lidové písně
Nauka: noty, délky not, celý tón,
půltón
Písně: správné nasazení tónu,
dýchání
Poslech: ukázky lidových písní
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy
Lidová hudba, hudební nástroje
Hudební výrazové prostředky
Dudácké kapely a cimbálová muzika.
Písně: Zpěv lidových písní
Poslech: Ukázky výrazových
prostředků /CD 7 – 2,3,4,8
V. Novák: U muziky
Hudební nauka: pomlky, posuvky,
stupnice C-dur, předznamenání
Vystoupení v : duu, triu, kvartetu
Písně: Oranžový expres
Poslech: Zlaté střevíčky
A. Dvořák: Trcetto
B. Smetana: Z mého života
Vánoce – lidové tradice
Nauka: skupiny zpěváků a hudebních
interpretů, stupnice moll melodická,
čtení not, opakování hudební nauky,
čtení referátů žáků
Písně: vánoční koledy

- dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální
- orientuje se v základních
a odvozených tónech
a v předznamenáních
- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních
schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb
- rozlišuje jednotlivé tóny, rozpozná výrazové, tempové a
dynamické změny v proudu znějící hudby
- prokáže základní orientaci ve stupnicích
- rozpozná hudební nástroje
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Osobnostní a sociální výchova
- komunikace, kooperace
- respektuje daná pravidla
- podílí se na příjemné atmosféře

OSV
- rozvoj schopností, dovedností,
poznávání

OSV – spolupráce, psychohygiena

OSV
- používá správné termíny, symboly
- respektuje tradice

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
ČJ,OV,D, VV
Zpěv písní, rozhovor
Září – 4 hodiny

D
Zpěv písní, rozhovor, výklad, hra
na hudební nástroj, hudební
ukázky
Říjen – 4 hodiny
Hudební tradice národnostních
menšin - Romové
Zpěv písní, rozhovor, beseda,
hudební ukázky
Listopad - 4 hodiny

D,JČ
Zpěv, poslech, beseda, hra na
hudební nástroj
Prosinec – 3 hodiny
Projekt: Vánoční koledy

- vytváří a volí jednoduché hudební doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace
- dokáže taktovat /dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt/
- orientuje se v proudu znějící hudby

- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité výrazové
prostředky
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, reaguje
pohybem na znějící hudbu

- zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

- porovnává slyšenou hudbu z hlediska její slohové a stylové
příslušnosti s dalšími skladbami
- dovede poznat rozdíl mezi operou, operetou, muzikálem a
hudební revue
- vyhledává hudební skladatele zabývající se těmito hudebními
styly
- rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí
vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě

Poslech: známé vánoční koledy
Akord/terciová stavba akordu
Nauka: Akord durový, mollový,
hudební forma variace
Poslech: Beethoven /Variace- CD14,
Písně: Vyletěla holubička
Píseň a její hudební forma.
Proměny písně ve staletích
Nauka: čtení not, pomlky, stupnice
D-dur, písemná forma záznamu
melodie
Písně: lidové
Poslech: rytířské zpěvy, canzonetta,
F. Schubert - Pstruh
Hudba na jevišti – opera, opereta,
Nauka: Opakování stupnic, posuvky,
čtení not
Písně: muzikálové melodie,
opakování naučených písní
Poslech:Handel/CD20/,Smetana/CD2
1/, Verdi
/CD23,38/,Ofenbach/CD24/,
Strauss/CD25/
Muzikál, hudební revue, Osvobozené
divadlo, Semafor
Nauka: opakování stupnic, hudebních
forem/opera, opereta/
Písně: Malé kotě, Když bylo jí…,
Šaty dělaj člověka
Poslech: Muzikálové melodie podle
zájmu
Česká opera, hudba a pohyb
Opakování naučených písní
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OSV
- sleduje svá zlepšení, používá
správné termíny a symboly

Výklad, zpěv písní, hra na
hudební nástroj, opakování
probraného učiva /test znalostí,
sluchová cvičení/
Leden – 4 hodiny

Výchova k myšlení v globálních
souvislostech
- vývoj hudby v čase, formě , podle
místa jejího vzniku
- Evropa a svět nás zajímá – italské
hudební názvosloví

D, Z
Encyklopedie hudby-skup. práce
Orffovy nástroje, hra na hudební
nástroj
Únor – 4 hodiny

OSV
- rozvoj schopnosti poznávat,
rozlišovat

Encyklopedie hudby
Poslech hudebních ukázek, zpěv,
hra na hudební nástroje
Březen - 3 hodiny

OSV, MKV
- respektuje tradice, poznává naše
kulturní a historické dědictví

JČ,D
Encyklopedie / hudební
skladatelé/, referáty žáků
Hudební a video nahrávky, zpěv
naučených písní, hra na hudební
nástroj
Duben – 4 hodiny

Výchova k myšlení v globálních
souvislostech

JČ,D
Encyklopedie hudby

- na základě individuálních pohybových schopností a
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění a
jejich výrazovými prostředky
- dokáže vysvětlit rozdíl mezi melodramem a scénickou
hudbou
- charakterizuje naše hudební skladatele a jejich hudební tvorba

Poslech: J. Mysliveček (CD 27)
A. Dvořák (CD 28)
B. Smetana (CD 21), L. Janáček (CD
29), B. Martinů (CD 30)
Hudba a slovo
Shrnutí a opakování učiva 6. ročníku
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- chápe význam české vážné hudby a
jejích skladatelů

Poslech, výklad, řízený rozhovor,
zpěv písní
Květen – 4 hodiny

Multikulturní výchova
- chápe význam děl velikánů světové
vážné hudby jako celosvětové
kulturní dědictví
- umění nezná hranice

ČJ
Poslech, referát, procvičování
probraného učiva /test znalostí
Červen – 3 hodiny

Hudební výchova

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák
- využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase a při zpěvu
- využívá získané pěvecké dovednosti

Putování za lidovou písní (a nejen
naší)
Nauka: noty, délky not, celý
tón,půltón.
Písně: /správné nasazené tónu,
dýchání/ - Lidové písně
Poslech: ukázky – setkání s lidovou
hudbou..
Hudební výrazové prostředky- o
lidském hlase
Nauka: melodie, rytmus, dynamika,
harmonie, barva, kontrast, gradace.
Lidové hudební nástroje, kapely.
Písně: Sbohem lásko, Severní vítr
Poslech: Ukázky výraz. prostředků
/CD7,2,3,4,8/
To je koncert
Nauka: Opakování not, stupnic Cdur, čtení not
Písně: Bláznova ukolébavka
Poslech: Bach – koncert pro dvoje
housle č.2, Vivaldi – Čtvero ročních
období, Jaro ,1. věta,
Mozart – koncert pro fagot a orch. Bdur
O sonátě, sonátové formě, polyfonie
/vícehlas
Písně: Vánoční koledy

- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i
mluvním projevu
- zvládne zazpívat jednoduchou melodii či píseň podle zapsaných
not

- zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase
- rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
- zpívá na základě svých dispozic v durových i mollových
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

- dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
- dokáže taktovat /dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt/
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MKV - respektuje tradice
OSV - mezilidské vztahy

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
D, JČ, Z
Zpěv písní, rozhovor, skupinová
práce
Září – 4 hodiny

OSV - kreativita, spolupráce
- hlasová hygiena

JČ
Zpěv písní
Říjen – 4 hodiny

OSV
- rozvoj schopnosti poznávání
- zvýšení sebevědomí, spolupráce,
hlasová hygiena
- uvědomuje si význam hudby kolem
nás

JČ
Skupinová práce, výklad beseda,
zpěv, hra na hudební nástroj
Nešvary v hudbě
Hudba a drogy
Listopad – 4 hodiny

MKV – lidové zvyky a obyčeje u nás
a ve světě OSV – používá známé
termíny a symboly, respektuje tradice

JČ, D
Zpěv a poslech vánočních koled

- zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané
hudbě a na základě individuálních hudebních schopností
a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

Poslech: Vánoční koledy,
Beethoven – Symfonie č.5, Cmoll,l.věta
Hudba a pohyb /pantomima,
výrazový tanec, lidové tance/
Poslech CD /18-22/
Písně: podle vytištěného zpěvníku

- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité výrazové
prostředky
- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
/zpěvem, pohybovou hrou, tancem, doprovodnou hrou na hudební
nástroj/ jednoduchou píseň

Píseň a její forma.
Proměny písně ve staletích
Nauka: Čtení not, pomlky, stupnice
D-dur, písemná forma záznamu
melodie

- chápe význam užitých hudebních výrazových prostředků
v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku

Akord /terciová stavba akordu/
Nauka: Akord durový, mollový,
hudební forma variace
Poslech: Beethoven /Symfonie č.3 –
CD -11/ dětský sbor /CD12/
Písně: zpěv podle vytištěného
zpěvníku
Duchovní a světská hudba, kantáta a
oratorium
Písně: opakování naučených písní
Poslech: Handel – Mesiáš /oratorium,
Prokofjev – A. Něvský /Povstaň lide
ruský/
Muzikál
Písně: muzikálové
Poslech: Muzikál podle zájmu

- zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji
z těchto hledisek s dalšími skladbami

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
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Projekt: Vánoční koledy
Prosinec – 3 hodiny
OSV – komunikace, mezilidské
vztahy, kreativita
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – místo české hudby ve
světě, každý národ má své krásné
lidové písně
OSV - rozvoj pozitivní představy o
sobě samém
- respektuje naše tradice
a chrání naše kulturní dědictví

TV, D
Opakování probraného učiva
/test, beseda, zpěv za doprovodu
hudebního nástroje, využití
Orf. nástrojů
Leden – 4 hodiny

OSV- získává kladný vztah k hudbě,
uvádí věci do souvislostí

Poslech hudby, beseda, výklad,
zpěv za doprovodu hudebního
nástroje
Březen – 3 hodiny

OSV – uvědomuje si zaměření a
rozdíly mezi duchovní světskou
hudbou
MKV – náboženské zpěvy různých
národů

D, JČ
Poslech hudby, výklad, zpěv za
doprovodu hud. nástroje
Duben – 4 hodiny

Multikulturní výchova
- vliv amerického muzikálu na
tvorbu v jiných částech světa

D, JČ
Poslech hudebních ukázek,
referáty, zpěv za doprovodu
hudebního nástroje
Květen – 4 hodiny

D, JČ, TV
Skupinová práce, beseda, výklad,
zpěv za doprovodu hudebního
nástroje
Projekt: Nástrojové skupiny
Únor – 4 hodiny

- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
písně a skladby různých stylů a žánrů
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
A výrazovými prostředky

O tvorbě skladatele, interpret
a jeho místo v hudebním umění
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OSV – kreativita, sleduje svá
zlepšení, rozvoj schopnosti
poznávání

D, JČ
Závěrečný písemný test, poslech
hudebních ukázek, zpěv
/skupinová práce/
Červen – 4 hodiny

Hudební výchova

ROČNÍK

8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák :
- využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a
rytmicky přesně
- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby svým způsobem realizuje
- využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky
- zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
- rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků a schopností a předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby svým způsobem realizuje
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Zpíváme lidové písně
Nauka – noty, délky not,stupnice C
dur
Písně – Kde ty kytky jsou, Stará
archa, Svatí pochodují
Poslech – Beethoven – Symfonie č.
5, Mendlson Bartholdy

Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace
Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá

Dějiny hudby – pravěk, starověk,
středověk, gotika
Nauka – melodie, rytmus, dynamika,
harmonie, barva, kontrast, gradace
Písně – Když mě brali za vojáka,
Dajána , Hejkal
Poslech – Seikilova píseň,
Gregoriánský chorál,G. Machaut Chanson

Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace
a kreativita
Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá

Hudební renesance a baroko
Nauka – pomlky, posuvky, stupnice
G-dur, intervaly, akordy
Písně – Červená řeka, Jednou budem
dál, Kdybys měla má panenko
Poslech – Bach –Toccata a fuga
Palestrina- Missa papea
Marcelle, Monteverdi – Lamento
d Ariadna, Handel – Menuet
k ohňostroji

Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace
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( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
JČ, D, VV
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf. nástroje,
referát
Hudební tradice národnostních
menšin – Romové, lidové písně
Město čte knihu - blues
září 4 hodiny
JČ, D, VV
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
říjen 4 hodiny

JČ, D, VV
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
listopad 4 hodiny

- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
- orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky

Klasicismus
Vánoce – lidové tradice
Nauka – stupnice a moll,taktování
Písně – koledy, kánon –Bejvávalo
Poslech – Beethoven – Symfonie č. 9

Osobnostní a sociální
výchova – mezilidské vztahy,
komunikace, Výchova k myšlení
v globálních souvislostech – Evropa
a svět nás zajímá

JČ, D, VV,Ov
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
prosinec 3 hodiny

- rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků a schopností a předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně

Romantismus
Nauka – akord durový, dynamika
Poslech – Chopen- Mazurka, Verdi –
Nabuco, Ravel – Bollero,
Schonberg – Mojžíš a Aron
Písně – Panenka, Frenky
Dlouhán,Valčíček, Ovečka
Expresionismus, nová hudba Francie
Nauka – rytmus, metrum, takt
Poslech – Hindenut – Ludus Tonales
Písně – Zelené pláně, Avignon,
Kucmoch ten já ráda

Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace

JČ, D, VV
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát,
hry
leden 4 hodiny

Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace
a kreativita
Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá
Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace

JČ, D, VV,Z
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
únor 4 hodiny

Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace
a kreativita
Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá

JČ, D, VV, Z
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
Projekt: Nástrojové skupiny
duben 4 hodiny

- zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
- využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby svým způsobem realizuje

USA – jako kolébka JAZZU
a populární hudby
Nauka – tempo a jeho označení,
stupnice D –dur
Poslech – S. Joplin – Maple haf rag.
Černošské blues
Písně – Jaro, Balada z hor, Pár
havraních copánků
Country a rock and roll
USA – 50. léta , western
Nauka – druhy hudebních nástrojů
Poslech – Willamson –Jambalaya,
Johson – Boogie wogie
Písně – Yestrday, Zuzana, Buráky,
Eště som sa neoženil
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JČ, D, VV, Z
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
březen 4 hodiny

- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby svým způsobem realizuje
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě, zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby svým způsobem realizuje

Hard ROCK
ART ROCK
DISKO HUDBA
NEOROCK
PUNK A NOVÁ VLNA
HEAVY METAL
RAP a HIP HOP
Nauka – procvičování notace, využití
rytmických nástrojů
Poslech – video nahrávka Vývoj
moderní hudby
Písně – Vítr to ví, Želva
Seriálová hudba, dodekafonie,
elektronická hudba,
postmodernismus, grafická hudba
Nauka – hudební nástroje, opakování
učiva
Poslech – video nahrávka Vývoj
moderní hudby
Písně – Krásy kamarád, Tři kříže,
Třešně zrály
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Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace

JČ, D, VV, Z
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
Projekt: Nové hudební směry
květen 4 hodiny

Osobnostní a sociální
výchova – komunikace,
kooperace
a kreativita
Výchova k myšlení v globálních
souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá

JČ, D, VV
zpěv písní, rozhovor,
výklad, hra na Orf.
nástroje, referát
červen 3 hodiny

Hudební výchova

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Žák:
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě;zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i
vícehlase,dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase či dvojhlase a při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
-rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
-porovnává vícehlasé a jednohlasé skladby
-charakterizuje hudební druhy(opera,kantáta,oratorium,...)
-prokáže základní orientaci v dílech tohoto období
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
-porovnává hudební díla tohoto období
-charakterizuje hudební skladatele české i zahraniční
-prokáže základní orientaci v jejich dílech

Periodizace dějin,počátky
hudebních dějin v Čechách
Nauka:noty,délky not,stupnice
dur,moll
Písně:opakování
Poslech:ukázky-Hospodine,pomiluj
ny,Kdož jsú boží bojovníci,Svatý
Václave
Hudební renesance v Čechách
České hudební baroko
Nauka:čtení not, rytmus v písních
Písně:Po starých zámeckých
schodech
Poslech:K.Harant z Polžic-Missa
J.C.Vodňanský-Rorando
coeli,A.Michna-Chtíc,aby spal.
Český hudební klasicismus
Český hudební romantismus
Nauka:Opakování tempo,takt
Písně:Rosa na kolejích
Poslech:B.Smetana-Vyšehrad,
A.Dvořák-Novosvětská

VDO- zásady slušnosti,
tolerance,odpovědné chování

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách.
-porovnává hudební díla tohoto období
-charakterizuje hudební skladatele české i zahraniční

Český hudební romantismus
20.století v české vážné hudbě
Písně:Vánoční koledy a písně
Poslech:L.Janáček-Sýček neodletěl
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( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září 4 hodiny

MKV- tradice a rozmanitost kultur

Říjen 4 hodiny
D,Čj,Vv

OSV-psychohygiena

Listopad 4 hodiny
D,Čj
Projekt: Bedřich Smetana

EV- citový vztah k přírodě

Prosinec 3 hodiny
hudební ukázky
D,Čj

-prokáže základní orientaci v jejich dílech

B.Martinů-Otvírání studánek

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
-prokáže základní orientaci ve vývoji české populární hudby až po
vznik Osvobozeného divadla
-charakterizuje slavné osobnosti
-posuzuje repertoár tehdejší doby
-uvede příklady písní z tvorby Wericha,Voskovce a Ježka
-rozpozná swingovou hudbu
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
-osvojuje si hlavní představitele tohoto období
-popisuje hudební nástroje a charakterizuje známé interprety
-prokáže základní orientaci ve vývoji populární hudby

Česká populární hudba
Jazz a swing
Osvobozené divadlo
Písně:David a Goliáš
Poslech:J.Ježek-Klobouk ve křoví

MV-průběžný vývoj nahrávací
techniky a její modernizace,rozhlas

Leden 4 hodiny
referáty
ukázky

50.a 60. léta-divadla malých forem
Nauka:opakování dynamických
znamének
Písně:Pramínek vlasů
Poslech:J.Suchý,J.Šlitr-Purpura
60.léta-bigbeat
Písně:Želva,Náhrobní kámen
Poslech:Olympic,P.Novák,K Plíhal

OSV-psychohygiena
MV-počátky vysílání TV

Únor 4 hodiny
ukázky

MKV- původ různých stylů

Březen 3 hodiny
referáty,video

70. a 80.léta v české moderní
populární hudbě
Nauka:shrnutí stupnic
Písně:Holubí dům
Poslech:hudební ukázky tvorby této
doby
90.léta v české populární hudbě
Nauka:shrnutí o hudebních
formách
Písně:opakování písní
Poslech:ukázky hudebních stylů

MV-vliv rozhlasu a televize na
popularizaci hudby

Duben 4 hodiny
video
referáty
hudební aktuality

MV-hudební klipy,muzikály

Květen 4 hodiny
Projekt: Hudba, kterou poslouchám

Orientuje se v proudu znějící hudby,vnímá užité hudebně
výrazové prostředky a charakteristické sémantické
prvky,chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
-vysvětluje vliv období bigbeatu,poznává styl této hudby
-porovnává hudební ukázky (pop,rock,disco,folk,country)
-popisuje hudební skupiny,zpěváky
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách.
-popisuje hudební ukázky
-porovnává hudební skupiny a zpěváky
-orientuje se v nově vzniklých hudebních stylech
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami.
-vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
-dokáže rozlišit hudební styl (techno,rock,metal.hip-hop, muzikál)
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Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností
písně a skladby různých stylů a žánrů.
- celková žánrová orientace v hudbě,hudební profilace dle
individuálního zájmu žáka
-dovede pomocí hudby relaxovat a pozitivně naladit svou mysl

Shrnutí a opakování učiva
Poslech:současná populární
hudba,
- oblíbené CD žáků
Písně:K táboráku

MV-kulturní odlišnosti

Červen 3 hodiny
referáty
časopisy
CD žáků
Video

Průběžně během celého školního roku,dle možností,hra na Orfovy nástroje,procvičování notace na probraných písních,rytmické diktáty.Hudební aktuality a referáty.Využití videokazet
a CD s populární hudbou.Problematika drogové zavislosti v současné populární hudbě.Vyučující mění repertoár písní dle zájmu a schopností žáků.
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5.23

Výtvarná výchova (2. stupeň)

5.23.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Výtvarná výchova je pojata tak, aby umožnila žákům propojení osobního života do širší
kontinuity lidské zkušenosti. Vychází z přístupu k člověku jako individualitě, je založena na
znakovém systému umění, specifickém poznání a komunikaci a možnosti emancipovaně se
zapojit do sociální interakce.
5.23.2 Obsahové vymezení:
Vzdělávací předmět výtvarná výchova je rozdělen na rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování
subjektivity a ověřování komunikačních účinků. Tyto okruhy jsou zpracovány v jednotlivých
projektech, které tvoří obsah předmětu. Ten navazuje na učivo 1.stupně a dále prohlubuje
smyslovou citlivost, vede k uplatňování subjektivity a umožňuje komunikovat prostřednictvím
výtvarného umění.
5.23.3 Časové a organizační vymezení:
Výtvarná výchova je v 6.a 7.ročníku vyučována jako samostatný předmět s dvouhodinovou
týdenní dotací.
V 8. a 9.ročníku je výtvarná výchova vyučována rovněž jako samostatný předmět s časovou
dotací 1hod/týdně, vyučuje se zpravidla ve dvouhodinovém bloku jednou za 2 týdny.
5.23.4
•
Učitel
a)
b)
c)
d)
e)

