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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Úplnost a velikost školy
Základní škola Týnec nad Labem je plně organizovaná škola s 9 postupnými ročníky.
Většinou jsou v ročnících dvě paralelní třídy. Budovy a prostory školy mají kapacitu 450 žáků.
Škola je spádovou školou pro neúplné základní školy v Záboří nad Labem (od 5. roč.) a
v Krakovanech (od 6. roč.). Škola je postavena v klidné části města v blízkosti náměstí a zastávek autobusů.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, učitelé včetně výchovné poradkyně,
metodičky prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagožky, školní psycholožky,
vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga. Sbor je s převahou žen. Věkově je pestrý
– od mladých spolupracovníků až po starší zkušené kolegy. Poměrně dobře se daří doplňovat
sbor o učitele s potřebnými kvalifikačními předpoklady.
Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro speciálně pedagogickou péči.
Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle nejnovějších poznatků, a proto je
kladen důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni vyučující jsou proškoleni v oblasti moderních technologií a využití interaktivních zařízení. Cílem je efektivní využití
moderních technologií ve vzdělávacím procesu.

Charakteristika žáků
Kromě žáků z Týnce nad Labem tvoří zhruba polovinu žáci dojíždějící z okolních obcí.
Ve škole jsme připraveni vzdělávat žáky s PLPP, IVP ať se speciálně vzdělávacími potřebami
nebo mimořádně nadané žáky.

Dlouhodobé projekty
Škola se účastní projektů „Šablony“ z OPVV, Zdravé zuby, Školní mléko, Recyklohraní a Ovoce do škol. Škola rovněž pravidelně pořádá školní akademii nebo školní jarmark,
které připravují především žáci. Každoročně jsou pořádány lyžařské kurzy, školy v přírodě a
kurzy plavání. Pro žáky šestého ročníku je na začátku školního roku pořádán vodácký seznamovací kurz. Třídy každý rok vyjíždějí na školní výlety a exkurze.

Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty
Zákonní zástupci jsou informováni o výsledcích vzdělávání a výchovy svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně, telefonicky či e-mailem.
Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Školní radu. Rada se schází minimálně 2x za
školní rok a podle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích
vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Zákonní zástupci se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy žáků.
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Školní rada se podílí na organizačním a finančním zajištění Dne dětí a finančně zajišťuje
dopravu na lyžařské kurzy a školy v přírodě, případně další akce.
Zřizovatelem je zřízena devítičlenná školská rada, ve které jsou zastoupeni 3 členové pedagogického sboru.
Škola úzce spolupracuje s městem, DDM Kolín, PPP Kolín, Úřadem práce v Kolíně,
s Městskou knihovnou Kolín a místní knihovnou. Žáci se zúčastňují řady sportovních soutěží
a znalostních soutěží.
O dění ve škole je veřejnost informována v Týneckém zpravodaji i v jiných tiskovinách a
na školních webových stránkách.

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
Zaměření školy
Škola je zaměřena na:
- sportovní výchovu
- práci s výpočetní a komunikační technikou
- nabídku volitelných předmětů
- vytváření podmínek pro žáky s různým druhem postižení i talentované žáky
- chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě a
více se zaměřit na činnostní učení,
- zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu,
- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a
využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich
využívání,
- preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu,
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu,
- chceme stejnou péči věnovat všem žákům,
- chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, protože pro úspěšný rozvoj
dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině.

Výchovné a vzdělávací strategie
Cíle základního vzdělávání
Cíl
1. KOMPETENCE
K UČENÍ
Umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je
pro celoživotní učení.

Co představuje v životě školy a žáka a ve výuce
Vedení žáků k sebehodnocení.
Kladení důrazu na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací.
Vedení k samostatnému organizování některých akcí mimo
vyučování (např. akademie).
Podněcování tvořivosti žáků, ve vhodných případech
umožňování realizace vlastních nápadů.
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2. KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Podněcovat žáky k tvořivému
myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Vést žáky všestranné, účinné
a otevřené komunikaci.