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení (dále učitel)

•
Učitel
a)
b)
c)
d)

Kompetence k řešení problémů

•
Učitel
a)
b)
c)

Kompetence komunikativní

pozitivně motivuje žáky k ochotě se výtvarně vyjádřit
vede žáky k užití vhodných způsobů metod a strategií
motivuje žáky k experimentování
předkládá dostatek informačních zdrojů (výstavy, ukázky, publikace)
plánuje práci vedoucí k učení se

předkládá modelové situace a vede žáky k jejich optimálnímu řešení s využitím kreativity
zadává úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastní zkušenosti a vlastní úsudek
motivuje žák k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat řešení
klade důraz na analýzu výtvarných objektů, kritické posouzení jejich obsahu,
porovnávání jevů…
e) vede žáky nenechávat se odradit případným nezdarem

zapojuje žáky do využívání komunikačních technologií a sdělovacích prostředků
respektuje formulaci myšlenek a názorů žáků
zařazuje diskusní besedy o výtvarném umění
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• Kompetence sociální a personální
Učitel
a) motivuje k účinné spolupráci ve skupině, klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu
a jejich respektování samotnými žáky
b) uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s problémy
(dysgrafie)
c) vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
d) posiluje sebedůvěru žáků a jeho rozvoj
e) respektuje odlišnosti výtvarného vidění
•
Učitel
a)
b)
c)

Kompetence občanské

•
Učitel
a)
b)
c)

Kompetence pracovní

vede žáky k ochraně tradic a kulturního dědictví
vede žáky k pozitivním postojům k uměleckým dílům
klade důraz na kulturu projevu

uplatňuje při práci u žáků vhodné nástroje a vybavení
vede žáky k dodržování bezpečnosti při práci
rozvíjí u žáků podnikatelské myšlení
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5.23.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Výtvarná výchova

ROČNÍK : 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Vybírá vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
Rozvíjí základní rysy kreativity a originality
Dokáže zobrazit jednoduché plošné kompozice

Představa světa

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Uplatňuje osobitý přístup k realitě

Postava - detail (ruce), proporce
Vyjádření proporcí ruky (statické
i dynamické)

OSV
Sebepoznání, sebepojetí
Psychohygiena

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti
i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
Zvládá zachycení vizuálních zkušeností

Pravěké umění

MKV
Kulturní diference
OSV
Kreativita

Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika
Uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor

Umění Egypta

Linie, čára, kresba - rozvržení
v ploše, jednoduché plošné
kompozice

Proporce obličeje – linie, tvary,
ánfas, profil

OSV
rozvoj schopnosti poznávání
kreativita

VMEGS
Evropa a svět nás zajímá

Užitá grafika – logo, piktogram,
reklama
Zákonitosti výběru písma,
zjednodušení, stylizace – PF
Betlém – plastická tvorba
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mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
(rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Kresba tužkou, fixy
Rezervační techniky
Rozhovor
Prohlížení knih a obrazových
materiálů
Projekt: Proměny – město
budoucnosti
Září
Otisk
Studie tužkou
Kresba fixy – co dělají ruce
Rozmazávaní prsty – pastel –zátiší
Projekt: Proměny, Barevný podzim
Říjen
Video
Knihy
Malba,koláž, kresba – stěny jeskyně
Projekt: Život v pravěku
Listopad
Práce s textem
Grafika
Kresba
Projekt:Lidé v kulturách VÁNOCE
ČJ, D, HV, Pč
Prosinec

Rozliší působení vizuálně obrazných vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině
utvářeného i symbolického obsahu
Uplatňuje osobitý přístup k realitě
Pohyb těla a jeho umístění v prostoru

Postava v pohybu
Akční tvar malby

OSV
Chápání umění jako prostředku
komunikace a osvojení si světa

Malba, kresba, řešení písma
Kresba člověka
Modelace
Projekty: Starověký Egypt
D,PŘ
Leden, únor

Užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi
Užívá perspektivních postupů a zachycuje prostor

Stínování – vyjádření objemu a tvaru

VMEGS
Jsme Evropané

Kresba uhlem, pastelem, tužkou,
křídou
Projekt: Řecko – medaile, bájesloví
D,M
Únor, březen

MV
Tvorba mediálního sdělení

Kresba lidových vzorů
Kraslice
Jarní motivy
Projekt: Lidé v kulturáchVelikonoce, Jaro
Den Země, Den matek, Den dětí
D, ČJ, Pč
Březen – duben
Ptáci ČR
Rezervační techniky – vymývaná
kresba
Práce s atlasem zvířat
Projekt: Hmyz a motýli
D, PŘ
Duben – květen

Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika
Zvládá práce vycházející z lidových tradic a umění
Dokáže pracovat s novými mediálními technikami

Řecké umění
Perspektiva - vztahy a uspořádání
prvků v prostoru
Mediální komunikace - ilustrace
a film
Lidové umění
Symbolika - velikonoční zvyky,
dekorativní předměty

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
Interpretuje na základě svých osobních zkušeností a prožitků
umělecká a vizuálně obrazná vyjádření minulosti a současnosti

Ptáci, jaro

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Zobrazuje vlastní fantazijní představy
Kombinuje výtvarné prostředky

Barevné sny a náhody, kontrast.
Mystická vyjádření. Psychologické
účinky barev.
Prvky vizuálně obrazného vyjádření
– světlostní a barevné kvality

VMEGS
Kořeny civilizace

Umění Říma
Dopravní prostředky a cestování
Vizuálně obrazná vyjádření
v procesu umělecké tvorby
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OSV
Rozvoj schopnosti poznávání

OSV
Pychohygiena
EV
Vztah člověka k prostředí

Škrobové barvy
Krajina mých snů
Meditace - mandaly
Vnímání okolních jevů
Projekty: Mozaiky
Květen

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci
Zvládá kombinaci různých prvků vizuálně obrazných vyjádření
a jejich instalaci do prostoru.
Uvědomuje si dopad lidských aktivit na životní prostředí

Prostředí pro život – uspořádání
objektů ploše
Časoprostorové vyjádření - plastické
prostředky
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EV
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Kresba
Koláž
Asambláž
Prostorová instalace
Projekt: Mozaika
Květen, červen

Výtvarná výchova

ROČNÍK : 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Vybírá vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
Zobrazí vrstvení a rozložení tvarů předmětů a linií v ploše
a prostoru

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Chápe a využívá výrazové možnosti materiálů a jejich zpracování
Zobrazí portrét a odraz přírodních jevů
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Používá jednoduché techniky tisku
Zvládá techniku malby, míchá a vrství barvy, používá různé
materiály
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci
Vytvoří jednoduchou grafickou technikou pohlednici, PF
Spolupracuje při tvorbě prostorového Betlému

UČIVO

Kresebné etudy – objem, tvar, linie,
šrafování
Analýza vnímaného tvaru
Vrstvení tvarů a linií v ploše
a prostoru
Horizontála – vertikála – kolmost –
střed – symetrie – asymetrie dominanta
Portrét, postava
Přírodní jevy a jejich vznik
Rozvíjení smyslové citlivosti
Přenášení prostoru na plochu
Záznam autentických smyslových
zážitků, emocí a myšlenek
Rok – měsíce, kalendáře,..
Byzantské a arabské umění
Barevné vyjádření - odstín, tón,
harmonie, kontrast
Využití barev ve volné tvorbě,
užitém umění a jejich praktické
použití
PF, pohlednice – výtvarné
zpracování
Kategorizace představ, prožitků
a zkušeností
Umělecká výtvarná tvorba
současnosti a minulosti - Betlémy

350

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV
Rozvoj schopnosti poznávání

mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
(rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Projekt: Zátiší – vztahy mezi
objekty
Kresba měkkým materiálem –
tužka, rudka, křídy
Projekt: Barevný podzim
Září

EV
Vztah člověka k prostředí
OSV
Rozvoj schopnosti poznání

EV
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
VMEGS
Jsme Evropané
MKV
Multikulturalita
OSV
Kreativita

Malba temperou, rozfoukávání tuše,
vytrhávání tvaru s dokreslováním
Projekt: Proměny
Barevný podzim
PŘ, M
Říjen
Temperové a vodové barvy a
barevné křídy – malba, kresba,
stínování
Monotyp, otisk, tupování
Projekt: Čas - kalendář
D, Z
Listopad, prosinec
Projekt: Lidé v kulturách – Vánoce
Papír – stříhání, přehýbání, lepení
Grafické techniky – monotyp,
linoryt,..
D, Z, HV, ČJ
Prosinec

Rozliší působení vizuálně obrazných vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině
utvářeného i symbolického obsahu
Uplatní zákonitosti užití písma ve vazbě na jeho funkci a účel při
vlastní tvorbě

Písmo (druhy, styly, použití,
kompozice)
Užité umění – práce se sádrou a její
reliéfní zpracování

MV
Tvorba mediálního sdělení

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Vytvoří vlastní erb s použitím vybraných postupů, materiálů
a technik

Vyjádření emocí, pocitů, nálad,
představ, fantazie a osobních
zkušeností
Interakce JÁ-realita
Práce s odpadovým materiálem

OSV
Sebepoznání
Sebepojetí

Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika
Realizuje zvykoslovné objekty za použití tradičních i netradičních
materiálů
Chápe základní funkce a možnosti ilustrace, vytvoří ilustraci k textu

Realizace zvykoslovných objektů
různými výtvarnými prostředky

OSV
Poznávání lidí
Kreativita

Užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Vyjádří vlastní fantazijní představy, kombinuje výtvarné prostředky
a experimentuje s nimi

Událost – originální dokončení
situace různými výtvarnými
prostředky
Odpadový materiál, papír
Fantazijní variace

OSV
Kreativita

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů

Práce s uměleckým dílem – detail experiment s reprodukcí dotváření
vybrané části

VMEGS
Evropa nás zajímá
Kreativita

Ilustrace - malování - výtvarné
vyjádření pomocí počítačové grafiky
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Umění starověkého Egypta
Vyškrabávání materiálů, práce se
sádrovým odlitkem, přetváření
v sochařské dílo
Polychromie kartuše
Projekt: Egypt
D, JČ, Z
Leden, únor
Vyjadřování pocitů pomocí barev
- malba, koláž, práce s papírem
Osobní kaleidoskop
ČJ
Leden, únor
Měsíc Internetu a knihy
(kresba, comics, ilustrace)
Projekt: Lidé v kulturách Velikonoce
(tradiční i netradiční techniky a
materiály)
ČJ
Březen, duben
Projekt: Umění Afriky, Asie,
Ameriky
Kašírování, dotváření různými
technikami
Tkaní z papíru, vlny, lýka
Modelování z kusu papíru
Z, D, JČ
Duben, květen
Skládání a deformování
Kresba, malba
Umění středověku
D, Z

Dotvoří subjektivním způsobem vybranou část uměleckého díla
do celku
Zobrazí v ploše a prostoru základní geometrické tvary
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci
Spolupracuje na společném projektu
Pozná a chápe charakter architektury ve vztahu k době a životnímu
prostředí

Základní geometrické tvary
Typy vizuálně obrazných vyjádření
v oblasti architektury
Vytváření společné prostorové
kompozice
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Projekt: Květy, trávy, kameny
Květen, červen
OSV
Poznávání lidí – mezilidské vztahy
VMEGC
Jsme Evropané

Románské a gotické umění
Vitráž
Exkurze, výstava
D
červen

Výtvarná výchova

ROČNÍK :

8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušenost
z vlastního vnímání, z představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup
k realitě.
Vizuálně obrazná vyjádření užívá k zaznamenání vizuálních
zkušeností.
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci.
Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext
vlastního vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Kresebné etudy. Etuda s linií jako
výtvarným prostředkem.

OSV - rozvoj schopností
poznávání

Různé typy zobrazení ( podhledy,
rovnoběžné promítání).
Praktické ověřování a postupné
využívání kompozičních principů (
dominanta, subdominanta, vertikála,
horizontála, diagonála, zlatý řez,
kontrast, harmonie) v
experimentálních činnostech a vlastní
tvorbě. Malba na textil.
Postava - proporce
Zdokonalování technik kresby způsoby stínování, kontrast.

OSV – rozvoj schopností
poznávání

Práce s netradičními materiály,
Různé řemeslné techniky,
zapomenutá řemesla.

EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
OSV – sebepoznání a sebepojetí
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mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
(rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
Člověk a svět techniky
M – geometrie
( rovnoběžky, různoběžky,
promítání a průniky, konstrukce )
Projekty: Proměny
Zátiší
září - říjen

Např. kresba zátiší s
geometrickými a měkkými tvary.
Projekt: Zátiší – vztahy mezi
objekty
listopad
Např. proměny všedních
předmětů -PET lahve.
D, ČJ – řemesla našich předků.
Vzájemné obohacování různých
kultur.
Projekt: Lidé v kulturách –
Vánoce
prosinec

a experimentuje s nimi.
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti
i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti dokáže
interpretovat a vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
Užívá perspektivních postupů

Práce s uměleckým dílem. Teoretické
práce - renesance, baroko,
klasicismus - na příkladech
konkrétních výtvarných děl
vyhledávat a srovnávat různé
způsoby uměleckého vyjadřování.
Pozorují, porovnávají a zařazují do
historických souvislostí základní
stavební prvky architektury ( římsa,
okno, portál, sloup, sgrafita,
mozaika) - renesance, baroko.
Lineární perspektiva - sbíhavá,
úběžníková.

VMEGS – Jsme Evropané
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EV – vztah člověka k prostředí,
lidské problémy

D, ČJ - renesance, baroko,
klasicismus, romantismus
Projekt: Relaxace - mandaly
Leden

OSV – rozvoj schopností
poznávání

D - renesance - objev perspektivy
M – geometrie – perspektiva
Projekt: Relaxace - mandaly
únor

VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá

Např. vitráž z barevných papírů.
Cestujeme po Evropě
Projekt: Inspirace graffiti
RV – etika reklamy
Ex libris
ČJ - ex libris
Obal na knihu, návrh razítka
Březen, duben

Práce s odpadovým materiálem

Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová
grafika, fotografie, video, animace.
Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů.

Písmo, užitá grafika, reklama
a propagační prostředky.

Vybírá kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Orientuje se v grafických technikách.
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a vrství barvy.

Linoryt, tisk z koláže, papíroryt .

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Objemové vyjádření námětu
barvami - doplňkové a lomené barvy,
valéry, barvy podobné a příbuzné.
Subjektivní barevná škála.

MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí

OSV – kooperace a kompetice

354

Např. mnoho zemí - jeden svět,
rozdílné kvality obalu Země.
Z - mapa světa, obal Země
PŘ – les na jaře, na podzim

Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová
grafika, fotografie, video, animace.
K tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění
a digitálních médií - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti
i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů.
Umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových
barvách k osobitému výtvarnému vyjádření.

Práce s internetem - vyhledávání
www stránek - orientace

MV – fungování a vliv médií ve
společnosti

Fotografie umělecká,
dokumentární….
Animace klasická - počítačová
Projekt: Inspirace graffiti
květen

OSV – rozvoj schopností
poznávání
EV – vztah člověka k prostředí
-uvědomování si sebe,
sebepoznání

D - historické souvislosti 2. pol.
19. stol. a přelomu 19. a 20. stol.
Projekt: Portrét – Já (autoportrét)
Květen, červen

Výběr, kombinace a variace ve
vlastní tvorbě.
Správná technika malby - zvládnutí
větší plochy.
Krajinářské školy 19. stol.
Technika akvarelu, pastel.

355

Výtvarná výchova

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Vybírá vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
Vytvoří dynamickou kresbu zvoleným materiálem
Uspořádá objekty a zobrazí je zadanou technikou
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Využívá znalosti o barvách
Zvládá základy malby temperou a akvarelem a pozná rozdíl mezi
nimi
Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i
minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
Orientuje se v grafických technikách
Zvládá a používá některé základní techniky tisku
Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině
utvářeného i symbolického obsahu
Porovná na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně
obrazných vyjádření a umí vysvětlit své postoje k nim
Vyhledá a pojmenuje základní obrazotvorné prvky a kompoziční
přístupy
Rozliší hlavní trendy současného výtvarného umění

UČIVO

Dynamická kresba - kruh, koloběh
vody, zátiší s přírodninami, věci
běžného života
Uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru a časového průběhu
Proměny věcí
Symbolika, míchání a působení
barev, vztahy mezi barvami
Barevný a světelný kontrast

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

EV
Vztah člověka k prostředí

mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
(rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Techniky kresby – tužka, uhel, pero,
rudka
Projekty: Proměny, zátiší
ČJ, PŘ
Září - říjen

MV
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

Malba – tempera, akvarel,
F, PŘ
Exkurze, návštěva výstav
Říjen – listopad
Projekt: Malba na textil

Typy grafických vizuálně obrazných
vyjádření – ilustrace textu, PF, ex
libris

MKV
Mezilidské vztahy, hodnoty a tradice

Tisk z výšky, plochy a hloubky
ČJ, Hv
Projekt: Lidé v kulturách, Vánoce
Listopad - prosinec

Práce s uměleckým dílem – umění
20.století – kubismus, surrealismus,
Hlavní současné trendy výtvarného
umění (instalace, performance,
videoart, multimedia, akční umění –
malba, kresba, landart, happening)
Základní obrazotvorné prvky a
kompoziční přístupy, druhy
výtvarných vyjádření (abstraktní,
popisné alegorické,symbolické atd.)
Společná práce – komunikace ve

VMEGS
Jsme Evropané
OSV
Hodnoty, postoje
VDO
Praktická etika

Beseda, výstava, dotyková tabule,
instalace
D, HV

OSV, MKV

Malba, kresba, keramika, koláž
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Listopad – březen

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
Spolupracuje ve skupině a diskutuje nad návrhem vizuálně
obrazného vyjádřením, jeho tvorbou a prezentací
Zvládne práci na společném projektu
Užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Vědomě vnímá a uplatňuje nonvizuální podněty ve vlastní tvorbě
vizuálně obrazných vyjádření
Vytvoří zvolenou technikou barevnou kompozici na základě
náhodně vybraného tvaru
Užívá prostředků pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
Zhotoví vybraným způsobem zadaný propagační předmět
Rozlišuje způsob zpracování mediálních sdělení
Spolupracuje ve skupině

skupině
Vyjádření proměn, výběr,
sebeuplatnění, interpretace

Komunikace
EV
Ekosystémy
Práce v realizačním týmu

D, PŘ, F
Projekt: Zima
Leden, únor

Já - reflexe a vztahy zrakového
vnímání k vnímání ostatními smysly
Dotváření náhodného tvaru podle
svých fantazijních představ –
vytváření působivých barevných
kombinací
Práce s odpadovým materiálem
Animovaný film – skupinová práce
Reklama a propagační prostředky
(obal, plakát, propagační materiál,
časopis)
Postava – anatomie, postava v
pohybu

OSV
Sebepoznání a sebepojetí
MV
Vnímání autora mediálních sdělení

Kombinovaná technika - asambláž,
koláž, plastika,

MV
Práce v realizačním týmu

Projekty: Třídní tablo
Počítačová grafika
Video
Fotografie
ČJ, PČ, INFORMATIKA
Březen - duben

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
prezentaci
Vytvoří keramický předmět zadanou technikou
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí
Spolupracuje při prezentaci vytvořených výtvarných prací
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Zvládá zachycení pomíjivosti okamžiku a používá netradiční
techniky vizuálně obrazných vyjádření
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí

Prostorová tvorba – příprava výstavy
– schopnost instalace v prostoru

OSV
Sebepoznání a sebepojetí

Výstava prací – vytvoření galerie
HV, PČ
Projekty: Třídní tablo
Květen

EV
Vztah člověka k prostředí

Landart
Krajinomalba – kolorovaná kresba,
fotografie,
Projekt: Třídní tablo
Květen – červen

Únor

Galerie

Práce v plenéru
Pomíjivost prostředí
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5.24

Výchova ke zdraví

5.24.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení
všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím
obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích
oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém
životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při
mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor
Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým
tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi
lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků.

5.24.2 Obsahové vymezení
Obsah tohoto předmětu je rozdělen do pětihlavních témat:
1.Osobnostní a sociální rozvoj
2. Zdravý způsob života a péče o zdraví
3. Výživa a zdraví
4. Auto-destruktivní závislosti
5. Změny v životě člověka a jejich reflexe
5.24.3 Časové a organizační vymezení
Tento předmět je časově zařazen do devátého ročníku základní školy a má časovou dotaci
1 hodinu týdně.
Výuka probíhá v kmenových třídách a někdy v učebně informatiky z důvodu vyhledávání
informací o daném tématu.
V rámci MMP jsou uspořádány besedy pro 9. třídu, které se týkají tématu zdraví a
prevence návykových látek.
5.24.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
➢ vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení,
➢ vede žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací a k jejich užití
v praktickém životě,
➢ využívá skupinovou i samostatnou práci, práci ve dvojicích, různé hry, kvízy,
tajenky, demonstraci, dramatizaci, exkurse, besedy, aj.,
➢ využívá práci s textem a čtení textu s porozuměním, následovně s dialogem na téma
v textu,
➢ zadává žákům projekty a referáty,
➢ vyžaduje od žáků presentaci jejich výtvorů,
➢ rozvíjí práci s různými informačními zdroji (internet, knihy, časopisy, učebnice,
noviny, obrázky, …),
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➢
➢
➢
➢
➢

dává žákům k vyplnění různé pracovní listy,
hodnotí spíše pozitivně než negativně, motivuje žáky,
zadává úlohy, při kterých žáci využijí analýzu a syntézu,
vede žáky k hodnocení a sebehodnocení, aby se uměli pochválit i zkritizovat,
využívá videoprogramy určené k tématům: zdraví, výživa, drogy a sexuální výchova.

• Kompetence k řešení problému
Učitel:
➢ zadává problémové úlohy,
➢ vede žáky k objevování různých variant řešení problému a k jejich obhajobě,
➢ klade cílené otázky týkající se problému, diskutuje o nich a o odpovědích na ně,
➢ vede žáky k uvědomování si klady a zápory různých řešení a na základě tohoto
vyhodnocení k dospění k nejlepšímu řešení,
➢ požaduje po žácích, aby vyhledávali informace potřebné k řešení problému,
➢ rozvíjí u žáků umění využívat vlastní zkušenosti a vědomosti a uplatňovat vlastní
nápady a tvořivost při řešení problémových situací,
➢ vytváří modelové situace vedoucí k hledání vlastního úsudku,
➢ podporuje hledání podstaty a příčin problému a dávání věcí do souvislostí,
➢ podněcuje žáky k vnímání a pozorování různých problémových situací, jejich
hodnocení a k následovnému řešení,
➢ učí žáka odhadnout své možnosti a síly při řešení různě obtížných úkolů,
➢ učí žáky přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy a za svůj díl práce při
skupinové práci,
➢ rozvíjí diskusi o výsledcích vlastní práce a jejich hodnocení,
➢ vede žáky k organizování a plánování činnosti a k volbě vhodných postupů,
➢ v rámci diskuse posuzuje se žáky běžné problémové situace ve škole i ve veřejném
životě, které se týkají zdraví, civilizačních chorob, drogové závislosti a pohlavního
zdraví,
➢ rozvíjí u žáků schopnost obhajoby vlastních rozhodnutí a postojů.
• Kompetence komunikativní
Učitel:
➢ využívá diskusi, dialog, skupinovou práci, dramatizaci, práci s textem a jiné
kooperativní metody,
➢ rozvíjí schopnost spolupráce žáků,
➢ vede žáky k obhajobě vlastních názorů a k presentaci výsledků vlastní práce,
➢ učí žáky zvládat běžná pravidla mezilidské komunikace,
➢ vytváří přátelskou atmosféru,
➢ podněcuje u žáků schopnost naslouchat a následně adekvátně reagovat,
➢ rozvíjí u žáků schopnost jasně a stručně formulovat a vyjadřovat své požadavky,
myšlenky a názory,
➢ podporuje přátelské vztahy ve třídě,
➢ využívá komunikativních a informačních prostředků ve výuce,
➢ dává žákům dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru,
➢ rozvíjí u žáků umění kompromisu a tolerance druhých názorů.
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• Kompetence sociální a personální
Učitel:
➢ rozvíjí u žáků vzájemnou spolupráci,
➢ využívá kooperativní metody, skupinovou práci a práci ve dvojicích, diskusi a dialog,
➢ simuluje životní situace v modelových situacích, dramatizaci a při hrách,
➢ vede žáky k sebehodnocení a k adekvátnímu přijímání pochvaly i kritiky,
➢ přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů ve třídním kolektivu,
➢ vede žáky ke zodpovědnosti za své činy,
➢ rozvíjí u žáků schopnost empatie,
➢ vede žáky k toleranci a respektování druhých a k ovládání vlastního jednání,
➢ vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru,
➢ učí žáky vidět daný problém z různých úhlů pohledu a nejen z jejich,
➢ učí žáky rozdělit si úlohy a role při skupinové práci,
➢ rozvíjí u žáků schopnost jednat s úctou, respektovat a pozitivně hodnotit druhé, vážit
si jejich zkušeností a přijmout autoritu.
• Kompetence občanské
Učitel:
➢ zadává úlohy řešící zdravotní a společenské,
➢ zadává úlohy na vyhledávání aktuálních informací o zdraví a zdravotních problémech
naší společnosti,
➢ vytváří modelové situace,
➢ dělá výklad práv a povinností týkajících se zdraví a zdravotní stránky našeho zákona,
➢ vede žáky k tomu, aby byly schopni poskytnout pomoc v krizových situacích,
➢ rozvíjí u žáků ekologické cítění a smysl pro dodržování ekologických zásad,
➢ zadává projektové práce na řešení společenských problémů – závislosti, prostituce,
násilí, sociálně patologické jevy, globální problémy lidstva …
➢ vede žáky k zodpovědnosti za životní prostředí,
➢ nacvičuje se žáky pravidla první pomoci a zodpovědné chování v krizových situacích,
➢ komunikuje s veřejnými institucemi,
➢ vede žáky k respektování a dodržování společenských norem, odmítání útlaku, násilí
a nenávisti, rasismu a xenofobie,
➢ vede žáky ke zodpovědnosti za své zdraví a za to jak po zdravotní stránce ovlivňuje
prostředí, ve kterém žije, s dopadem na širší společnost.
• Kompetence pracovní
Učitel:
➢ vede žáky k získávání informací z různých zdrojů,
➢ vyžaduje od žáků dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků,
➢ vede žáky k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti,
➢ zadává úlohy vedoucí k vytrvalosti a systematičnosti,
➢ rozvíjí u žáků schopnost plánování, hodnocení a sebehodnocení,
➢ posiluje u žáků zodpovědnost za průběh a výsledek jejich práce,
➢ využívá samostatnou i skupinovou práci,
➢ vyžaduje od žáků presentaci výsledků práce,
➢ rozvíjí u žáků schopnost samostatnosti v práci, ale i spolupráce ve skupině,
➢ vede žáky k využití znalostí, zkušeností a dovedností z různých oborů při své práci,
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➢
➢
➢
➢

vede žáky ke správnému a zodpovědnému vztahu k práci,
zadává problémové úkoly,
zadává úlohy zaměřené na zdraví,
zaměřuje se na prevenci návykových látek.
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5.24.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví

ROČNÍK:

9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Respektuje přijatá pravidla
soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých
mezilidských vztahů komunitě)
Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví.
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm
v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.
Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím.

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Osobnostní a sociální rozvoj
sebepoznání a sebepojetí –
vztah k sobě samému, vztah
k druhým lidem; zdravé
a vyrovnané sebepojetí,
utváření vědomí vlastní
identity
seberegulace a sebeorganizace
činností a chování – cvičení
sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání
problémových situací;
stanovení osobních cílů
a postupných kroků k jejich
dosažení; zaujímání
hodnotových postojů a
rozhodovacích dovedností
pro řešení problémů
v mezilidských vztazích;
pomáhající a prosociální
chování
psychohygiena v sociální
dovednosti pro předcházení
a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
mezilidské vztahy, komunikace a
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Osobnostní a sociální výchova-já a
lidé kolem mě
Výchova demokratického občana –
mé chování a spolupráce s lidmi,
komunikace, řešení konfliktů a
dramatické ztvárnění modelových
situací
Multikulturní výchova – vztahy
s národnostními menšinami

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení
učiva,
evaluační
nástroje apod.)
Září
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Projekt: „Můj budoucí partner“
Dramatické ztvárnění
modelových situací.
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
Výchova k volbě povolání

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 situacích, dopad
vlastního jednání a chování
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a
rodičovství, mezilidská komunikace,
konflikty.
Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.
Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví.
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.
Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví

Zdravý způsob života a péče o
zdraví
výživa a zdraví – zásady
zdravého stravování, pitný
režim, vliv životních
podmínek a způsobu
stravování na zdraví;
poruchy příjmu potravy
vlivy vnějšího a vnitřního
prostředí na zdraví –
kvalita ovzduší a vody,
hluk, osvětlení, teplota
tělesná a duševní hygiena, denní
režim – zásady osobní,
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Osobnostní a sociální výchova –
zdraví a společnost (zdravý způsob
života)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – zdraví a
společnost, zdravý způsob života ve
světě a rozdíly mezi způsoby života
Mediální výchova – práce s
internetem

Září, říjen
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Výroba plakátu: „zdravý způsob
života“
Práce s literaturou a reklamou
Videokazety k tématu
Práce s internetem

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm
v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se
podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování
a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a
jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc
Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
Definuje výraz: zdraví.
Ví, co vše tvoří lidské zdraví, zná jeho součásti.
Je schopen určit, co vše může narušit různé stránky lidského zdraví.
Zná základní hygienické návyky.
Ví, co je to biorytmus a režim dne, zná různé druhy biorytmů a ví, jak
se podle nich má řídit.
Zná různé způsoby jak efektivně využít svůj volný čas a naopak, jaké
jsou rizikové činnosti ve volném čase.
Diskutuje o tom, co zdraví znamená pro celou společnost, jako i pro
každého jednotlivce.
Ví, jakým způsobem společnost může ovlivnit naše zdraví.

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení
zdraví, a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc,
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

intimní a duševní hygieny,
otužování, denní režim,
vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit,
význam pohybu pro zdraví,
pohybový režim
ochrana před přenosnými
chorobami základní cesty
přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační,
přenosné potravou, získané
v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem,
přenosné bodnutím hmyzu
a stykem se zvířaty
ochrana před chronickými
nepřenosnými chorobami a
před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a
metabolických
onemocnění; preventivní
a léčebná péče; odpovědné
chování v situacích úrazu a
život ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, při
sportu, na pracovišti,
v dopravě), základy první
pomoci
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a
regenerační techniky
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Osobnostní a sociální výchova - má
zodpovědnost týkající se mého zdraví
a zdraví lidí z mého okolí
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – civilizační
choroby ve světě

Říjen
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Práce s internetem

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví.
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm
v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování
a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a
jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě
potřeby vyhledá odbornou pomoc
Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
Ví jaké jsou rizikové činnosti a chování, které ovlivňují zdraví jeho i
okolních lidí.
Vysvětlí pojem: civilizační a infekční choroby.
Orientuje se v civilizačních a infekčních chorobách a je schopen jim
teoreticky a následně prakticky předcházet. (zná pravidla bezpečnosti a
ochrany zdraví).
Diskutuje o závislostech, které by moly ohrozit (nebo ohrožují) jeho
zdraví.
Diskutuje o prevenci různých nemocí a o tom, jak pečovat o své
zdraví.
Ví, jakými způsoby může životní prostředí ovlivnit naše zdraví.
Zná koloběh vody a rizikové okamžiky a činnosti, kdy se může voda
znečistit.
Diskutuje o špatných i dobrých vlivech slunečního záření, je schopen
určit efektivní ochranu před sluncem pro sebe i ostatní.
Ví, jaká rizika mu přináší nadměrný hluk a jak se mu může bránit.

k překonávání únavy,
stresových reakcí a k
posilování duševní odolnosti
auto-destruktivní závislosti –
psychická onemocnění,
násilí mířené proti sobě
samému, rizikové chování
(alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně,
nebezpečné látky předměty,
nebezpečný internet),
násilné chování, těžké
životní situace a jejich
zvládání, trestná činnost,
dopink ve sportu)
skryté formy a stupně
individuálního násilí a
zneužívání, sexuální
kriminalita – šikana a jiné
projevy násilí; formy
sexuálního zneužívání dětí;
kriminalita mládeže;
komunikace se službami
odborné pomoci
bezpečné chování a komunikace
– komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi, bezpečný
pohyb v rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace
prostřednictvím
elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná
pomoc v rizikových
situacích a v situacích
ohrožení
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Enviromentální výchova - životní
prostředí, ovzduší, voda v přírodě,
sluneční záření, hluk
Mediální výchova – vyhledávání
informací, videokazety
Výchova demokratického občana má zodpovědnost týkající se mého
zdraví a zdraví lidí z mého okolí

Ekologické projekty
Videokazeta: Ochrana člověka
v mimořádných situacích
Mezipředmětové vztahy:
Přírodopis
Ekologie

dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné
prostředí ve škole, ochrana
zdraví při různých
činnostech, bezpečnost
v dopravě, rizika silniční a
železniční dopravy, vztahy
mezi účastníky silničního
provozu vč. zvládání
agresivity, postup v
případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění
bezpečnosti)
manipulativní reklama a
informace – reklamní vlivy,
působení sekt
ochrana člověka za mimořádných
událostí –klasifikace
mimořádných událostí,
varovný signál a jiné
způsoby varování, základní
úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace,
činnost po mimořádné
události, prevence vzniku
mimořádných událostí
Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení
zdraví, a osobního bezpečí v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.
Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede

Hodnota a podpora zdraví
celostní pojetí člověka ve zdraví a
nemoci – složky zdraví a
jejich interakce, základní
lidské potřeby a jejich
hierarchie
podpora zdraví a její formy –
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Osobnostní a sociální výchova –
osobní bezpečí, osobní zdraví
(všechny složky zdraví
Výchova demokratického občana –
má zodpovědnost za mé zdraví a
zdraví okolí
Mediální výchova – vyhledávání
informací, texty, články, zajímavosti

Říjen, listopad
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Výroba plakátu: „Pomozte, může
to potkat i vás“
Obvazy, deka, čisté kapesníky,

příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví.
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.
Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm
v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se
podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
Zná desatero pro všechny děti.
Zná základy první pomoci a umí je použít.
Ví, kam se obrátit při různých druzích nebezpečí.
Diskutuje o tom, jak se dá pomáhat handicapovaným a jinak
nemocným lidem.
Diskutuje o nebezpečných situacích, které jej mohou v životě potkat a
o tom, jak by se v nich zachoval.
Ví, jaké telefonní číslo má volat při různých krizových situacích.
Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu
zdraví.
Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky.
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi.
Ví, co je to výživová hodnota potravy a je schopen u různých potravin
určit, jestli ji mají vysokou nebo nízkou.
Ví, co to jsou bílkoviny, tuky cukry, zná jejich rozdělení a jejich

náplast, obinadla,…
Videokazety k tématu
Práce s internetem
Karty – desatero pro všechny děti

prevence a intervence,
působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za
zdraví, podpora zdravého
životního stylu, programy
podpory zdraví

Výživa a zdraví
Stravovací a pitný režim, výživová a
biologická hodnota potravy,
bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny a
minerály, zásady zdravého
stravování, pyramida zdravé výživy,
cizorodé látky v potravinách, zásady
sestavování jídelníčku, výběr, nákup
a skladování potravin.
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Osobnostní a sociální výchova – jak
se stravuji a jak bych měl
Výchova demokratického občana –
má zodpovědnost za kvalitu potravin,
za svůj jídelníček a za jeho dopad na
mé zdraví a na zdraví mého okolí
Mediální výchova – informace
z médií, texty zajímavosti, novinky
Enviromentální výchova – cizorodé
látky v potravinách a jejich cesta k
nim

Listopad
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: výživa a vaše zdraví
Projekt: „Zdravá výživa“
Projekt: „Jídelníček na týden“
Mezipředmětové vztahy:
Přírodopis

důležitost pro tělo, stejně jako jejich rizika.
Zná vitamíny rozpustné ve vodě i v tucích, umí určit, pro co je který
vitamín důležitý a v jaké potravě ho nalezneme.
Zná základní minerály, ví proč je tělo potřebuje a v jaké potravě je
nalezne.
Zná zásady zdravé výživy.
Umí zařadit různé potraviny do pyramidy zdravé výživy.
Umí potraviny rozdělit do různých kategorií podle daných kritérií.
Sestaví si správný jídelníček.
Zná zásady, podle kterých se nakupují různé potraviny, ví jak a jak
dlouho je smí skladovat.
Ví, jaké mohou být v potravinách cizorodé látky a proč se v nich
vyskytují.

Ekologie

Zná různé druhy alternativního stravování a zná jejich pro a proti a
diskutuje o nich.
Dokáže se rozhodnout, jaký způsob stravování je pro něho
nejvhodnější.
Orientuje se ve specifikách stravování různých věkových a jiných
skupin obyvatelstva.
Má přehled o tom, jací lidé musí držet jakou dietu z důvodu nějakého
onemocnění nebo alergie.

Specifické stravování

Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi.

Poruchy příjmu potravy

Výživa vybraných skupin
obyvatelstva (děti, dospělí, staří lidé,
ženy, muži, sportovci, lidé aktivní,
lidé se sedavým zaměstnáním, lidé
s cukrovkou, lidé alergičtí na lepek,
lidé s fenylketonurií, …),
vegetariánství, veganství,
fruktariánství, makrobiotika.

Chronické přejídání, mentální
anorexie, bulimie.
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Osobnostní a sociální výchova – jaká
omezení ve stravování mají lidé
z mého okolí
Výchova demokratického občana –
odpovědnost za mou vlastní výživu
(jaká specifika bych měl dodržovat
nyní a v budoucnu)
Multikulturní výchova – zvláštnosti
ve stravování u různých obyvatel
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech –
zvláštnosti ve stravování v různých
koutech světa
Mediální výchova – vyhledávání
informací, zajímavosti, články…
Osobnostní a sociální výchova –
společenské trendy
Výchova demokratického občana –
zodpovědnost za své zdraví
Mediální výchova – získávání
informací

Prosinec
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: výživa a vaše zdraví
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Vlastní zkušenosti
Práce s internetem

Leden
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: výživa a vaše zdraví
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Práce s internetem

Ví co to jsou poruchy příjmu potravy, důvody jejich vzniku, kdo jimi
nejčastěji trpí, jak se jim dá, předcházet, jak poznat, když jimi někdo
trpí a jak tomuto člověku pomoci.
Zná veškerá rizika poruch příjmu potravy.
Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni;
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
Vyjmenuje věci, které řadíme do návykových látek.
Zná základní rozdělení drog a umí tyto skupiny definovat.
Zná základní informace o tabáku, alkoholu, konopných drogách,
inhalačních prostředcích, tlumivých lécích, stimulantech, narkotikách,
halucinogenech a dopingu a diskutuje o nich.

Obrázky, zkušenost,…

Auto-destruktivní závislosti –
psychická onemocnění,
násilí mířené proti sobě
samému, rizikové chování
(alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně,
nebezpečné látky předměty,
nebezpečný internet),
násilné chování, těžké
životní situace a jejich
zvládání, trestná činnost,
dopink ve sportu)
skryté formy a stupně
individuálního násilí a
zneužívání, sexuální
kriminalita – šikana a jiné
projevy násilí; formy
sexuálního zneužívání dětí;
kriminalita mládeže;
komunikace se službami
odborné pomoci
bezpečné chování a komunikace
– komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi, bezpečný
pohyb v rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace
prostřednictvím
elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná
pomoc v rizikových
situacích a v situacích
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Osobnostní a sociální výchova – já,
společnost a drogy
Výchova demokratického občana –
má zodpovědnost za své zdraví a
zdraví svých blízkých
Mediální výchova – zajímavosti,
informace, články,…
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – jak je to
s drogami ve světě

Leden, únor
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: prevence kouření
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: alkohol a jiné drogy
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Internet , videokazety k tématu
Mezipředmětové vztahy:
Chemie
Přírodopis
Ekologie

ohrožení
Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.
Ví, co je to prevence a diskutuje o jejích možnostech v oblasti
návykových látek.
Zná rizika z hlediska zákona týkající se drog.
Diskutuje o dalších rizicích, které jsou spojeny s užíváním návykových
látek.
Má představu o tom, jak probíhá léčba drogově závislých.
Ví, kam se obrátit pro pomoc.

Prevence zneužívání návykových
látek

Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.
Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni;
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi.

Sociální patologie

Drogy a zákon, rizika zneužívání
návykových látek, manipulativní
reklama a informace, propagace
formou reklamy, léčba drogově
závislých, centra pomoci.