4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a respektovat
práci a úspěchy vlastní i druhých.
5. KOMPETENCE OBČANSKÉ Připravovat žáky
k tomu, aby se projevovali
jako svébytné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své
povinnosti.
6. KOMPETENCE PRACOVNÍ
Pomáhat žákům poznávat a
rozvíjet vlastní schopnosti
v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při rozhodování

Podpora účasti žáků na různých soutěžích a olympiádách.
Rozvíjet komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu.
Zařazování metod, které podporují zvídavost.
Využívání kladného hodnocení.
Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě.
Uplatňování mezipředmětových vztahů.
Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů.
Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám.
Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání,
třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce.
Rozvíjení schopnosti logického uvažování.
Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací.
Podpora netradičních způsobů řešení.
Vedení žáků ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a
s ostatními dospělými ve škole i mimo školu.
Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně,
písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.).
Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor
pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj.
názorů).
Základ pro hledání a objevování problémů.
Základ spolupráce a společného prožívání.
Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným.
Práce v týmu.
Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce.
Atmosféra demokracie a přátelství.
Kooperativní učení, spolupráce ve výuce.
Osobní odpovědnost za výsledky společné práce.
Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy.
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery.
Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí.
Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii.
Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání.
Vhodnou formou prosazovat své zájmy.
Učit se argumentovat.
Pracovat se školním řádem.
Školní parlament – účast zástupců tříd.
Vedení žáků k objektivnímu sebehodnocení a posouzení
s reálnými možnostmi při profesní orientaci.
Uplatňování sebehodnocení žáků.
Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti
profesní orientace.
Osvojování základních pracovních dovedností a návyků.
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o vlastní životní a profesní
orientaci.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Naše škola je otevřená všem žákům, tedy i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žákům nadaným a mimořádně nadaným. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným
poradcem a speciálním pedagogem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci
s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou plánována a využívána vhodná podpůrná opatření prvního až pátého stupně. V rámci podpůrných
opatření realizujeme různé učební styly, uplatňujeme princip diferenciace a individualizace
vzdělávacího procesu, umožňujeme žákovi používat potřebné pomůcky, učebnice, používáme
vhodné formy komunikace, respektujeme individuální pracovní tempo, spolupracujeme
s poradenským zařízením, podporujeme specifické nadání a talent vhodnou nabídkou a metodami práce. Dalšími možnostmi je odstraňování architektonických bariér, zabezpečení asistenta pedagoga, spolupráce se speciálními školami při realizaci pedagogických metod, postupů.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni
v rámci běžných tříd.
Podpůrná opatření prvního stupně jsou určena žákům s mírnými obtížemi ve vzdělávání a navrhují je pedagogičtí pracovníci školy ve spolupráci se školními poradci (výchovným
poradcem, speciálním pedagogem a školním psychologem). Žákům s prvním stupněm podpůrných opatření může být zpracován Plán pedagogické podpory (PLPP), který sestavuje
třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu. PLPP může mít písemnou podobu. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými vyučujícími, popis obtíží
s cílem stanovení metod práce, organizací výuky, způsobem kontroly osvojení znalostí a dovedností, použitím pomůcek. Se zákonnými zástupci dítěte a žákem samotným probere odpovědná osoba (třídní učitel) domácí přípravu na vyučování. Po předem stanovené době bude
PLPP vyhodnocen. Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovala podpůrná
opatření prvního stupně, doporučí škola žákovi využití služeb školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. Pokud
pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP), bude IVP sestaven třídním učitelem za pomoci
výchovného poradce, speciálního pedagoga či školního psychologa. Každý IVP vychází ze
ŠVP, zaručuje rozvoj všech klíčových kompetencí, realizace průřezových témat bude vycházet ze vzdělávacích možností žáků s minimálním podpůrným opatřením. IVP bude mít písemnou podobu. Budou v něm uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP nebo SPC, cíle
IVP, předměty, v nichž bude výuka realizována, podpůrná opatření: metody výuky, úprava
očekávaných výstupů, organizace výuky, způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností, použití pomůcek a učebních materiálů, podpůrná opatření jiného druhu, personální zajištění. Se
zákonnými zástupci žáka bude dohodnut způsob spolupráce a komunikace, její četnost a požadavky na domácí přípravu, se žákem samotným se budeme snažit o uzavření dohody.
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V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro
žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená
úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.
Specifikace provádění podpůrných opatření
Jako podpůrná opatření druhého až pátého stupně pro žáky se SVP jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
zejména
a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
b) v oblasti organizace výuky:
-střídání forem a činností během výuky
- u mladších žáků využívání skupinové výuky
- postupný přechod k systému kooperativní výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
c) v oblasti intervence:
- pedagogická intervence - slouží k podpoře přípravy žáků na školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoji učebního stylu žáků
- Předmět speciálně pedagogické péče – zajistí škola, jedná se o péči podle specifik obtíží
žáka jako např. o nápravy v oblasti řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy
d) v oblasti personální podpory:
- využití služeb asistenta pedagoga
- využití služeb speciálního pedagoga
e) v oblasti pomůcek:
- speciální učebnice a pomůcky, včetně kompenzačních pomůcek v souladu s žákovými speciálními potřebami a odpovídajícími stupni podpůrných opatření