Hazardní hráčství, šikana a
agresivita, nebezpečí náboženských
sekt, závadové party, záškoláctví,
rasismus, xenofobie, vandalismus,
skinheads, …
Osobní bezpečí v rámci sociální
patologie
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Osobnostní a sociální výchova –
drogy, společnost a zákon
Výchova demokratického občana –
má zodpovědnost za své zdraví a
zdraví svých blízkých
Mediální výchova - zajímavosti,
informace, články,…
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – drogy ve
světě a zákon, léčba drogově
závislých
Enviromentální výchova – drogy a
jejich dopad na životní prostředí

Osobnostní a sociální výchova –
sociálně patologické jevy ve
společnosti
Výchova demokratického občana –
má zodpovědnost za mé zdraví a za
zdraví lidí v mém okolí
Mediální výchova – zajímavosti,
články, novinky,…
Multikulturní výchova – výskyt
sociálně patologických jevů
v různých skupinách obyvatel

Únor, březen
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: prevence kouření
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: alkohol a jiné drogy
Výroba plakátu: „Stop drogám“
Videokazety k tématu
Práce s internetem
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
Přednáška v rámci KPPP – PPP
Šumperk - „Vlastní orientace ve
světě“
Přednáška v rámci KPPP Rachot, Nízkoprahový klub pro
děti a mládež - „Nebezpečí a
rizika drog“
Březen
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: alkohol a jiné drogy
Práce s internetem
Videokazety k tématu
Kniha: Syndrom týraného,
zneužívaného a zanedbávaného

Vysvětlí základní pojmy ze sociální patologie.
Zná rizika gamblerství.
Diskutuje o šikaně a agresivitě, definuje základní pojmy týkající se
šikany.
Diskutuje o náboženských sektách a o jejich nebezpečích.
Dokáže nalézt různá pro a proti členství v sektách.
Ví, jaké jsou pro něj nevhodné party a proč.
Zná důsledky záškoláctví, hovoří o jeho příčinách.
Orientuje se v termínech rasismus, xenofobie, vandalismus, skinheads
a dalších a diskutuje o nich.
Dokáže vyhodnotit situaci a určit, zda ohrožuje jeho bezpečí či nikoli.
Diskutuje o svém právu na bezpečí v rodině, ve škole i na veřejnosti.
Diskutuje o šikaně, syndromu CAN, pedofilii a jiných situacích, které
mohou narušit jeho bezpečí.
Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje;
kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam
zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování

V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli
mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
Zná průběh pohlavního styku a jeho funkci – ví jak a v jakém
okamžiku dochází k početí.

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A
JEJICH REFLEXE
Lidská sexualita
dětství, puberta, dospívání –
tělesné, duševní a
společenské změny
sexuální dospívání a reprodukční
zdraví – zdraví reprodukční
soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti, zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost;,
promiskuita; problémy těhotenství
a rodičovství mladistvých; poruchy
pohlavní identity
Plánované rodičovství
Pohlavní styk, metody antikoncepce,
početí, interrupce, těhotenství, porod,
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Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – sociálně
patologické jevy ve světě

dítěte
Dětská práva
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova

Osobnostní a sociální výchova – já
ve společnosti, partnerské vztahy,
vyrovnávání se s dospíváním
(diskuse)
Mediální výchova – zajímavosti,
informace, články, novinky,…
Výchova demokratického občana –
má zodpovědnost za své sexuální
zdraví

Duben
PŘ: Anatomie pohlavních orgánů,
menstruace
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Videokazeta a plakáty „Čas
proměn“
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: úvod do sexuality
Videokazety k tématu
Práce s internetem
Mezipředmětové vztahy:
Přírodopis

Osobnostní a sociální výchova – má
sexuální zralost a připravenost, mé
intimní chování a chování ve
společnosti

Duben, květen
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví

Uvědomuje si, že rodičovství by mělo být plánované, že by dítě mělo
přijít na svět ve chvíli, kdy jsou na to oba rodiče připravení a
zabezpečení.
Orientuje se v přirozených i umělých metodách antikoncepce.
Ví, co je to interrupce a miniinterrupce, jaký je mezi nimi rozdíl, kdy
se mohou provést a jakým způsobem probíhají.
Ví jak probíhá těhotenství a co vše jej může provázet.
Sestaví stručný přehled vývoje lidského plodu.
Ví, jak probíhá porod a jaké druhy porodů existují, ví co je to
šestinedělí a co jej provází.
Zná základy péče o novorozence,
Sestaví přehled vývojových etap života a zná jejich stručnou
charakteristiku.
Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.
V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli
mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
Definuje pojem „pohlavní choroby“.
Zná přehled pohlavních chorob a jejich charakteristiku.
Diskutuje o HIV – AIDS a zná základní informace o těchto pojmech.
Uvědomuje si, že nejdůležitější v tomto směru je prevence a vědí,
jakým způsobem se mohou chránit.

hodnota rodičovství, péče o
novorozence.

Výchova demokratického občana –
odpovědnost za mé chování a znalost
následků za něj
Mediální výchova – videokazety,
internet,…
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech –
problematika antikoncepce,
interrupce a alternativních porodů ve
světě

(Marádová)
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: úvod do sexuality
Videokazety k tématu
Projekt: „Koloběh života“
Internet
Přednáška v rámci KPPP Poradna pro ženy a dívky „Zázrak života“

Pohlavní choroby

Osobnostní a sociální výchova –
chování ve společnosti, rizikové
chování
Výchova demokratického občana –
odpovědnost za své zdraví a za
zdraví okolních lidí
Mediální výchova – vyhledávání
informací
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – pohlavní
choroby za hranicemi ČR, původ
HIV

Květen
Učebnice: Rodinná výchova 1, 2
(Marádová)
Pracovní sešit: Výchova ke zdraví
(Marádová)
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: úvod do sexuality
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: AIDS
Videokazety k tématu
Přednáška v rámci KPPP Poradna pro ženy a dívky - „Jak si
nenechat ublížit!“

V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých
lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
Ví, co je to sexuální orientace.
Zná termíny: heterosexuál, homosexuál, bisexuál.
Diskutuje o pro a proti registrovaného partnerství.
Je schopen respektovat rozhodnutí ostatních v tomto ohledu a
uvědomuje si, že odlišná sexuální orientace není nemoc, která by se
dala léčit.

Sexuální orientace

Osobnostní a sociální výchova – mé
chování ve společnosti a mé chování
k odlišně orientovaným lidem
Výchova demokratického občana –
tolerance k odlišně orientovaným
lidem a přijetí zodpovědnosti za své
chování k nim
Výchova k myšlení v evropských a

Červen
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: úvod do sexuality
Práce s internetem

Druhy pohlavních chorob, HIV AIDS

Heterosexuálové, homosexuálové a
bisexuálové, otázka registrovaného
partnerství a rodičovství
homosexuálních párů
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Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc.
V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli
mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
Definuje pojem „sexuální deviace“ a dokáže určit, jaké pojmy sem
patří.
Rozhoduje o tom, co mezi sexuální deviace patří a co ne.
Zná termíny týkající se syndromu CAN, diskutuje o nich, uvědomuje
si, co je na nich špatného, uvědomuje si hranice mezi rodičovskou
láskou a sexuálním zneužíváním.
Zná příznaky týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, ví kam
se obrátit pro pomoc v těchto situacích.
Diskutuje o tom, jakým způsobem je sexualita a sexuální deviace
ošetřeny v zákoně.

Sexuální deviace
Exhibicionismus, pedofilie,
fetišismus, …, syndrom CAN,
sexualita a zákon.
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globálních souvislostech –
homosexualita ve světě
Mediální výchova – práce
s internetem, zajímavosti,
aktuality,…
Osobnostní a sociální výchova –
nácvik chování v různých krizových
situacích a diskuse o těchto situacích
Výchova demokratického občana –
zodpovědnost za svou bezpečnost a
za bezpečnost mých blízkých
Mediální výchova – práce
s internetem, novinami, knihou, …

Červen
Kniha: Syndrom týraného,
zneužívaného a zanedbávaného
dítěte
Práce s internetem
Sešit ze semináře manželů
Janíkových: úvod do sexuality
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova

5.25

Tělesná výchova (2.stupeň)

5.25.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací oblast tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků v problematice
zdraví a směřuje k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost,
duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové.
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je prožitek z pohybu z komunikace při
pohybu. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení nadání zejména
v rozšířené výuce tělesné výchovy (dále RVTV). Důležité je také odhalování zdravotních
oslabení žáků a jejich korekce. Žáci se seznamují s různými nebezpečími, která ohrožují zdraví
v běžném životě a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných.
V RVTV klademe zvýšený důraz na rozpoznání a rozvíjení nadání a talentu především na
sportovní gymnastiku,atletiku a kopanou.
5.25.2 Obsahové vymezení:
Vzdělávací obsah předmětu tělesná výchova je na II. stupni rozdělen na tři tématické okruhy:
- činnosti ovlivňující zdraví
- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- činnosti podporující pohybové učení
Tyto okruhy jsou zapracovány do tématických okruhů v jednotlivých ročnících včetně tématiky
Ochrana člověka za mimořádných situací.
5.25.3 Časové a organizační vymezení:
Tělesnou výchovu vyučujeme v šestém ročníku dvě hodiny a jednu hodinu výchovu ke zdraví.
V sedmém až devátém ročníku se Tv vyučuje v tříhodinové dotaci.
V RVTV dotujeme tělesnou výchovu pěti hodinami týdně.
V šestém ročníku organizujeme kurz plavání, v sedmém ročníku organizujeme lyžařský kurz,
pro všechny ročníky nabízíme výběrové kurzy na pěší turistiku, cykloturistiku a vodácký pobyt.
Pro RVTV organizujeme v každém ročníku zimní a letní výcvikový tábor. Vybraní žáci
reprezentují školu na sportovních soutěžích.
Do vyučovacího předmětu tělesná výchova zařazujeme průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana,
multimediální výchova.
5.25.4 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
• Kompetence k učení
Učitel
- učí nové pohybové dovednosti pomocí vhodných metod
- kultivuje pohybový projev
- vysvětluje a napravuje chyby
- užívá tělocvičné názvosloví
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- pomáhá překonávat aktuální negativní tělesné a duševní stavy
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- vysvětluje dlouhodobou zdravotní prevenci
- dodržuje zásady a pravidla bezpečnosti
- učí zodpovědnosti za svá rozhodnutí
- vyžaduje hodnocení výsledků
• Kompetence komunikativní
Učitel
vede k samostatným aktivitám
- vysvětluje provedené chyby a snaží se o jejich odstraňování
- vede od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti
- vysvětluje a učí běžně užívaná gesta, zvuky, správné reakce na ně
a jejich využívání k aktivnímu zapojení do pohybové činnosti
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- zdůrazňuje význam sociálních vztahů a rolí ve sportu
- vede k přátelským mezilidským vztahům
- vyžaduje sebehodnocení, přijímání kritiky, pochvaly
• Kompetence občanské
Učitel
- učí orientaci ve vlivech pohybových aktivit na zdraví a výkonnost člověka
- vytváří trvalý vztah k pohybovým aktivitám
- plánuje zdravotně vhodné a bezpečné sportovní a pohybové
činnosti ve známém či méně známém prostředí
• Kompetence pracovní
Učitel
- zadává úkoly zaměřené na bezpečné používání pomůcek a nářadí
- vyžaduje dodržování stanovených pravidel
- učí chránit si své zdraví i zdraví druhých
- podporuje kladný vztah k životní prostředí
- vyžaduje samostatnost při tělesných cvičeních
- stimuluje úkoly k řešení krizových situacích.
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5.25.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Tělesná výchova

ROČNÍK : 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Dokáže si vybrat pohybovou činnost, která ho uspokojuje a při které
relaxuje.
Používá kompenzační a relaxační cvičení dle svých možností
a znalostí.
Dokáže poskytnout první pomoc při pohybové činnosti.
Dodržuje osobní hygienu.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojování pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,soutěži, při rekreačních
činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny.
Zvládá polovysoký, nízký start,
Uběhne maximální rychlostí 60m
Umí odhadnout tempo při vytrvalostním běhu
Provede hod míčkem s rozběhem
Zvládá dle svých možností techniku skoku do dálky a skoku vysokého.
Zvládá dle svých možností techniku vrhu koulí
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé modifikace kotoulů a
stojů.
Umí posoudit provedení prvku
Zvládá náskok do vzporu a sešin,
výmyk odrazem jednonož na hrazdě
Zvládá různé druhy chůze,obraty a rovnovážné polohy na kladině
Zvládá správný náskok na můstek i na trampolínku a trampolínu
a jednoduché skoky.

Pohyb a zdraví
sport – rekreační , výkonnostní
zdravotně orientovaná zdatnost
prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových disbalancí
hygiena a první pomoc při pohybové
činnosti

Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického
občana zdravotní výchova

Atletika
Rychlý běh
Vytrvalostní běh na dráze i v terénu
Štafetový běh
Základy překážkového běhu
Hod míčkem
Skok daleký
Skok vysoký
Vrh koulí ST

Osobnostní a sociální výchova
Zdravotní výchova

Září – říjen
60m
1500m

Gymnastika
Akrobacie
Hrazda
Kladina ST
Přeskoky
Cvičení s náčiním
Bradla ST
Kruhy ST

Osobnostní a sociální výchova

Říjen - březen
Využití gymnastického nářadí a
náčiní k různým překážkovým
drahám a průpravným a
posilovacím cvičením..
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
Po celý rok
Využití prvků zdravotní Tv
Osvěta v oblasti osobní hygieny

Ovládá švihadlo.
Zvládá sestavy na jednotlivých nářadích dle své výkonnosti. ST
Osvojí si dopomoc
Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Osvojí si a dodržuje pravidla různých modifikací sportovních her.
Odhaduje vzdálenost spoluhráče a přesně přihrává.
Dodržuje vymezená pravidla bezpečnosti.
Dle svých možností zvládá herní činnosti a taktiku jednotlivých her.
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě
s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Chápe smysl rozcvičení před pohybovou činností.
Chápe smysl her pro rozvoj síly, rychlosti obratnosti a vytrvalosti
Seznámí se se základními protahovacími a posilovacími cviky.
Operuje s názvoslovnými pojmy

Kůň našíř ST

Sportovní hry
Kopaná
Košíková
Přehazovaná
Vybíjená
Pálkovaná
Brenball
Netradiční hry ( ringo,
softball,florball ..)
Průpravné hry
Rytmická, kondiční, protahovací a
průpravná cvičení
Překážková dráha
Šplh na tyči i na laně
Přeskoky přes švihadlo
Kondiční formy cvičení pro daný věk
Tance
Základy sebeobrany
Netradiční pohybové hry a aktivity
Různé závodivé hry a soutěže
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
Lyžování
sportovišť, přírody,silničního provozu, předvídá možná nebezpečí a
Snowboarding
přizpůsobí jim svou činnost.
Bruslení
Osvojí si základy běžeckého a sjezdového lyžování a snowboardingu.
Běžecké a sjezdové lyžování
Ví jak se chovat v horském terénu.
Lyžařská turistika
Jízda na snowboardu
Jízda na vleku
Bezpečnost na horách
Další zinmí sporty dle výběru zájmu
žáků
Plavání – zařazeno 6-10 lekcí plaveckého výcviku pod vedením instruktorů plavecké školy.
Soustředění sportovních tříd – samostatně zpracováno.
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Výchova demokratického
občana
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova

Po celý rok, dle charakteru hryna hřišti v tělocvičně.
Zařazovat různé průpravné hry
k jednotlivým sportovním hrám.

Osobnostní a sociální výchova
Zdravotní výchova

Po celý rok,jako součást i hlavní
náplň hodin.
Využití gymnastického nářadí
(bradla, kruhy,bedýnky
lavičky,žebřiny,kladiny…)
a molitanové jámy
Používání plných míčů, krátkého
i dlouhého švihadla, a dalších
tělovýchovných pomůcek dle
možností.
Využití hudebního doprovodu
ST – zimní soustředění.
Ostatní žáci možnost lyžařského
výcviku.

Osobnostní a sociální výchova
Enviromentální výchova

Tělesná výchova

ROČNÍK : 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
Dokáže si vybrat pohybovou činnost, která ho uspokojuje a při které
relaxuje.
Používá kompenzační a relaxační cvičení dle svých možností
a znalostí.
Dokáže poskytnout první pomoc při pohybové činnosti.
Dodržuje osobní hygienu.
Rozšiřuje si svůj přehled o pohybových činnostech.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojování
pohybové dovednosti a tvořivěji aplikuje ve hře,soutěži, při
rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je
a vyhodnotí.
Zvládá polovysoký, nízký start,
Uběhne maximální rychlostí 60m
Umí odhadnout tempo při vytrvalostním běhu
Provede hod míčkem s rozběhem
Zvládá dle svých možností techniku skoku do dálky a skoku
vysokého.
Zvládá dle svých možností techniku jednotlivých disciplín.

Pohyb a zdraví
sport – rekreační , výkonnostní
zdravotně orientovaná zdatnost
prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových disbalancí
hygiena a první pomoc při pohybové
činnosti

Osobnostní a sociální výchova,
zdravotní výchova.
Výchova demokratického občana
Mediální výchova.

Atletika
Rychlý běh
Vytrvalostní běh na dráze i v terénu
Základy překážkového běhu
Štafetový běh
Hod míčkem
Skok daleký
Skok vysoký
Vrh koulí
Disk ST
Oštěp ST
Skok o tyčí ST
Kladivo ST

Osobnostní a sociální výchova,
zdravotní výchova
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
Po celý rok
Využití prvků zdravotní Tv
Osvěta v oblasti osobní hygieny
Informace o sportovním dění,
rozhovory nástěnky,referáty

Září – říjen
60m
1500m
Důraz na bezpečnost, skupinová
výuka

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího,diváka,čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Zvládá v souladu s individualními předpoklady různé modifikace
kotoulu a stojů.
Umí posoudit provedení prvku
Zvládá náskok do vzporu a sešin,
výmyk odrazem jednonož na hrazdě
Zvládá různé druhy chůze,obraty a rovnovážné polohy na kladině
Zvládá správný náskok na můstek i na trampolínku a trampolínu
a jednoduché skoky.
Ovládá švihadlo.
Zvládá sestavy na jednotlivých nářadích dle své výkonnosti. ST
Osvojí si dopomoc
Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Rozlišuje a uplatňuje práva povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího diváka, organizátora.
Osvojí si a dodržuje pravidla různých modifikací sportovních her.
Odhaduje vzdálenost spoluhráče a přesně přihrává.
Dodržuje vymezená pravidla bezpečnosti.
Dle svých možností zvládá herní činnosti a taktiku jednotlivých
her.
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Chápe smysl rozcvičení před pohybovou činností.
Chápe smysl her pro rozvoj síly, rychlosti obratnosti a vytrvalosti
Seznámí se se základními protahovacími a posilovacími cviky.
Operuje s názvoslovnými pojmy

Gymnastika
Akrobacie
Hrazda
Kladina ST
Přeskoky
Cvičení s náčiním
Bradla ST
Kruhy ST
Kůň našíř ST

Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova

Říjen - březen
Využití gymnastického nářadí a
náčiní k různým překážkovým
drahám a průpravným a
posilovacím cvičením..

Sportovní hry
Kopaná
Košíková
Přehazovaná
Vybíjená
Pálkovaná
Brenball
Odbíjená
Netradiční hry ( ringo,
softball,florbal ..)

Výchova demokratického občana
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova

Po celý rok, dle charakteru hryna hřišti v tělocvičně.
Zařazovat různé průpravné hry
k jednotlivým sportovním hrám.

Průpravné hry
Rytmická, kondiční, protahovací
a průpravná cvičení
Překážková dráha
Šplh na tyči i na laně
Přeskoky přes švihadlo
Kondiční formy cvičení pro daný věk
Tance
Základy sebeobrany
Netradiční pohybové hry a aktivity

Osobnostní a sociální výchova
Zdravotní výchova

Využití gymnastického nářadí
(bradla, kruhy,bedýnky
lavičky,žebřiny,kladiny…)
a molitanové jámy
Používání plných míčů, krátkého
i dlouhého švihadla, a dalších
tělovýchovných pomůcek dle
možností.
Využití hudebního doprovodu

379

Různé závodivé hry a soutěže
Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,silničního provozu, předvídá
možná nebezpečí a přizpůsobí jim svou činnost.
Osvojí si základy běžeckého a sjezdového lyžování
a snowboardingu.
Ví jak se chovat v horském terénu.

Lyžování
Snowboarding
Bruslení
Běžecké a sjezdové lyžování
Lyžařská turistika
Jízda na snowboardu
Jízda na vleku
Bezpečnost na horách
Další zimní sporty dle výběru zájmu
žáků

Soustředění sportovních tříd – samostatně zpracováno.
ST –platí pro sportovní třídy
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Osobnostní a sociální výchova
Enviromentální výchova

ST – zimní soustředění.
Ostatní žáci možnost lyžařského
výcviku.

Tělesná výchova

ROČNÍK : 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program.
Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách
a podílí se na jejich prezentaci.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečištění prostředí.
Dokáže si vybrat pohybovou činnost, která ho uspokojuje a při které
relaxuje.
Používá kompenzační a relaxační cvičení dle svých možností
a znalostí.
Dokáže poskytnout první pomoc při pohybové činnosti.
Dodržuje osobní hygienu.
Rozšiřuje si svůj přehled o sportovních hrách a pohybových
činnostech a akcích..
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojování
pohybové dovednosti a tvořivěji aplikuje ve hře,soutěži, při
rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je
a vyhodnotí.
Zvládá polovysoký, nízký start, uběhne maximální rychlostí 60m
Umí odhadnout tempo při vytrvalostním běhu
Provede hod míčkem s rozběhem
Zvládá dle svých možností techniku skoku do dálky a skoku

Pohyb a zdraví
sport – rekreační , výkonnostní
zdravotně orientovaná zdatnost
prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových disbalancí
hygiena a první pomoc při pohybové
činnosti

Osobnostní a sociální výchova,
zdravotní výchova.
Výchova demokratického občana
Mediální výchova.

Atletika
Rychlý běh
Vytrvalostní běh na dráze i v terénu
Základy překážkového běhu
Štafetový běh
Hod míčkem
Skok daleký
Skok vysoký
Vrh koulí
Disk ST
Oštěp ST

Osobnostní a sociální výchova,
zdravotní výchova
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
Po celý rok zařazovat do
jednotlivých hodin.
Využití prvků zdravotní Tv
Osvěta v oblasti osobní hygieny
Informace o sportovním dění,
rozhovory nástěnky,
referáty,www stránky.

Září – říjen
60m
1500m
Důraz na bezpečnost, skupinová
výuka

vysokého.
Zvládá dle svých možností techniku jednotlivých disciplín.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího,diváka,čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady různé modifikace
kotoulu a stojů, saltové prvky.
Umí posoudit provedení prvku
Zvládá náskok do vzporu a sešin,
výmyk odrazem jednonož na hrazdě
Zvládá různé druhy chůze,obraty a rovnovážné polohy na kladině
Zvládá správný náskok na můstek i na trampolínku a trampolínu
a jednoduché skoky.
Ovládá švihadlo.
Zvládá sestavy na jednotlivých nářadích dle své výkonnosti. ST
Osvojí si dopomoc

Skok o tyčí ST
Kladivo ST
Gymnastika
Akrobacie
Hrazda
Kladina ST
Přeskoky
Cvičení s náčiním
Bradla ST
Kruhy ST
Kůň našíř ST

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Rozlišuje a uplatňuje práva povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího diváka, organizátora.
Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry
a soutěže
Osvojí si a dodržuje pravidla různých modifikací sportovních her.
Odhaduje vzdálenost spoluhráče a přesně přihrává.
Dodržuje vymezená pravidla bezpečnosti.
Dle svých možností zvládá herní činnosti a taktiku jednotlivých
her.
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Chápe smysl rozcvičení před pohybovou činností.
Chápe smysl her pro rozvoj síly, rychlosti obratnosti a vytrvalosti

Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova

Říjen - březen
Využití gymnastického nářadí a
náčiní k různým překážkovým
drahám a průpravným a
posilovacím cvičením..

Sportovní hry
Kopaná
Košíková
Přehazovaná
Vybíjená
Pálkovaná
Brenball
Odbíjená
Netradiční hry ( ringo,
softball,florball ..)

Výchova demokratického občana
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova

Po celý rok, dle charakteru hryna hřišti v tělocvičně.
Zařazovat různé průpravné hry
k jednotlivým sportovním hrám.

Průpravné hry
Rytmická, kondiční, protahovací a
průpravná cvičení
Překážková dráha

Osobnostní a sociální výchova
zdravotní výchova

Zařazovat do hodin po celý rok.
Využití gymnastického nářadí
(bradla, kruhy,bedýnky
lavičky,žebřiny,kladiny…)
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Seznámí se se základními protahovacími a posilovacími cviky.
Operuje s názvoslovnými pojmy

Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,silničního provozu, předvídá
možná nebezpečí a přizpůsobí jim svou činnost.
Osvojí si základy běžeckého a sjezdového lyžování a
snowboardingu.
Ví jak se chovat v horském terénu.

Šplh na tyči i na laně
Přeskoky přes švihadlo
Kondiční formy cvičení pro daný věk
Tance
Základy sebeobrany
Netradiční pohybové hry a aktivity
Různé závodivé hry a soutěže
Lyžování
Snowboarding
Bruslení
Běžecké a sjezdové lyžování
Lyžařská turistika
Jízda na snowboardu
Jízda na vleku
Bezpečnost na horách
Další zimní sporty dle výběru zájmu
žáků

Soustředění sportovních tříd – samostatně zpracováno.
ST – pro sportovní třídy
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a molitanové jámy
Používání plných míčů, krátkého i
dlouhého švihadla, a dalších
tělovýchovných pomůcek dle
možností.
Využití hudebního doprovodu
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Enviromentální výchova

ST – zimní soustředění.
Ostatní žáci možnost lyžařského
výcviku.
ST – letní soustředění

Tělesná výchova

ROČNÍK : 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program.
Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách
a podílí se na jejich prezentaci.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečištění ovzduší.
Dokáže si vybrat pohybovou činnost, která ho uspokojuje a při které
relaxuje.
Používá kompenzační a relaxační cvičení dle svých možností
a znalostí.
Dokáže poskytnout první pomoc při pohybové činnosti.
Dodržuje osobní hygienu.
Rozšiřuje si svůj přehled o sportovních hrách a pohybových
činnostech a akcích..
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojování
pohybové dovednosti a tvořivěji aplikuje ve hře,soutěži, při
rekreačních činnostech.
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny.
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je
a vyhodnotí.
Zvládá polovysoký, nízký start, uběhne maximální rychlostí 60m
Umí odhadnout tempo při vytrvalostním běhu
Provede hod míčkem s rozběhem
Zvládá dle svých možností techniku skoku do dálky a skoku

Pohyb a zdraví
sport – rekreační , výkonnostní
zdravotně orientovaná zdatnost
prevence a korekce jednostranného
zatížení a svalových disbalancí
hygiena a první pomoc při pohybové
činnosti

Osobnostní a sociální výchova,
zdravotní výchova.
Mediální výchova
Výchova demokratického občana

Atletika
Rychlý běh
Vytrvalostní běh na dráze i v terénu
Základy překážkového běhu
Štafetový běh
Hod míčkem
Skok daleký
Skok vysoký
Vrh koulí
Disk ST
Oštěp ST

Osobnostní a sociální výchova,
zdravotní výchova
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
Po celý rok zařazovat do
jednotlivých hodin.
Využití prvků zdravotní Tv
Osvěta v oblasti osobní hygieny
Informace o sportovním dění,
rozhovory nástěnky,
referáty,www stránky.

Září – říjen
60m
1500m
Důraz na bezpečnost, skupinová
výuka

vysokého.
Zvládá dle svých možností techniku jednotlivých disciplín.
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího,diváka,čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Zvládá v souladu s individualními předpoklady různé modifikace
kotoulu a stojů, saltové prvky.
Umí posoudit provedení prvku
Zvládá náskok do vzporu a sešin,
výmyk odrazem jednonož na hrazdě
Zvládá různé druhy chůze,obraty a rovnovážné polohy na kladině
Zvládá správný náskok na můstek i na trampolínku a trampolínu
a jednoduché skoky.
Ovládá švihadlo.
Zvládá sestavy na jednotlivých nářadích dle své výkonnosti. ST
Osvojí si dopomoc.

Skok o tyčí ST
Kladivo ST
Gymnastika
Akrobacie
Hrazda
Kladina ST
Přeskoky
Cvičení s náčiním
Bradla ST
Kruhy ST
Kůň našíř ST

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji.
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Rozlišuje a uplatňuje práva povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího diváka, organizátora.
Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje osvojované hry
a soutěže
Osvojí si a dodržuje pravidla různých modifikací sportovních her.
Odhaduje vzdálenost spoluhráče a přesně přihrává.
Dodržuje vymezená pravidla bezpečnosti.
Dle svých možností zvládá herní činnosti a taktiku jednotlivých
her.
Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly.
Chápe smysl rozcvičení před pohybovou činností.
Chápe smysl her pro rozvoj síly, rychlosti obratnosti a vytrvalosti

Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova

Říjen - březen
Využití gymnastického nářadí a
náčiní k různým překážkovým
drahám a průpravným a
posilovacím cvičením..

Sportovní hry
Kopaná
Košíková
Přehazovaná
Vybíjená
Pálkovaná
Brenball
Odbíjená
Netradiční hry ( ringo,
softball,florball ..)

Výchova demokratického občana
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova

Po celý rok, dle charakteru hryna hřišti v tělocvičně.
Zařazovat různé průpravné hry
k jednotlivým sportovním hrám.

Průpravné hry
Rytmická, kondiční, protahovací a
průpravná cvičení
Překážková dráha

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Zdravotní výchova

Po celý rok zařazovat do hodin
Tv.
Využívat gymnastického nářadí
(bradla, kruhy,bedýnky
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Seznámí se se základními protahovacími a posilovacími cviky.
Operuje s názvoslovnými pojmy

Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,silničního provozu, předvídá
možná nebezpečí a přizpůsobí jim svou činnost.
Osvojí si základy běžeckého a sjezdového lyžování
a snowboardingu.
Ví jak se chovat v horském terénu.

Šplh na tyči i na laně
Přeskoky přes švihadlo
Kondiční formy cvičení pro daný věk
Tance
Základy sebeobrany
Netradiční pohybové hry a aktivity
Různé závodivé hry a soutěže
Lyžování
Snowboarding
Bruslení
Běžecké a sjezdové lyžování
Lyžařská turistika
Jízda na snowboardu
Jízda na vleku
Bezpečnost na horách
Další zimní sporty dle výběru zájmu
žáků

Soustředění sportovních tříd – samostatně zpracováno.
ST – platí pro sportovní třídy
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Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Enviromentální výchova

lavičky,žebřiny,kladiny…)
a molitanové jámy
Používání plných míčů, krátkého i
dlouhého švihadla, a dalších
tělovýchovných pomůcek dle
možností.
Využití hudebního doprovodu
ST – zimní soustředění.
Ostatní žáci možnost lyžařského
výcviku.
ST – letní soustředění

5.26

Člověk a svět práce (2.stupeň)

5.26.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání pracovních
dovedností v různých oborech lidské činnosti, přispívá
k profesní orientaci žáka. Oblast se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti
a návyky. Doplňuje celé vzdělávání o důležitou a nezbytnou složku. Tím se odlišuje od ostatních
vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.
5.26.2 Obsahové vymezení:
Vzdělávací obsah je rozdělen na druhém stupni na tyto tematické okruhy: Práce s technickými
materiály, Práce se dřevem, Provoz a údržba domácnosti, Práce s kovem- ruční obrábění kovů,
Pěstitelské práce, Svět práce, Práce s počítačem. Ve všech okruzích jsou žáci soustavně vedeni k
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit
činnost samostatně i v týmu.
5.26.3 Časové a organizační vymezení:
Předmět ČSP se vyučuje s 1 hodinovou týdenní dotací v 6.,7. a 8. ročníku. Učivo je určeno jak
chlapcům, tak i dívkám. Klasickou vyučovací hodinu nahrazujeme v 8. ročníku dvouhodinovým
blokem.
5.26.4 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
• Kompetence k učení
Učitel
- používá kooperativní metody práce (projektové vyučování, .skupinová práce), diskutuje
- pracuje s odbornou literaturou, časopisy
- pracuje s moderními technologiemi
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- používá skupinovou práci
- vytváří modelové situace
- vede k samostatnému řešení úkolu
- pracuje s širokou škálou zdrojů
- diskutuje
- používá metody kritického myšlení
• Komunikativní kompetence
Učitel
- učí prezentovat výsledky vlastní práce
- hodnotí a vede k sebehodnocení skupinové práce
- učí diskutovat
- používá kooperativní metody učení
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- pracuje se školní mediální technikou
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- simuluje životní situace
- používá skupinovou práci (rozdělí role ve skupině,vede ke zodpovědnosti)
- diskutuje
- učí respektovat a tolerovat odlišnosti a rozdílné názory druhých
• Kompetence občanské
Učitel
- diskutuje
- vede k respektování společenských norem
- vede k práci ve prospěch společnosti
• Kompetence pracovní
Učitel
- zadává problémové úkoly
- učí dodržovat stanovená pravidla, postupy a termíny
- využívá všech dostupných pracovních pomůcek plánování
- hodnotí a učí sebehodnocení
- vede k odpovědnosti za výsledek vlastní práce
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5.26.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Člověk a svět práce

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Bezpečnost při práci:
- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci
i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu
- je seznámen s řádem učebny,
s bezpečností a hygienou práce
- zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu

UČIVO
Organizace a bezpečnost práce

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
VDO – osobní zodpovědnost,
respektování a dodržování
předpisů
a norem
OV – hygiena, bezpečnost, činnost

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje apod.)
září
průběžně výrobky-viz. práce s technickými
materiály

lidí, povolání

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý
náčrt výrobku
- je schopen načrtnout
jednoduchý náčrtek výrobku

Základy technického kreslení

- Práce s technickými materiály
- provádí jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje
technologickou kázeň
- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
- zvládá základní postupy při opracování dřeva, měření,
orýsování,
řezání, broušení a vrtání
- zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje a nářadí

Vlastnosti materiálu, užití v praxi
Dřevo,plast, kov
Úloha techniky v životě člověka,
zneužití techniky, technika a
životní prostředí
Pracovní postupy - zhotovení
výrobků ze dřeva a z plastu
Jednoduché pracovní postupy
a operace
Pracovní pomůcky nářadí a
nástroje pro ruční opracování

Technické náčrty a výkresy,
technické informace
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EV – péče o životní prostředí,
ekologické problémy
VDO – osobní zodpovědnost,
respektování a dodržování
předpisů
a norem
OSV- stanovení osobních cílů,
spolupráce a komunikace v týmu

září, říjen, listopad
M- geometrie

září až červen průběžně
Jmenovka.
Hrací kostka.
Vánoční svícen
Přívěsek plastu
Velikonoční motiv
Věšáček.
F- technika, stroje a nástroje
Podložka pod hrnec

Člověk a svět práce

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Přihlásí se a odhlásí od serveru, připojí si
periferie, nakonfiguruje síťovou tiskárnu,
umí spolupracovat s více současně
spuštěnými programy, ve složce
Dokumenty zvládá správu složek a
souborů.

UČIVO

KAPITOLA 1.

•
•

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

září

WINDOWS 2000 - OPAKOVÁNÍ

Spuštění počítače, přihlášení do
uživatelského jména a hesla
Odhlášení od terminálového serveru

školní

sítě

pomocí

•
•
•
•
•

Připojení disketové jednotky na učitelském PC
Připojení CD ROM na učitelském PC
Mapování úložiště dat přes Místa v síti
Připojení tiskárny
Pracovní plocha, zásady pro ukládání dokumentů v síti do
složky Dokumenty

•
•
•
•

Adresáře/pracovní složky, kopírování a přenášení souborů
Spuštění současně více programů a přechod mezi nimi
Kalkulačka, Notepad, Kreslení, mapa znaků
Schránka a její použití pro přenos informací mezi programy
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( mezipředmětové vztahy,
formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje
apod.)

práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury

POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost.
Uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem
a obraze. Zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě. Ovládá
práci s textovými a grafickými editory a
využívá vhodných aplikací.
Pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví Používá
informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji.
Zvládá náročnější práci v textovém
programu, formátuje text do více
sloupců, umí předsadit první řádek, zvolí
rozestupy mezi odstavci, využívá
tabulátory , odrážky a číslování,
zarámuje dokument, i odstavec, umí
nastavit okraje, záhlaví, zápatí stránek,
využívá automatickou kontrolu
pravopisu, umí využít hromadné
korespondence, nástrojů pro kreslení

UČIVO

KAPITOLA 2.
POKROČILÍ

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

TEXTOVÝ EDITOR MICROSOFT WORD -

Formou samostatných prací - přepisování předlohy procvičit dovednosti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formátování odstavců
Rozvržení dokumentu
Automatické rozdělování slov
Kopírování formátů z vybraného textu
Tabulátory
Přidání rámečků v dokumentu
Odrážky a číslování
Vložení číslování stránek do dokumentu
Záhlaví a zápatí dokumentu
Celkový vzhled dokumentu
Příprava dokumentů pro tisk
Vložení tabulky jako objektu do dokumentu (Excel
KRESLENÍ
Možnosti nástroje kreslení
Panel Kreslení
Textové pole
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Mediální výchova
- vést k porozumění toku
informací, počínaje jejich vznikem,
uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a
praktickým využitím
- využívat výpočetní techniku ke
zvýšení efektivnosti své učební
činnosti a racionálnější org. práce
- práce s sebehodnocením žáku
- podněcovat tvořivost žáků, - vést
k realizaci jejich vlastních nápadů
-učit porovnávat informace a
poznatky z většího množství
alternativních informačních zdrojů,
a tím dosahování větší
věrohodnosti vyhledaných
informací
-vedení výuky tak, aby žáci hledali
různá řešení problému svoje řešení
si dokázali obhájit
- tvořivé využívání softwarových a
hardwarových prostředků při
prezentaci výsledku své práce
- používání skupinové práce žáku,
vzájemné pomoci při učení
- vyhledávání aktuálních informací
o naší společnosti

( mezipředmětové vztahy,
formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje
apod.)

Říjen - listopad
práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury
využití internetu
využití nápovědy ve
Windows

- vedení k pracovitosti a
zodpovědnosti
- schopnost sam. práce s počítačem

POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

využívá vlastností záložek, umí vkládat
speciální znaky z programu Mapa znaků.
- vytváří ozdobné exty

UČIVO

PRUŘEZOVÁ TÉMATA

•
•
•
•
•

SPECIÁLNÍ ZNAKY
Vložení speciálního znaku
OZDOBNÉ TEXTY - WORDART
Tvorba nadpisu pomocí funkce WordArt
Úprava WordArtu
Formát WordArtu
Využití ONLINE aplikací:
- vytvoření účtu na google.cz nebo microsoft.cz
- práci v online aplikaci - textovém editoru
- vytvoření jednoduchého dokumentu, začlenění obrázku a tabulky
- vyhotovení samostatné práce na zadané téma

V tabulkovém kalkulátoru sestaví
jednoduchou tabulku, vloží text i čísla,
umí zvolit správný typ čísla, počet
desetinných míst. Zvládá sestavení
jednoduchých vzorců. Využívá
přednastavených aritmetických i
logických vzorců a funkcí, umí tabulku
propojit s grafem a exportovat do
Wordu.

KAPITOLA 3.

TAB. KALKULÁTOR MICROSOFT EXCEL

TABULKOVÝ PROCESOR - FUNKCE A MOŽNOSTI
PRVNÍ KROKY S TABULKOVÝM KALKULÁTOREM
• Otevření tabulkového kalkulátoru
• NÁPOVĚDA - ZPŮSOBY JAK ZÍSKAT POMOC PŘI PRÁCI S APLIKACÍ
• GRAFICKÉ ROZHRANÍ PROGRAMU - ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ.
ZÁKLADNÍ POJMY - SEŠIT, LIST, BUŇKA, ADRESA, VZOREC
• VKLÁDÁNÍ A OPRAVA DAT V BUŇKÁCH, POHYB V SEŠITĚ A V
LISTECH, VZORCE
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( mezipředmětové vztahy,
formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje
apod.)

práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury

prosinec

leden - březen
práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury

•
•

VÝBĚR DAT
PŘESUNY, KOPÍROVÁNÍ V TABULCE POMOCÍ MYŠI, ZÁKLADNÍ
KLÁVESOVÉ ZKRATKY

V tabulkovém kalkulátoru sestaví
jednoduchou tabulku, vloží text i čísla,
umí zvolit správný typ čísla, počet
desetinných míst. Zvládá sestavení
jednoduchých vzorců. Využívá
přednastavených aritmetických i
logických vzorců a funkcí, umí tabulku
propojit s grafem a exportovat do
Wordu.

•
•

VYHLEDÁVÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ
VKLÁDÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ BUNĚK, ŘÁDKŮ, SLOUPCŮ

•
•
•
•
•
•

ZMĚNA VÝŠKY ŘÁDKŮ, ŠÍŘKY SLOUPCŮ
PRÁCE S LISTY V SEŠITU
TŘÍDĚNÍ DAT
ARITMETICKÉ A LOGICKÉ VZORCE
RELATIVNÍ A OBSOLUTNÍ ODKAZY
FUNKCE - VÝPOČTY HODNOT, POUŽITÍ TLAČÍTEK S FUNKCEMI A

práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury

PRŮVODCE

•
•

PROPOJOVÁNÍ TABULEK LISTŮ A SEŠITŮ
FORMÁTOVÁNÍ BUNĚK - FORMÁT OBSAHU BUŇKY, GRAFICKÉ
FORMÁTOVÁNÍ

•

VZHLED STRÁNKY - ORIENTACE PAPÍRU, ROZVRŽENÍ TABULKY
NA LISTY, OBLAST TISKU, NÁHLED
• OBRÁZKY, SYMBOLY, GRAFICKÝ TEXT, KRESLENÍ
GRAFY - TYPY GRAFŮ, LOGIKA TVORBY, POUŽITÍ PRŮVODCE, EDITACE
Využití ONLINE aplikací:
- využití účtu na google.cz nebo microsoft.cz
- práci v online aplikaci - tabulkovém editoru
- vytvoření jednoduché tabulky, začlenění funkcí a grafy
- vyhotovení samostatné práce na zadané téma
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duben

Při práci s internetem využívá
oblíbených položek, zvládá jejich
ukládání a práci s nimi, samostatně
pracuje s poštovní schránkou.

KAPITOLA 4.

JEDNODUCHÉ GRAFICKÉ PREZENTACE

1. PRÁCE V PROGRAMU ZONER CALISTO
• ZÁKLADNÍ POJMY

•
•
•
•

VKLÁDÁNÍ TEXTU A GRAFIKY
PŘEKRÝVÁNÍ OBJEKTŮ
PRÁCE S VRSTVAMI
VÝPLNĚ A POZADÍ, OBRYSY
VYPRACOVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE NA ZVOLENÉ TÉMA

Umí si nakonfigurovat poštovního
klienta pro obsluhu své poštovní
schránky na internetu. Outlook využívá
pro plánování událostí, sestavuje skupiny
atd.

květen
práce na PC, využití
dataprojektoru,
odborné literatury

Využití ONLINE aplikací:
- využití účtu na google.cz nebo microsoft.cz
- práci v online aplikaci - kreslení - jednoduchá graf. prezentace
- vytvoření jednoduché prezentace, začlenění obrázků
- vyhotovení samostatné práce na zadané téma
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červen

Člověk a svět práce

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Uvědomuje si, že osobnost jsme každý individuálně, že máme něco
společného, ale především jsme každý jiný.
Vyjmenuje všechny aspekty tvořící osobnost..
Ví, co je to temperament, jak ho dělíme a do jakého typu
temperamentu se řadí on.
Zná druhy chování a dokáže je charakterizovat.

Osobnost

Diskutuje o různých významných osobnostech.
Dokáže určit různé charakterové vlastnosti, které potřebuje člověk
k tomu, aby se stal významnou osobností.
Uvědomuje si, že osobnost není jen významný člověk, ale že
osobností je každý individuálně.
Ví, co vše vytváří osobnost každého jedince.
Dokáže určit osobnostní rysy, ve kterých jsou si lidé podobní
a kterými se naopak liší.
Zhodnotí jak je pro nás důležité přátelství a proč.
Formuluje své vlastnosti, dovednosti a schopnosti a určuje ty, které
jsou důležité pro výběr jeho budoucího povolání.
Zná přibližnou hodnotu svého IQ, má jistou představu o svém
žebříčku hodnot a dokáže ho sestavit.
Je schopen zhodnotit, na jaké povolání má schopnosti a dovednosti.

Člověk jako osobnost

Dokáže zhodnotit, které kvalifikační nároky má které povolání.
Ví, co to je pracovní prostředí a pracoviště, pracovní prostředky,
charakter pracovních činností a objekty a produkty práce, jakým

Faktory charakterizující lidskou
práci

Základní pojmy, struktura osobnosti,
typologie osobnosti, temperament,
druhy chování.

Významné osobnosti, v čem se lišíme
a v čem jsme si podobní, přátelství,
kamarádství.

Sebepoznávání
Jak se vidím já, jak mě vidí ostatní,
osobní vlastnosti, schopnosti a
dovednosti,, testy IQ (numerický,
verbální, logický), motorika, jak
využívám mozek, paměť, hierarchie
hodnot.
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Osobnostní a sociální výchova –
temperamentový kříž, dramatické
ztvárnění různých situací
Výchova demokratického občana –
dramatické ztvárnění různých situací
Osobnostní a sociální výchova –
diskuse o osobnostech a osobnosti
obecně
Výchova demokratického občana –
dramatické ztvárnění různých situací
Mediální výchova – vyhledávání
informací
Osobnostní a sociální výchova – jak
mě vidí ostatní, jak se vidím já;
žebříček hodnot
Výchova demokratického občana –
diskuse o tom, jak mě vidí ostatní
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – informace
o inteligenci, inteligentních lidech a o
inteligenčních rozdílech národů
Osobnostní a sociální výchova –
dramatické ztvárnění různých situací;
požadavky na mě, když budu žádat o

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační
nástroje apod.)
Září
Temperamentový kříž
Test na druh temperamentu
Dramatické ztvárnění různých
situací
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
Září, říjen
Projekt: „Síň slavných
osobností“
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
Výchova ke zdraví

Říjen
Jak mě vidí spolužáci
Pracovní listy (žlutá složka)
IQ testy
Projekt: „Můj žebříček hodnot“
Učebnice: Praktické činnosti –
Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
Listopad
Učebnice: Praktické činnosti –
Člověk a svět práce

způsobem práci ovlivňují a jak je naopak ovlivňují pracovníci.
Umí určit, které z různých druhů těchto věcí patří ke kterému
povolání.
Je schopen určit jaké kvalifikační, zdravotní a osobní požadavky je
potřeba k různým druhům povolání.

Je schopen formulovat své představy o své budoucnosti.
Uvědomuje si, co vše může ovlivnit volbu jeho povolání.
Má představu o tom, které zájmy by mohly ovlivňovat jeho budoucí
povolání a jak jej může ovlivnit jeho zdravotní stav.
Je schopen sám sebe zdravě zhodnotit v rámci svých předpokladů
pro budoucí povolání a na základě toho si určit jisté cíle, které
nebudou nadhodnoceny ani podhodnoceny.
Zhodnotí, jaké vlastnosti má mít podnikatel, zaměstnanec, vedoucí
pracovník.
Diskutuje o tom, jaké typy rozhodování existují a jakým způsobem
se rozhoduje on.
Sestaví si akční plán svého rozhodování.

Pracoviště, pracovní prostředí,
objekty a produkty práce, charakter
pracovních činností, kvalifikační
požadavky, zdravotní a osobní
požadavky, poptávka na trhu práce,
další charakteristické znaky práce.

Má profesní orientace
Představy o budoucnosti, faktory
ovlivňující volbu povolání, osobní
zájmy a životní cíle, tělesný a
zdravotní stav, sebehodnocení.
Rozhodování
Akční plán rozhodování, typy
rozhodování, mé rozhodování.

Zná informace, které jsou důležité pro jeho volbu povolání.
Je schopen vyhledat si informace o SŠ, OU, U, a PRŠ.
Diskutuje o různých povoláních a školách a možnosti jeho uplatnění
se v nich na základě informací, které o těchto povoláních a školách
získal.
Diskutuje o možnostech budoucího života.

Informační základna pro volbu
povolání
Informace o různých povoláních a
naše schopnost uplatnění se v nich,
informace o SŠ, OU, U, a PRŠ.
Akční plánování
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práci
Výchova demokratického občana –
nácvik asertivního chování v různých
situacích
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – zahraniční
trh práce a jeho souvislosti s naším
Enviromentální výchova – hygienické
a zdravotní požadavky na pracovní
prostředí
Mediální výchova – práce
s internetem, tiskem, televizí,…
Osobnostní a sociální výchova –
projekt, pracovní listy
Výchova demokratického občana –
nácvik asertivního chování v různých
situacích
Mediální výchova – vyhledávání
informací o různých zaměstnáních:
pro jakou práci se hodím
Osobnostní a sociální výchova – jak
se rozhoduji a proč: pracovní listy
Výchova demokratického občana –
demokracie při mém rozhodování,
neomezovat sebe, ani své okolí:
diskuse o asertivním chování
Mediální výchova – vyhledávání
informací
Osobnostní a sociální výchova –
zjišťování a diskuse o tom, jak bych
se uplatnil ve kterém zaměstnání.
Osobnostní a sociální výchova – moje

Internet
Pracovní listy (žlutá složka)

Listopad, prosinec
Pracovní listy (žlutá složka)
Internet
Projekt: „Moje budoucnost“
Učebnice: Praktické činnosti –
Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
Leden
Pracovní listy (žlutá složka)

Leden, únor
Učebnice: Praktické činnosti –
Člověk a svět práce
Internet

Únor, březen

Diskutuje o změnách, které ho čekají, o své budoucnosti, o svých
krátkodobých i dlouhodobých životních cílech.
Sestaví si akční plán pro následující rok a průběžně kontroluje, zda
jej plní tak, jak si představoval.

Diskutuje o tom, co bude dělat po základní škole, jak bude vypadat
jeho budoucí studium a jak si představuje své uplatnění na trhu
práce.
Sestaví si akční plán dalšího studia.
Připravuje se na změny, které jej po opuštění základní školy čekají.
Diskutuje o předložených případových studiích a o budoucnosti
osob, které v nich vystupují.
Umí vysvětlit, co to je trh práce.
Ví, jak se na něm může uplatnit.
Uvědomuje si rizika nezaměstnanosti.
Dokáže říci důvody vysoké nezaměstnanosti.
Orientuje se v aktuálních pracovních příležitostech, v míře
nezaměstnanosti v určitých oborech, v uplatnění na trhu práce
absolventů různých oborů o které má zájem.
Diskutuje o rovnosti příležitostí na trhu práce o možnosti tuto situaci
změnit.
Je informován o tom, jakými způsoby můžeme hledat zaměstnání a
na které instituce se můžeme obrátit při hledání zaměstnání.
Umí sestavit svůj vlastní i fiktivní životopis, zná jeho formální,
obsahová i estetická hlediska.
Zná různá společenská pravidla týkající se pracovního pohovoru a
ví, na jaké otázky by měl být předem připravený.

Co dál?, změny, které v mém životě
nastanou, plán na tento rok, stanovení
cílů, jak si vedu.

Možnosti absolventa ZŠ
Co dál po ZŠ? Rozbor případových
studií, akční plán dalšího studia,
adaptace na životní změny.
Trh práce
Pracovní příležitosti, nezaměstnanost,
rovnost příležitostí na trhu práce,
poprávka na trhu práce.

Snažíme se získat zaměstnání
Způsoby hledání zaměstnání,
životopis, pohovor u zaměstnance,
informace o pracovních místech,
služby zprostředkující zaměstnání.
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budoucnost (pracovní listy, referát)
Výchova demokratického občana –
pohled vpřed a zpět (co bych řešil
jinak)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – uplatnil
bych se na evropském trhu práce?
Jestli ano, jak.
Osobnostní a sociální výchova –
případové studie, plán mého studia
Výchova demokratického občana –
případové studie; jak se budu
vyrovnávat se změnami v mém životě
Mediální výchova – vyhledávání
informací. pro mé další studium
Mediální výchova – práce
s internetem, tiskem a informacemi
z ostatních médií.
Multikulturní výchova – rovnost
příležitostí na trhu práce pro všechny
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – zahraniční
trh práce

Pracovní listy (žlutá složka)
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova

Osobnostní a sociální výchova –
dramatické ztvárnění modelových
situací
Výchova demokratického občana –
asertivní chování
Mediální výchova – informace o
pracovních místech
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – služby
zprostředkující zaměstnání,
zaměstnání v zahraničí

Duben , květen
Učebnice: Praktické činnosti –
Člověk a svět práce
Projekt: „Žádost o pracovní
místo: Životopis“
Internet
Návštěva úřadu práce
Dramatické ztvárnění pohovoru
u zaměstnavatele
Pracovní listy (žlutá složka)

Březen
Pracovní listy (žlutá složka)
Případové studie
Internet
Projekt: „Střední škola“
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
Duben
Učebnice OV pro 9. ročník
Internet
Aktualizovaná tabulka
nezaměstnanosti.
Projekt: „Jak zlepšit situaci na
trhu práce“

Zná význam základních pojmů ze zákoníku práce a základní práva a
povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele.
Ví jak má vypadat pracovní smlouva.
Ví za jakých podmínek může vzniknout a být ukončen pracovní
poměr.
Je informován o různých specificích mzdy za práci a čerpání
dovolené a o tom, jaká pravidla musí dodržovat zaměstnavatel,
pokud chce nebo musí zaměstnance přesunou na jiné pracovní místo.
Zná základní informace o čerpání rodičovské dovolené a o
podmínkách, za kterých pracují mladiství a těhotné ženy.

Má představu o tom, jak se chová podnik na trhu a co to jsou tržní
vztahy.
Zná nejčastější formy podnikání na našem trhu.
Ví, co to je živnostenský list, kde se vyřizuje a které informace a
doklady jsou potřeba pro jeho vyřízení.
Uvědomuje si rizika podnikání a co vše musí zvážit před tím, než se
rozhodne podnikat, popřípadě jaké informace musí zjistit.
Definuje pojmy: zisk, příjmy, výdaje a náklady.

Práce a zákon
Zákoník práce, práva a povinnosti
zaměstnance a zaměstnavatele, vznik
a ukončení pracovního poměru,
pracovní smlouva, pracovní
podmínky, nárok na mzdu a
dovolenou, další specifika práce
zakotvené v pracovní smlouvě,
náhradní práce, zaměstnávání
mladistvých a těhotných žen,
rodičovská dovolená.
Soukromé podnikání
Co obnáší soukromé podnikání,
nejčastější formy podnikání, otázky,
které je nutné zvážit před začátkem
podnikání, živnostenský list.
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Osobnostní a sociální výchova – já a
zákoník práce
Výchova demokratického občana –
práva a povinnosti
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – rozdíly
v pracovních zákonících (zajímavosti)
Mediální výchova – vyhledávání
informací
Multikulturní výchova –
zaměstnávání národnostních menšin
(diskuse)

Květen , červen
ÚZ – zákoník práce
Učebnice OV pro 9. ročník
Projekt: „Pracovní smlouva“
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova

Osobnostní a sociální výchova –
v čem bych mohl podnikat
Výchova demokratického občana –
asertivní chování (jak jednat se
zaměstnanci)
Mediální výchova – novinky z médií
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech –
mezinárodní podnikání

Červen
Učebnice OV pro 9. ročník
ÚZ – zákoník práce
Projekt: „Kdybych byl
podnikatel“
Mezipředmětové vztahy:
Občanská výchova
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5.27 Seminář z matematiky (2. stupeň)
5.27.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací oblast seminář z matematiky je založen především na aktivních činnostech,
které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných
situacích. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáku, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní
myšlení a schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti
jako je vytrvalost, pracovitost a kritičnost.
Seminář z matematiky poskytuje potřebné vědomosti a dovednosti pro praktický život,
umožňuje získávat matematickou gramotnost a logické myšlení a tím vytváří předpoklady pro
další možné úspěšné studium.
5.27.2 Obsahové vymezení:
V šestém ročníku se navazuje na učivo 1. stupně. Učivo navazuje na přirozená a
desetinná čísla. V geometrii se prohlubují vědomosti o úhlech, shodných zobrazeních,
trojúhelníku, kvádru a krychli.
V sedmém ročníku aplikují své znalosti na zlomky, celá a racionální čísla. Žáci se
seznámí s poměrem, přímou a nepřímou úměrností a s trojčlenkou. Získané poznatky uplatní na
měřítku plánu a map. Seznámí se s pojmem „procento“. V geometrii navážou na shodná
zobrazení v rovině, z rovinných útvarů proberou čtyřúhelníky a trojúhelníky a z těles se zaměří
na hranoly.
V osmém ročníku se žáci učí pracovat s proměnnou v tematických celcích druhá mocnina
a odmocnina a Pythagorova věta. Procvičují základní početní operace s algebraickými výrazy a
navážou na znalosti o rovnicích z prvního stupně v tematickém celku lineární rovnice.
V geometrii rozšíří své poznatky o kruhu, kružnici a válci. Procvičují jednoduché konstrukční
úlohy na využití Thaletovy kružnice.
V devátém. ročníku v semináři z matematiky procvičují: vytýkání výrazů, soustavy
lineárních rovnic se dvěma neznámými, funkce a podobnost. Aplikují základy lineárních funkcí
a jejich grafů. Geometrii se završuje učivo o jehlanu, kuželu, válci a kouli.
5.27.3 Časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět seminář z matematiky na druhém stupni navazuje svým vzdělávacím
obsahem na předmět matematika na prvním stupni. Je vyučován 1 hodinu týdně v kmenových
třídách.
Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoli znalostí a
vědomostí. Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na
řešení problémů, sebekontrolu, počtářské soutěže, skupinovou práci a didaktické hry, s důrazem
na činnostní charakter učení.
5.27.4 Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
- vybírá úlohy, které vedou k využívání vhodných způsobu, metod a strategií pro řešení úloh
- zadává vícekrokové úlohy, které vedou k plánování
- diskutuje, zdůvodňuje
- používá a přiřazuje pojmy a symboly
- vede k hledání, vysvětluje a napravuje chyby
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- používá práci s textem, učí čtení textu s porozuměním
- používá metody kritického myšlení
• Kompetence k řešení problému
Učitel
- zadává problémové úlohy a modelové situace vedoucí k hledání vlastního úsudku a odhadu
- podporuje hledání podstaty problému / analýza /,učí hledání příčin, logiky, dávání věcí do
souvislosti / syntéza /
- vede k objevování různých variant řešení
- podporuje hledání a nápravu chyb, ověřuje si správnosti výsledku
- klade cílené otázek, dává odpovědi na zadané otázky, diskutuje
• Kompetence komunikativní
Učitel
- podporuje vyjadřování a formulaci myšlenek a názoru v logickém sledu, vyjadřuje se
stručně a jasné - vede k obhajobě svého názoru na základe věcných argumentu
- učí porozumění různým typům textu
- vede k tvorbě a formulaci vlastních úloh
- podporuje stručné a jasné zdůvodňování svých tvrzení
- vysvětluje postupy, hledá chyby
- používá kooperativní metody a metody kritického myšlení
• Kompetence sociální a personální
Učitel
- simuluje životní situace
- uplatňuje zodpovědnost a tvůrčí přístup
- vede k sebehodnocení a přijímání kritiky a pochvaly
• Kompetence občanské
Učitel
- používá úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy
- vede k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti
• Kompetence pracovní
Učitel
- zadává problémové úlohy k cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- dodržuje pravidla, učí termínu – výchova k zodpovědnosti
- zadává úlohy s podnikatelským záměrem
- zadává úlohy zaměřené na volbu povolání
- plánuje , hodnotí,učí sebehodnocení
- učí k samostatnosti v práci
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5.27.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Seminář z matematiky

ROČNÍK: 6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Zpaměti sčítá, odčítá, násobí a dělí.Řeší
jednoduché slovní úlohy a rébusy.

Opakování přirozených čísel

OSV-výpočet základních operací

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů.
Dokonale rozeznává jednotlivé rovinné
obrazce.

Prohlubování učiva o rovinných
obrazcích

OSV-výpočty obsahů a obvodů pozemků

Rozeznává jednotlivá tělesa,
charakterizuje je podle vlastností.
Kreslí kvádr a krychli ve volném
rovnoběžém promítání, počítá s
objemovými jednotkami, řeší úlohy z
praxe,ovládá jednoúběžníkovou a
dvojúběžníkovou perspektivu.

Procvičování objemů a povrchů kvádru a
krychle

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové rozvržení
učiva, evaluační nástroje apod.)
září,říjen
samostatná práce,
skupinová práce, soutěže,
práce s pracovním sešitem.
září, říjen
práce s modely obrazců.
samostatná práce,
měření, názorné pomůcky
Pč - popis technických výkresů
výklad,demonstrační pokus,
samostatná práces modely těles,
vytváření modelů těles,
náčrt místnosti, ulice
soutěž
Fy - měření délky

Určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem.
Umí narýsovat , přenášet, sčítat a odčítat
úhly daných velikostí jak početně , tak
pomocí kružítka a pravítka, užívá
logickou úvahu, vyvozuje obecné závěry.

Úhel a jeho velikost
OSV- důkaz součtu vnitřních úhlů v
trojúhelníku, čtverci, obdélníku a obecně
n-úhelníku
nekonvexní útvary
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Prosinec, leden, únor
Z - určování zeměpisných
navigace
důraz na pečlivost,
samostatnost.
F-astronomie

poloh,

Umí modelovat osově souměrné útvary,
umí najít jejich osy souměrnosti.

Rozeznává prvočísla a čísla složená.Zná
znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10 a dokáže je
aplikovat na jednoduché slovní úlohy na
dělitelnost, užívá logické úvahy, nalézá
řešení jednotlivých situací

Osová souměrnost

Dělitelnost přirozených čísel

Březen, duben
OSV-obsah pokoje, pozemku,…

samostatná práce,
modelování,
názorné pomůcky
skupinová práce,
soutěž

OSV - aplikace na slovních úlohach,

Květen, červen
výklad,
samostatná práce,
skupinová práce,
práce s učebnicí,
soutěž
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Seminář z matematiky

ROČNÍK: 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Provádí početní operace v oboru desetinných čísel.
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností,
Vyjadřuje vztah celek – část pomocí desetinných čísel.
Porovnává soubory dat.
Porovnává desetinná čísla a zobrazuje je na číselné ose.
Zaokrouhluje je s požadovanou přesností.
Písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla. Modeluje a
řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
souměrnosti.

Opakování
Desetinná čísla, dělitelnost
přirozených čísel

Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel.
Porovnává soubory dat.
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.
Zná znaky dělitelnosti čísly: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Umí provést rozklad čísla na součin prvočísel.
Určí největšího společného dělitele i nejmenší společný
násobek dvou a více čísel. Rozeznává úhly vedlejší, vrcholové,
souhlasné a střídavé a určuje jejich velikost.
Umí určit vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku. Ví co je to osa
souměrnosti a samodružný bod.

Opakování
Dělitelnost přirozených čísel

Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel.

Zlomky

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočty desetinných
čísel v běžném životě

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září
číselná osa
samostatná práce, soutěže
práce s pracovním sešitem
Důvtip

Úhly, trojúhelníky, osová souměrnost

Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na využití dělitelnosti
v běžném životě

září, říjen
samostatná práce, skupinová práce,
soutěže
pravítko, kružítko, úhloměr
důraz na pečlivost
Důvtip

OSV-představivost a výpočet nákupu
tapet, podlah.krytin apod

listopad, prosinec, leden

Úhly, trojúhelníky

samostatná práce, skupinová práce,
soutěže

Vykonává početní operace s více zlomky.
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Řeší slovní úlohy se dvěma až třemi operacemi se zlomky.

Důvtip

Provádí početní operace v oboru celých čísel.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Sčítá, odečítá, násobí a dělí celá a racionální čísla.

Celá čísla, racionální čísla

Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem.
Pracuje s měřítky map a plánů.
Určuje vztah přímé a nebo nepřímé úměrnosti.
Umí sestavit trojčlenku a vypočítat ji.
Užívá trojčlenku při řešení slovních úloh na přímou a nepřímou
úměrnost.

Poměr,přímá a nepřímá úměrnost

Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti
základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů. Charakterizuje a
třídí základní rovinné útvary. Určuje a charakterizuje
základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti.
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
Řeší slovní úlohy na výpočet obsahů a obvodů čtyřúhelníků a
trojúhelníků. Umí načrtnou libovolný hranol a popsat jej podle
zadání.
Umí narýsovat i načrtnout síť hranolu a popsat ji podle zadání.
Pozná podstavu, výšku a plášť libovolného hranolu.

Rovinné obrazce, a tělesa
Čtyřúhelníky a trojúhelník
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soutěže
Důvtip

Osobnostní a sociální výchova:
využití poměru v domácnosti (vaření,
míchání barev, …)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – kurzy
měn, poměr velikostí států,
zalidněnosti, …
Osobnostní a sociální výchova:
slovní úlohy na výpočet obsahů a
obvodů rovinných obrazců v běžném
životě

únor, březen
samostatná práce, spolupráce ve
dvojicích
F: vztahy mezi veličinami
Z: měřítko plánu, mapy
duben, květen, červen
práce s modely těles
pravítko, kružítko
samostatná práce, skupinová práce,
práce ve dvojicích, soutěže

Seminář z matematiky

ROČNÍK: 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- Provádí početní operace v oboru celých a racionálních
čísel.
- rozumí pojmu výraz
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných
určí hodnotu číselného výrazu
- Řeší reálné úlohy z praxe – měřítko mapy, plánek
Počítá úlohy na rovnoběžníky a tělesa
Umí uplatnit procenta ve slovních úlohách.
- Užívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu
- Provádí početní operace
v oboru celých a racionálních
čísel; účelně užívá kalkulátor
- určí druhou mocninu a
Odmocninu, výpočtem, pomocí
tabulek, pomocí kalkulačky
- užívá druhou mocninu a
odmocninu ve výpočtech
- chápe pojem reálné číslo
- Provádí početní operace
v oboru celých a racionálních
čísel.
- Analyzuje a řeší jednoduché
problémy,modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru
celých a racionálních čísel

UČIVO

Opakování učiva 7.ročníku.
- racionální čísla
- celá čísla
- poměr, úměrnost
- rovinné obrazce
- hranoly
- procenta

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Osobnostní a sociální výchova: slevy,
slovní úlohy na procenta z praxe
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech: slovní
úlohy na procentuální vyjádření
různých mezinárodních skutečností
Enviromentální výchova: stav
ovzduší, půdy a vody, přítomnost
škodlivých látek

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září, říjen
samostatná práce,
soutěž, sebekontrola

Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin
odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálného čísla

říjen,
práce s náčrtem, samostatná práce ,
práce s tabulkami

Pythagorova věta.
- pojem
- výpočet délek stran v pravoúhlém
trojúhelníku
užití Pythagorovy věty

listopad
samostatná práce, práce s tabulkami
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- Zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor.
- rozliší odvěsny a přepony rozumí
odvození vzorce Pythagorovy
věty
- využívá poznatků při výpočtu
délek stran pravoúhlého
trojúhelníku
- umí využít poznatky ve slovních
úlohách
- zaokrouhluje a provádí odhady s
danou přesností
- Provádí početní operace
v oboru celých a racionálních
čísel.
- zapíše číslo ve tvaru a . 10n pro 1
< a < 10, n je celé číslo
- provádí početní operace
s mocninami s přirozeným mocnitelem
Provádí početní operace v oboru reálných čísel.
Rozumí pojmu výraz
Matematizuje jednoduché reálné situace
S využitím proměnných určí hodnotu číselného výrazu
Zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
Umí dosadit do výrazu s proměnnou
Provádí početní operace s výrazy, pracuje se vzorci, vytýká
Matematizuje jednoduché reálné situace.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých
a racionálních čísel.
- užívá a zapisuje vztah rovnosti
- řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav

Mocniny s přirozeným mocnitelem.
- čtení a zápis mocnin s přirozeným
mocnitelem
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
- početní operace s mocninami
s přirozeným mocnitelem

prosinec
samostatná práce, práce s pracovním
sešitem
Fy- zápis jednotek fyz. veličin

Operace s algebraickými výrazy

leden, únor
samostatná práce

Lineární rovnice.
- rovnost
- lineární rovnice

březen, duben
samostatná práce,
práce s pracovním sešitem,
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-provádí zkoušku řešení
- Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení
úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací.
-Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím
proměnných. Analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický
aparát v oboru celých a racionálních čísel.
- matematizuje jednoduché reálné situace
- vyřeší daný problém aplikací získaných matematických
poznatků
a dovedností
- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,...)
- zdůvodní zvolený postup řešení
- ověří výsledek řešení
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá
řešení
- Matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím funkčních vztahů

sebekontrola
Květen
Fy- vztahy mezi veličinami
Fy- řešení fyz. úloh

Slovní úlohy.
- slovní úlohy
EGS – srovnání států – HDP, počet
obyv., …
EV – ochrana život. prostředí

Závěrečné opakování.
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Samostatná práce, skupinová práce,
sebekontrola

Seminář z matematiky

ROČNÍK: 9.

POZNÁMKY
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

UČIVO

Provádí početní operace v oboru
celých a racionálních čísel, užívá ve
výpočtech druhou mocninu a
odmocninu. Analyzuje
a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického
aparátu.)
Žák si zdokonalí práci s proměnnou.
Zdokonalí a zautomatizuje si
ekvivalentní úpravy rovnic
Naučí se správně chápat pojem procento

Opakování učiva z 8. ročníku.
-Racionální čísla,
-Rovnice, procenta
-Mocniny, výrazy
- Pythagorova věta
- Slovní úlohy

Provádí početní operace v oboru
reálných čísel.
Rozumí pojmu výraz
Matematizuje jednoduché reálné situace
S využitím proměnných určí hodnotu
číselného výrazu
Zapíše pomocí výrazu s proměnnou
slovní text
Umí dosadit do výrazu s proměnnou
Provádí početní operace s výrazy
Matematizuje jednoduché reálné
situace.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru

Operace s algebraickými výrazy.
-Opakování
-Rozklad na
součinn
-Krácení rozšířených
lom. výrazů

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
OSV-úroky, orientace v cenách

( mezipředmětové vztahy, formy a
metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
září
samostatná
práce,
skupinová
práce,
soutěž,
sebekontrola a sebehodnocení

říjen , listopad, prosinec
samostatná práce,
práce s sbírkou úloh z matematiky

- Rovnice s neznámou ve
jmenovateli
-Vyjádření neznámé ze
vzorce
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celých
a racionálních čísel.
Řeší jednoduché lineární rovnice
s neznámou ve jmenovateli a slovní
úlohy řešené těmito rovnicemi.
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá řešení
předkládaných nebo zkoumaných
situací.
Formuluje a řeší reálnou situaci
pomocí rovnic a jejich soustav. Řeší
soustavu dvou
lineárních rovnic se dvěma neznámými
substituční a sčítací metodou.
Provádí zkoušku svého řešení, získává
návyk sebekontroly.
Řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou
lineárních rovnic se dvěma neznámými.
Vyhledává, porovnává a zpracovává
data.
Vyjadřuje funkční vztah tabulkou,
rovnicí , grafem.
Matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím funkčních vztahů.
Žák rozezná funkční vztah od jiných
vztahů.
Určuje definiční obor funkce a množinu
hodnot funkce.
Sestrojuje grafy jednoduchých funkcí.
Řeší graficky soustavu dvou lineárních
rovnic.
Užívá probrané funkce při řešení úloh z
praxe.

Soustavy lineárních rovnic se dvěma
neznámými.
-Řešení soustav rovnic
-směsi a roztoky
-úlohy o pohybu
-úlohy o spol. práci
-souhrnná cvičení

Funkce a jejich užití
-závislost funkce, přiřazování, předpisy
-co je to funkce
-přímá úměrnost
-lineární funkce, graf
-rostoucí a klesající funkce
-lineární funkce v praxi
-kvadratická funkce
-nepřímá úměrnost
-souhrnná cvičení

kreativita
samostatná práce,
sebekontrola,
analýza a syntéza,
práce s učebnicí Běloun
schopnost použít danou metodu
seberegulace a sebeorganizace

OSV – čtení z grafu

leden , únor,
samostatná práce,
práce s učebnicí
přesnost,
pečlivost,
kreativita
milimetrový papír
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Určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti.
Zaokrouhluje a provádí odhady
s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
Načrtne a sestrojí sítě základních těles
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
Řeší úlohy na prostorovou
představivost.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
Žák sestrojí síť jehlanu.
Umí vypočítat objem a povrch jehlanu,
kužele a koule .
Užívá goniometrické funkce při
výpočtech povrchu a objemu jehlanu a
kužele.
Zpevňuje vazby, zdokonaluje paměť.
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a
nalézá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací
Samostatně řeší slovní úlohy.

Objemy a povrchy těles,jehlan, kužel,
koule
-jehlan- síť,povrch,objem
-kužel- síť, povrch,objem
-koule- síť, povrch,objem
-souhrnná cvičení

OSV – spotřeba materiálu
stavebnictví

březen , duben
samostatná práce,
skupinová práce,
práce s tabulkami a kalkulačkou,
práce s náčrtkem
práce s modely,

Závěrečné opakování

OSV - aplikace na slovních
úlohach,

květen, červen
kreativita
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5.28 Společenskovědní seminář (2. stupeň)
5.28.1Charakteristika vyučovacího předmětu:
Doplňující vzdělávací obor Společenskovědní seminář je volitelným předmětem, který ve
svých tématech integruje vzdělávací obory Dějepis, Výchova k občanství a Zeměpis.
5.28.2 Obsah vzdělávacího předmětu společenskovědní seminář tvoří témata:
1. Významná výročí a svátky, lidový rok a tradice
2. Význam náboženství v životě člověka
3. Poznáváme svůj kraj – olomoucký region (zajímavá a památná místa, významní rodáci)
4. Umění – umělecké slohy v dějinách, významné osobnosti
Mezipředmětové vztahy
Společenskovědní seminář vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura je to mluvený, písemný
projev a tvořivé činnosti s literárním textem. Navíc samotný název Společenskovědní seminář je odvozen
od jeho obsahu – tvoří jej vzdělávací obory, které souvisejí se vzdělávací oblastí Člověk a společnost,
tedy Dějepis a Výchova k občanství. Vzdělávací obor Zeměpis je sice zařazen do oblasti Člověk a
příroda, nicméně jeho souvislost s obory Dějepis a Výchova k občanství je zřejmá.

Cíle společenskovědního semináře
Společenskovědní seminář vede žáka k základní orientaci ve vybraných společenskovědních
tématech. Současně se žáci učí spolupráci při řešení konkrétních úkolů, vyhledávat a třídit
informace. Žáci prezentují získané informace v psané i mluvené podobě.
5.28.3 Časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v 8. ročníku.
5.28.4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence občanské
probouzíme u žáků zájem o region a české tradice
Kompetence sociální a personální
I) vedeme žáky k týmové spolupráci a zároveň k samostatnosti při plnění zadaných úkolů
Kompetence pracovní
učíme žáky dodržovat předem dohodnutá pravidla a termíny
vedeme žáky k dobré organizaci práce
Kompetence k řešení problémů
• vedeme žáky k samostatnému řešení problémů
Kompetence k učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, k hodnocení výsledků své práce
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5.28.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Společenskovědní seminář

ROČNÍK : 8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák
Orientuje se ve svátcích a výročích,
tradicích našeho státu, uvědomuje si
jejich význam pro integritu českého
národa

UČIVO

PRUŘEZOVÁ
TÉMATA

Významná výročí a svátky, lidový rok a tradice
Pojem svátek, tradice. Svátky a tradice v jednotlivých měsících roku.
MV – práce s internetem
(vyhledávání informací)

Formuluje svůj názor na
náboženství obecně; orientuje se
v hlavních světových náboženstvích;
rozliší náboženství monoteistická a
polyteistická; objasní pojem
náboženské tolerance; seznámí se
s hlavními myšlenkami jednotlivých
náboženství, jejich tradicemi, zvyky,
svátky a symboly; charakterizuje
pojmy nová náboženská hnutí,
extremismus, fanatismus

Význam náboženství v životě člověka
Náboženství a náboženská tolerance. Judaismus, křesťanství, islám,
hinduismus, buddhismus. Další náboženství a nová náboženská hnutí.
Extremismus a fanatismus.

Získává povědomí o zajímavých a
památných místech olomouckého
regionu, významných rodácích a
osobnostech

Poznávání olomouckého regionu
Zajímavá a památná místa, významní rodáci a osobnosti.

Orientuje se v hlavních uměleckých
slozích v dějinách; dokáže
charakterizovat základní prvky
jednotlivých slohů; seznámí se
s nejdůležitějšími osobnostmi

Umění – umělecké slohy v dějinách
Antické umění, románský, gotický, renesanční, barokní sloh,
klasicismus a empír, romantismus, secese, moderní umění.

(formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva,
evaluační
nástroje
apod.)
Průběžně, celoročně.
Skupinová práce, pracovní
list, práce s informacemi internet

Září, říjen, listopad
Skupinová práce, pracovní
list, práce s informacemi internet
OSV – orientace v naší
historii; ve společnosti, ve
které žiji

Prosinec, leden, únor, březen
Skupinová práce, pracovní
list, práce s informacemi internet
MKV – kulturní odlišnosti
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Duben, květen, červen
Skupinová práce, pracovní
list, práce s informacemi internet

jednotlivých slohů
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5.29

Angličtina v médiích (7. ročník)

5.29.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obsah předmětu navazuje na vyučovací předmět anglický jazyk.
Seminář má významné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, zaměřuje se na dosažení
kvalitní úrovně jazykové kultury, na pochopení různých mediálních sdělení a na vhodnou
komunikaci.
5.29..2 Obsahové vymezení:
Obsah předmětu se týká především anglického jazyka a schopnosti pochopit obsah sdělení
hudebních, literárních, mediálních, filmových či jiných děl.
5.29.3 Časové a organizační vymezení:
Předmět je vyučován jednou hodinou týdně. Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách.
Základem je kvalitní spolupráce s vyučujícím českého jazyka.
5.29.4. Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel:
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka,
- užívá vhodné učební pomůcky,
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb
• Kompetence komunikativní
Učitel:
- zařazuje do výuky řečnická cvičení, diskusi, poslech, konverzaci,
- vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých,
- vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů
• Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
• Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzívního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k práci ve skupinách
- k vytváření vlastních pravidel a jejich respektování
• Kompetence občanské
Učitel vede žáky:
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-

k dodržování pravidel slušného chování
k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
k tomu, aby brali ohled na druhé
k respektování druhých
k podpoře pozitivního postoje k ochraně kulturního dědictví a našich tradic

• Kompetence pracovní
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
- k rozvíjení smyslu pro povinnost

416

5.29.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Angličtina v médiích

ROČNÍK : 7.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák se naučí rozdílům mezi různými
přízvuky rodilých mluvčí. Porozumí
přečtenému textu či hudební ukázce.
Dokáže pohovořit o hlavních
myšlenkách a charakterizovat postavy
v anglickém jazyce.

UČIVO

PRUŘEZOVÁ
TÉMATA

Slovní spojení, frázová slovesa, gerundium vs. infinitiv
Angličtina v hromadných sdělovacích prostředcích: časopisy, noviny,
rozhlas, televize, internet. Mluvená angličtina – rozdíly mezi britskou
a americkou.

Lépe se zorientuje nejen v anglickém
textu, originálně namluvené ukázce či
hudebním díle, ale také ve společnosti
a sám v sobě.
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OSV
MV

(formy a metody práce,
projekty, časové rozvržení
učiva,
evaluační
nástroje
apod.)
Konverzace – v páru i ve
skupině.
Společné i samostatné čtení
novinových úryvků a práce
s nimi. Filmové, hudební a
rozhlasové ukázky a následná
práce s textem. Diskuse nad
přečteným, viděným či
poslechnutým; zhotovování
písemných záznamů, vlastní
tvorba a vzájemné hodnocení.

5.30

Mediální výchova (9. ročník)

5.30.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací předmět Mediální výchova je vhodným doplňkem ke slohové části předmětu Český
jazyk a literatura. O dnešní společnosti se říká, že jde o společnost informační, informace jsou
považovány za hodnotnou komoditu. Jak se však v přívalu informací, které se na člověka valí ze
všech stran, vyznat? Jak je umět utřídit? Jak rozpoznat podstatné a seriózní od plytkého a
bulvárního? Či jak se dokonce na vytváření informací podílet? Těchto aspektů běžného života
(ovlivňovaného médii) se předmět dotýká.
5.30.2 Obsahové vymezení:
V rámci Mediální výchovy by se žákům mělo dostat poučení o světě médií (tištěných,
internetových, své místo zde má i rozhlasové a televizní vysílání). Cílem je naučit žáky
rozeznávat jednotlivé útvary publicistického stylu, jako např. zpráva, komentář, reportáž,
interview, fejeton. V předmětu nahlédnou také do světa reklamy, která je s médii neodmyslitelně
spojena. Nejde však jen o osvojení si terminologie a teoretické znalosti nebo společné analýzy.
Nedílnou součástí předmětu je také vlastní tvorba, v tomto případě školního časopisu (s jasně
vymezeným ústředním tématem a pravidelnými rubrikami).
Do vyučovacího předmětu Mediální výchova jsou zařazena průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova.
5.30.3 Časové a organizační vymezení:
Mediální výchova má ve školním roce 2019/2020 určenou dotaci 1 hodinu týdně v 9.ročníku.
Probíhá v multimediálně vybavené učebně informatiky, kde má každý žák přístup k PC.
5.30.4. Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel
Učitel
- vede žáky k používání vhodných učebních pomůcek (noviny, časopisy, zpravodajské servery,
ukázky televizních zpravodajských relací)
• Kompetence k řešení problému
Učitel
Učitel
-motivuje žáka k samostatné práci
-zadává přiměřeně náročné úkoly a vede žáka k jejich řešení s využitím dostupných zdrojů a
žákovy kreativity
-vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému svoje řešení si dokázali obhájit
• Kompetence komunikativní
Učitel
Učitel
-diskutuje s žáky nad podobou výsledného společného díla
-nabízí žákům návrhy a vhodně koriguje jejich vlastní iniciativu
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• Kompetence sociální a personální
Učitel
-rozděluje žáky do tvůrčích týmů, v nichž každý má svůj díl odpovědnosti
-uplatňuje individuální přístup
-posiluje sebedůvěru méně talentovaných jedinců
- používá skupinové práce žáků, vyzdvihovat vzájemnou pomoc při učení
• Kompetence občanské
Učitel
-vede žáky k pochopení principu občanské společnosti
-varuje před autoritářstvím a zneužíváním médií k manipulaci s veřejným míněním
-učí vytvářet si vlastní názor na základě dostupných informací
- vede žáky k pracovitosti a zodpovědnosti
• Kompetence pracovní
Učitel
-rozvíjí u žáků smysl pro povinnost a zodpovědnost
-kontroluje žákovské práce
- vytváří problémové úlohy k cvičení vytrvalosti a systematičnosti
- vede žáky dodržování pravidel termínů – výchova k odpovědnosti
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5.30.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Mediální výchova

ROČNÍK: 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák rozpoznává jednotlivé druhy médií- tištěná, internetová, rozhlas
a televizi. Rozliší tzv. seriózní a bulvární žurnalistické postupy.

UČIVO

Žurnalistické slohové postupy.

Rozpozná útvary žurnalistického stylu a jejich charakteristické
znaky (zpráva, komentář, reportáž, rozhovor, fotoreportáž, recenze)

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)

Mediální výchova
Osobnostní a sociální výchova

Skupinová práce s tiskovinami
(noviny, zájmové a lifestylové
časopisy), analýza televizního
zpravodajství, hra na televizní
reportéry a moderátory
(podzim 2019)

Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

Spojitost s učivem slohu, práce
s novinami (jednotlivé rubriky),
vlastní tvorba.
(zima 2019/2020)

Seznámí se s tvorbou reklamních spotů, jejich stereotypy a osvojí si
umění reklamě nepodléhat.

Práce s reklamním letákem,
televizními ukázkami (internet),
projekce (a následný rozbor) filmu
Český sen.
(jaro 2020)

V průběhu školního roku se bude aktivně podílet na tvorbě časopisu
TIME OUT.

Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
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září- červen
společný projekt Školní časopis

5.31

Zeměpisný seminář .

5.31.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obsah předmětu navazuje na vyučovací předmět zeměpis.
Zeměpisný seminář má přírodovědný a společenskovědní charakter. Svým činnostním
charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů. Žáci
si uvědomují užitečnost získaných přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém
životě.
5.31.2 Obsahové vymezení:
Předmět zeměpisný seminář úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a
příroda:
- zeměpis: základní znalosti a termíny fyzického, hospodářského a politického zeměpisu
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historie států,…
- výtvarná výchova : estetické provedení prací, grafická úprava
5.31.3 Časové a organizační vymezení:
V sedmém ročníku je předmět vyučován jednou hodinou týdně. Výuka probíhá ve třídách
s využitím audiovizuální techniky a ve specializovaných učebnách zeměpisné, audiovizuální a
počítačové.
V prvním pololetí žáci rozšiřují své znalosti z výuky v šestém ročníku. Blíže se seznamují
s různými odvětvími průmyslu a zemědělství. Prohlubují zručnost s různými geografickými
pomůckami, zejména mapou a buzolou. Prakticky se seznámí s e základy kartografie a
topografie.
Od druhého pololetí pozorují základní meteorologické jevy v atmosféře, prohlubují a prakticky
sledují působení vody v krajině. Tyto vědomosti žákům umožňují postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí a jejich společenství v blízkém okolí,.
Závěr školního roku věnujeme pozornost oblasti ekonomického a politického zeměpisu, kdy žáci
vyhledávají, hodnotí a posuzují nejrůznější vlivy na společenské, hospodářské a životní
prostředí. Aplikují získané poznatky při tvorbě projektů, samostatných prací apod. Tyto
poznatky následně prezentují a obhajují.
Podle charakteru učiva jsou zařazovány pozorování v terénu, vycházky,videopořady, PCprezentace, které obsahují poznatky celé vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Do vyučovacího předmětu zeměpisný seminář jsou zařazena průřezová témata Multikulturní
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,Osobnostní a sociální
výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova mediální výchova.
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
- projekty
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Předmětem prolínají průřezová témata:
- občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy
demokracie
- rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí;
mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti;
hodnoty, postoje
- ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka
k prostředí
- kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality;
stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
- objevování Evropy, světa
- kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity
5.31.4. Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
• Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel
vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem
záznamů v písemné i mluvené podobě
• Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
• Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a
globálním měřítku
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• Kompetence občanské
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
• Kompetence pracovní
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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5.31.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Zeměpisný seminář

ROČNÍK:

6.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a
energetické zdroje
- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění
hospodářských aktivit
- porovnává význam jednotlivých hospodářských odvětví
v hospodaření států
- dává do souvislostí přírodní podmínky a hospodářskou činnost
- vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech,
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů jevů a procesů v nich,
pro vytváření postojů k okolnímu světu
- zhodnotí důsledky pohyby Země na život lidí a organismů
- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost
- porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a
jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
-lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregióny světa podle
zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periférní zóny
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podrobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů a vybraných států
- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro
vymezení, ohraničení a
- lokalizaci regionů světa
zvažuje, jaké změny ve vybraných regiónech světa nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich

UČIVO

Kartografie
- základy kartografie, dělení map,
historie kartografie
Topografie
– práce s mapou, orientace v terénu i
na mapě
Topografická vycházka do terénu
Navigace, zeměpisné souřadnicevýznam a úkoly, základy astronomie
Navigace starých kultur

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální výchova
Vytvořit základní dovednosti
verbálního i neverbálního
vyjadřování (technika řeči, výraz
řeči), specifické komunikační
dovednosti, cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
Formovat studijní dovednosti rozvoj
schopností poznávání; seberegulace,
sebeorganizace; kreativita; poznávání
lidí; mezilidské vztahy; komunikace;
kooperace; řešení problémů a
rozhodovací dovednosti; hodnoty,
postoje

(mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)
Září, říjen
Skupinová práce
Frontální výuka s použitím teluria
Dějepis, občanská výchova
Práce s mapou, s tabulkami,
s odbornou literaturou
Projekt – tvorba reliéfní mapy

Projekt: Tvorba reliéfní mapy
Krajinné sféry
Atmosféra – měření teploty,
velikosti srážek, délky dne a noci
v průběhu měsíce
Krajinné sféry
Litosféra, hydrosféra- prameny,
horniny v okolí Šumperka
Geografická vycházka – lomy,
prameny potoků, činnost člověka
v krajině
Projekt: Stavba Země

424

Mediální výchova
Vnímání a interpretace mediálních
sdělení, rozlišování sdělení podle
významu, určení základních
identifikačních prvků v textu
interpretace vztahu mediálního
sdělení a reality; stavba mediálního
sdělení; tvorba mediálního sdělení;
práce v realizačním týmu

Listopad, prosinec
Samostatná práce
Fyzika, matematika, výtvarná
výchova, pracovní činnosti
Samostatná práce – fiktivní mapa,
krajina (model)
prosinec
Vycházka, práce s buzolou
projekt – tvorba makety stavby Země

Hospodářský zeměpis
Zemědělská výroba
- rostlinná a živočišná výroba
- lesní a vodní hospodářství
- potravinářství
Průmysl
- těžební průmysl
- zpracovatelský průmysl
Informační dokument vybraného
hospodářského odvětví
Projekt: Průmyslový produkt

Demografievývoj počtu obyvatel, hustota,
struktura, demografická revoluce,
integrace, globalizace, hrozba
přelidnění, kolonizace x
dekolonizace, bohatství x chudoba,
konflikty ve světě

Výchova k myšlení v globálních a
evropských souvislostech
kořeny a zdroje evropské a světové
civilizace, osoby a události, které
ovlivnily rozvoj poznání Evropy a
světa
ekosystémy; základní podmínky
života; problémy životního prostředí;
vztah člověka k prostředí
objevování Evropy, světa

Leden, únor
skupinová práce
Projekt – analýza průmyslového
produktu

kulturní diference; lidské vztahy;
etnický původ; multikulturalita;
principy solidarity
Březen, duben
samostatná práce, foto dokumentace
Projekt – naplánování zahraničního
poznávacího, pobytového zájezdu

Projekt: Zahraniční zájezd
Projekt: Zeměpisná hra
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Květen, červen
skupinová práce
výchova k občanství, dějepis
Projekt – vytvoření zeměpisné hry
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5.32

Seminář z českého jazyka

5.32.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obsah předmětu navazuje na vyučovací předmět český jazyk.
Seminář má významné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, zaměřuje se na dosažení
kvalitní úrovně jazykové kultury, na pochopení různých sdělení a na vhodnou komunikaci.
5.32.2 Obsahové vymezení:
Obsah předmětu se týká především jazykové výchovy a schopnosti komunikovat. Do semináře
jsou vhodně zařazena i průřezová témata – viz učební osnovy.
5.32.3 Časové a organizační vymezení:
Předmět je vyučován jednou hodinou týdně. Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách.
Základem je kvalitní spolupráce s vyučujícím českého jazyka.
5.32.4. Výchovné a vzdělávací strategie
• Kompetence k učení
Učitel:
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka,
- užívá vhodné učební pomůcky,
- věnuje se dovednosti autokorekce chyb
• Kompetence komunikativní
Učitel:
- zařazuje do výuky řečnická cvičení, diskusi,
- vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých,
- vede žáky k interpretaci či prezentaci různých textů
• Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
• Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzívního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k práci ve skupinách
- k vytváření vlastních pravidel a jejich respektování
• Kompetence občanské
Učitel vede žáky:
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-

k dodržování pravidel slušného chování
k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
k tomu, aby brali ohled na druhé
k respektování druhých
k podpoře pozitivního postoje k ochraně kulturního dědictví a našich tradic

• Kompetence pracovní
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
- k rozvíjení smyslu pro povinnost
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5.32.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Seminář z českého jazyka

ROČNÍK:

8.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák si osvojí vystupování na veřejnosti, hlasitý přednes (interpretace
textu), zapojí se dle svých schopností do přípravy společného
vystoupení, dokáže pohovořit o přečteném/zhlédnutém uměleckém
díle, vyhmátnout téma i motivy

Prohlubuje si znalosti o slovních druzích, významu slova a
slovotvorbě, rozumí přečtenému textu
Rozlišuje souvětí a větu jednoduchou, pozná rozvíjející větné členy,
druhy vět vedlejších, poměry mezi souřadně spojenými větami.
Rozumí přečtenému textu a dokáže srozumitelný text sám
vyprodukovat.
Orientuje se v učivu, ovládá základní jazykové a literární pojmy.

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)

Literární a filmové ukázky

OSV – komunikace

září- listopad
Rozbory společně přečtených děl,
referáty, literární kritika, projekt
Město čte knihu

Tvarosloví, slovotvorba, učivo o
významu slova

MDV – stavba sdělení
OSV- hodnoty, postoje

prosinec – leden
Jazykové rozbory, hry se slovy

Věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, rozvíjející větné
členy

OSV – komunikace
další uplatnění průřezových témat na
základě výběru textů

únor – duben
Větné rozbory, pravopisná a slohová
cvičení

Opakování, procvičování učiva
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květen- červen
Literární a slohové hry

Seminář z českého jazyka

ROČNÍK: 9.
POZNÁMKY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák si osvojí vystupování na veřejnosti, hlasitý přednes (interpretace
textu), zapojí se dle svých schopností do přípravy společného
vystoupení

Prohlubuje si znalosti o slovních druzích, významu slova a
slovotvorbě, rozumí přečtenému textu

Rozlišuje souvětí a větu jednoduchou, pozná rozvíjející větné členy,
druhy vět vedlejších, poměry mezi souřadně spojenými větami.
Rozumí přečtenému textu a dokáže srozumitelný text sám
vyprodukovat.

Orientuje se v učivu, ovládá základní jazykové a literární pojmy.

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

( mezipředmětové vztahy, formy
a metody práce, projekty, časové
rozvržení učiva, evaluační nástroje
apod.)

Literární a filmové ukázky

OSV – komunikace

září- říjen
Město čte knihu

Tvarosloví, slovotvorba, učivo o
významu slova

MDV – stavba sdělení
OSV- hodnoty, postoje

listopad – leden
Jazykové rozbory, hry se slovy, práce
s předchozími testy přijímacích
zkoušek

Věta jednoduchá a souvětí, základní
skladební dvojice, rozvíjející větné
členy

OSV – komunikace
další uplatnění průřezových témat na
základě výběru textů

únor – duben
Větné rozbory, práce s předchozími
testy přijímacích zkoušek

Opakování, procvičování učiva
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květen- červen
Literární a slohové hry

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
6.1 Hodnocení žáků
6.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích
pořádaných školou
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou zpracovány v souladu s § 51, 52, 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Vychází z posouzení míry
dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
doložitelné.
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil,
zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité
si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém.
Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální
pokrok každého žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné
a neúspěšné).
Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků byli včas
informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi
výpis z vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále
jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel
školy se souhlasem školské rady.
Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo
zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke
střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom,
jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku základního
vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve
střední škole.
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Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn,
pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského
zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci
prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého
stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší
vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí
komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost
na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka
stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo
krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.
Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě
doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a
to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl, nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy
již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného
zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných
zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání,
povolit na žádost jeho zákonného zástupce a po posouzení dosavadních výsledků vzdělávání
žáka a důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce pokračování v základním
vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
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Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
dlouhodobou úspěšnou práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný
projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi
uložit tato kázeňská opatření:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do
katalogového listu žáka. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za
pololetí, v němž bylo uděleno.
Žák má právo vyjadřovat se ke svému výkonu ve vzdělávání, k výsledkům a hodnocení svého
vzdělávání a chování.
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6.1.2 Hodnocení s použitím klasifikačních stupňů
Stupně hodnocení chování a prospěchu v případě použití klasifikace

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s
ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel
tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování a dodržování řádu školy během
klasifikačního období.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria
pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré) - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu.
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a
snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé) - Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními řádu
školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy;
nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele
školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé) - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je
jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští
dalších přestupků.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, volitelných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.
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Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku
žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon.
V případě použití klasifikace se při hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení na
prvním stupni použijí pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní
označení stupně hodnocení.
A. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření
Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika.
V případě použití klasifikace v těchto předmětech se hodnotí ucelenost, přesnost a trvalost
osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah
získaných dovedností a schopnost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti.
Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí. Kvalita myšlení,
především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a
vztah k nim. Přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
kvalita výsledků činností a osvojení účinných metod samostatného studia.
Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně.
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze.
Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně
respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi
přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice
a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné
texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky
a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti
a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale
málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen
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studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne
příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a
hodnocení ostatních členů.
Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti
a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení
není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.
Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce
v týmu
se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
je schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro
tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.
B. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti má v základní škole pracovní vyučování.
V případě použití klasifikace se hodnotí vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech a aktivita, samostatnost,
tvořivost, iniciativa v praktických činnostech. Kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce
a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a péče o životní prostředí. Hospodárné využívání surovin, materiálů, energie,
překonávání překážek v práci, obsluha a údržba pomůcek, nástrojů a nářadí.
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti
a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje pomůcky, nástroje a nářadí. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje
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vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů
a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje a nářadí obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně,
udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen
hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě pomůcek, nástrojů a nářadí musí
být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě
postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné
nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na
pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze
a údržbě pomůcek, nástrojů a nářadí se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci
překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.
V obsluze a údržbě pomůcek, nástrojů a nářadí se dopouští závažných nedostatků.
C. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají předměty výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a
zdravotní výchova.
V případě použití klasifikace se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení
potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných
činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem
o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti. V tělesné a
zdravotní výchově se musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu žáka, k jeho všeobecné, tělesné
zdatnosti, výkonnosti a péči o vlastní zdraví.
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Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje
a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho
tělesná zdatnost má vysokou úroveň.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je
esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti
v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně
a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti
a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní
zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje
velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály,
nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný
a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci.

6.1.3 Slovní hodnocení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v
případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka , které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v
jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení,
jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. U žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného
zástupce žáka.
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Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Stejný
postup je zachován i pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace a naopak
Prospěch
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Úroveň myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Úroveň vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
užívá vědomostí a dovedností spolehlivě
a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a
s jistotou
2 – chvalitebný
dovede používat vědomosti a dovednosti při
řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí
snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 – nedostatečný
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
1 – výborný
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný
učí se svědomitě
3 – dobrý
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 – nedostatečný
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování
a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně
závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák
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2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

je však přístupný výchovnému působení
a
snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a
s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se
dopustí závažného přestupku proti pravidlům
slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;
nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu
s pravidly slušného chování. Dopustí se
takových závažných přestupků proti školnímu
řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

6.1.4 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských
předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více
vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a
chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné
prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy,
nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka
řízení o udělení azylu na území České republiky.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při
vzdělávání i hodnocení.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ze znalosti příznaků
postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení
žáků, a na obou stupních základní školy.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je
při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání
podkladů.
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U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se doporučuje upřednostnit širší
slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními
vyučujícími. Vhodným způsobem pak také třídní učitel sdělí ostatním žákům ve třídě podstatu
individuálního přístupu a způsobu hodnocení žáka.
Při způsobu hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogičtí pracovníci
zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se
doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením
počtu chyb apod.
A.Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření
Stupeň 1 (výborný)
- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně
- je schopen samostatně studovat vhodné texty
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně
- umí a používá kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- po zadání práce pracuje samostatně
Stupeň 2 (chvalitebný)
- v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myslí logicky správně
- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně
- umí a dovede použít kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou
Stupeň 3 (dobrý)
- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic
a poznatků
- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby
- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele
- vyjadřuje se obtížně a nepřesně
- dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat
Stupeň 4 (dostatečný)
- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic
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a poznatků
- v myšlení se vyskytují závažné chyby
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty
- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami
- má velké obtíže při práci s upraveným textem
- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit
Stupeň 5 (nedostatečný)
- požadované poznatky si neosvojil
- samostatnost v myšlení neprojevuje
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele
- žák nepracuje pro tým
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen
- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele
- s upraveným textem nedovede pracovat
- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele
B. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení
Stupeň 1 (výborný)
- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí
- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě
Stupeň 2 (chvalitebný)
- v činnostech aktivní, převážně samostatný
- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady
- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky
- osvojené dovednosti , vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku,
tělesnou zdatnost
Stupeň 3 (dobrý)
- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní
- nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu
- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb
- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele
- nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
Stupeň 4 (dostatečný)
- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní
- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé
- úkoly řeší s častými chybami
- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele
- projevuje velmi malý zájem a snahu
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Stupeň 5 (nedostatečný)
- v činnostech je skoro vždy pasivní
- rozvoj schopností je neuspokojivý
- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu
- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat
- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje
6.1.5 Hodnocení žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné
úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech,
pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.
Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování
předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva
ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího
plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a
vyjádření zákonného zástupce žáka. Individuálně vzdělávaný mimořádně nadaný žák koná
v případě nedostatku podkladů pro hodnocení za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to
ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného
mimořádně nadaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců
po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud mimořádně
nadaný žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li
mimořádně nadaného žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.
6.1.6 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR
Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená
úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při
hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě
jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti
českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
6.1.7 Celkové hodnocení
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
- prospěl(a) s vyznamenáním
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 –
443

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré;
v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e)
- prospěl(a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.
- neprospěl(a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.
- nehodnocen(a)
Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
a) pracoval(a) úspěšně,
b) pracoval(a).
6.1.8 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým
pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy
zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové.......), kontrolními písemnými pracemi,
analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby
i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé
pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Výjimku tvoří předměty s jednohodinovou
týdenní dotací, kdy je možno dle uvážení vyučujícího volit písemné formy zkoušení. Známky
získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně
přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří
vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem
třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná
pouze při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě
psychologa.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady
a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických
činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu
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při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky
- současně se sdělováním známek žákům.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která má
trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní
vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou žáci
konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak,
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru
v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo
vedení školy.
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou
zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků
s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku.
Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také
zákonným zástupcům.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu
žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.)
vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák
se znovu nepřezkušuje.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí
výsledky celkové klasifikace do katalogových listů žáků a připraví návrhy na umožnění
opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých
předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní
zástupci žáka požádají.
Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo
dnech otevřených dveří, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit
na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o
klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli
veřejně.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření,
které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. Údaje
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o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické
radě.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu. Neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do
školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, nenutí žáky dopisovat do sešitů látku za dobu
nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací. Účelem zkoušení pro ně není nacházet
mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, klasifikují jen probrané učivo a nezadávají
novou látku k samostatnému nastudování celé třídě. Před prověřováním znalostí dají žákům
dostatečný časový prostor k naučení, procvičení a zažití učiva a prověřování znalostí provádí až
po dostatečném procvičení učiva.
6.1.9 Sebehodnocení
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho
výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí
a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden
k tomu, aby dokázal objektivně popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat
dál. Oba názory jsou průběžně konfrontovány, žáci si zkouší některé práce i sami opravovat.
Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se
shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele.
Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období
6.1.10 Výstupní hodnocení
Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve
struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní
hodnocení žáka obsahuje vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další
vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších
významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.
Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní
povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také
v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě
podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena
Rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do
30. října příslušného školního roku.
6.1.11 Komisionální přezkoušení
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí
komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost
na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
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V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka
stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo
krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.
Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě
doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a
to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že vyučujícím daného
předmětu je ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím
daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník
školy,
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě
jiný vyučující daného předmětu,
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2, nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3
vyhlášky č. 48/2005 Sb. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem
žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
6.1.12 Opravná zkouška
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm
nedostatečný nejvýše ve dvou předmětech.
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna.
Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit
vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně
nejbližší vyšší ročník.
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Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku
O termínu konání opravné zkoušky informuje ředitel školy písemně zákonného zástupce. Žák,
který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů
se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.
6.1.13 Dodatečná zkouška
Dodatečnou zkoušku koná žák:
- který nemohl být hodnocen pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí.
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby hodnocení za první pololetí bylo
provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se
za první pololetí nehodnotí.
- který nemohl být hodnocen pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí.
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo
provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby
hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
- který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve
srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje
pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.
6.1.14 Postup do dalšího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn,
pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odst. 6 věty třetí školského zákona. Do
vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
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