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního
vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů
psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Sestavení IVP předchází informovaný souhlas zákonného zástupce. Při
sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhl. 27/2016 Sb. Plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem, školským poradenským zařízením, se zákonnými
zástupci žáka a ředitelem školy, který zajišťuje zpracování a provádění IVP. IVP mimořádně
nadaného žáka má písemnou podobu a je sestaven do 1 měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. V IVP mimořádně nadaného žáka budou závěry doporučení
školského poradenského zařízení, závěry z PPP, cíle IVP mimořádně nadaného žáka, předměty, v nichž bude výuka realizována, metody výuky, organizace výuky, způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností, použití pomůcek a učebních materiálů, personální zajištění. IVP
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bude zpracován na 1 školní rok, v průběhu roku může být doplňován a upravován, je průběžně hodnocen.
Mimořádně nadaní žáci jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Reprezentují školu
v předmětových soutěžích. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k
toleranci, ochotě pomáhat slabším.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.

Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky.
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky, proto
zde není uvedeno. Blíže je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
Multikulturní výchova (MKV)
Environmentální výchova (EV)
Mediální výchova (MV)

Vysvětlivky
Čj/P = daný tematický okruh je řešen formou projektu
V neoznačených předmětech je tematický okruh řešen formou integrace v předmětu.
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
1. roč.
2. roč.
Rozvoj schopností Čj, M
Čj, M
a poznávání
Sebepoznání a
Čj, Tv
Čj, Tv
sebepojetí
Seberegulace a
Tv, Pv, Vv, Tv, Pv, Vv,
sebeorganizace
Prv
Prv
Psychohygiena
Tv
Tv

1. stupeň
3. roč.
Čj, M

4. roč.
Čj/P, M

5. roč.
Čj/P, M

Čj, Tv

Čj, Tv, Drv

Čj, Tv, Ev

Tv, Pv, Vv,
Prv
Tv

Tv, Pv, Vv,
Přv, Ev
Tv, Ev, Přv

Kreativita

Čj, Vv, Pv

Čj, Vv, Pv

Čj, Vv, Pv

Tv, Pv, Vv,
Přv
Tv, Drv,
Přv
Čj, Vv, Pv

Poznávací schopnosti
Mezilidské vztahy
Komunikace

Prv/P

Prv/P

Prv/P

Drv

Prv/P
Čj, Hv, Tv

Prv/P
Čj, Hv, Tv

Spolupráce a soutěživost
Řešení problémů a

M, Pv, Tv

M, Pv, Tv

Prv/P
Čj, Aj, Hv,
Tv
M, Pv, Tv

Drv
Čj, Aj, Drv,
Hv, Tv
M, Pv, Tv
Drv

Čj, Vv, Pv,
Ev
Ev
Ev
Čj, Aj, Hv,
Tv, Ev
M, Pv, Tv,
Ev
Ev
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rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

Drv

Tematické okruhy
Rozvoj schopností
a poznávání
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávací schopnosti
Mezilidské vztahy
Komunikace
Spolupráce a soutěživost
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

6. roč.
D, Aj, M, Vv,
Tv, Př, Čj, Vo,
Kaj, Hv
Aj, Tv, Vv,
Kaj, Ev
Ev

2. stupeň
7. roč.
8. roč.
Aj, M, Vv, Tv, Aj, M, Vv, Tv,
Př, Pv, Hv, Pbi Př, Nj, Inf, Pv,
Rj, Hv
Aj, Tv, Vv, F,
Aj, Tv, F, Př,
Z, Čj, Vo
Vv, Čj, Inf Z,
Rj
Aj

Ev

9. roč.
Aj, M, Vv, Tv,
Př, Pv, Rj, Hv
F, Vv, Z, Vz, Rj

Vo, Vz

Tv, Inf, Hv, Ev
D, Vv, Inf, Kaj,
Hv, Ev
D, F

Tv, Inf, Hv
Vv, Inf, Hv

Tv, Vo, Inf, Hv
Vv, Inf, Hv

Tv, Inf, Vz, Hv
Vv, Inf, Pv, Hv

Z, F

F, Z

F,Z

Všechny předměty
Aj, D, Čj, Vv,
Inf, Př, Pv, Drv,
Hv, Kaj, Ev
M, F, Pv, Ev

Všechny předměty
Aj, Čj, Z, Vv,
Pv, Hv

Všechny předměty
Aj, Čj, Vv, Pv,
Hv, Rj, Nj

Všechny předměty
Aj, Čj, Vv, Pv,
Hv, Rj

M, F, Z

M, F, Z, Rj

M, F, Z

Kaj, Ev

Z, Vz

Vo

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tematické okruhy
1. stupeň
1. roč.
2. roč.
3. roč.
Občanská společPrv/P
Prv/P
Prv/P
nost a škola
Občan, občanská
společnost a stát
Formy participace
Prv
občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování

4. roč.
Vl/P

5. roč.
Vl/P, Ev

Vl, M

Vl, M, Ev

Vl

Vl, Ev

Vl

Vl, Ev
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Tematické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská
společnost a stát
Formy participace
občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování

2. stupeň
6. roč.
Vo, Inf, Ev

Aj

7. roč.
Čj

8. roč.
Z

D, Ev

Inf, Pbi

Př

Vo, Z, Čj, Inf,
Vz
Vo, D, Z

Z

D, Z

Vo, Z

Ev

Inf, Ev

9. roč.

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tematické okruhy
1. stupeň
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
Evropa a svět nás
Čj, Hv
Čj, Hv
Čj, Hv
Čj, Hv, Aj
Čj, Hv, Aj,
zajímají
Vl
Objevujeme EvroHv
Vl, Aj, Hv
Vl, Aj, Hv
pu a svět
Jsme Evropané
Vl
Vl
Tematické okruhy

2. stupeň

Evropa a svět nás
zajímají

6. roč.
Aj, Vv, Vo, Čj,
Hv, Kaj

7. roč.
Čj, Aj, Vv, Hv,
Pbi

8. roč.
Aj, Z, Čj, Vv,
Pv, M, Hv, Rj

Objevujeme Evropu a svět

Vo, D, Aj, Inf,
Hv

Čj, Aj, D, Hv

Z, Aj, Hv

Jsme Evropané

Ev

Z

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
1. roč.
2. roč.
Kulturní rozdíly
ČJ, Prv
ČJ/P, Prv/P

1. stupeň
3. roč.
ČJ/P, Prv/P

Lidské vztahy

Čj, Prv

Čj, Prv

Čj, Prv, Aj

4. roč.
Čj/P, Vl/P,
Aj/P
Čj, Vl, Aj

Etnický původ
Multikulturalita

Čj
Čj

Čj
Čj

Čj, Prv
Čj, Aj

Čj, Vl
Čj, Aj, Hv

Princip sociálního
smíru a solidarity

Čj, Tv

Čj, Tv

Čj, Tv

Čj, Tv

9. roč.
Vo, Aj, Čj, Vv,
Pv, Z, Hv, Rj,
Vz
Vo, Z, Aj, Čj,
Vv, Pv, Z, Hv,
Rj, Vz
Vo, D, Z, Př

5. roč.
Čj/P, Vl/P,
Aj/P, Ev
Čj, Vl, Aj,
Ev
Čj, Vl, Ev
Čj, Aj, Hv,
Ev
Čj, Tv, Ev
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Tematické okruhy

2. stupeň

Kulturní rozdíly

6. roč.
Inf, Vo, Ev

7. roč.
Z, D, Čj

Lidské vztahy

Vv, Tv, Hv, Ev

Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního
smíru a solidarity

Ev
Inf, Aj, Kaj, Ev
Ev

Vo, Vv, Tv, D,
Z, Hv
Vo, D, Z
Aj
Vo

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
1. roč.
2. roč.
Ekosystémy
Prv
Prv
Základní podmín- Pv
Pv
ky života
Lidské aktivity a
Vv
Vv
problémy životního prostředí
Vztah člověka k
Prv/P, Tv
Prv/P, Tv
prostředí
Tematické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a
problémy životního prostředí
Vztah člověka k
prostředí

8. roč.
D, Vo, Př, Čj,
Z, Nj, Rj
Vo, Vv, D, Tv,
Pv, Rj, Hv
D, Z
Aj, Rj

9. roč.
Z, Rj
Vv, Z, D, Tv,
Pv, Rj, Hv
D, Z
Aj, Čj, Rj

1. stupeň
3. roč.
Prv
Prv, Pv

4. roč.
Přv
Přv, Pv

5. roč.
Přv
Přv, Pv

Prv, Vv

Přv, Vv

Přv, Vv

Prv/P, Tv

Přv/P, Tv

Přv/P, Tv

2. stupeň
6. roč.
D, Čj
D, Kaj

7. roč.
Př, Z, Pv, Pbi
Z, Pv, Př, M,
Pbi
Vo, F, Čj, Z,
Tv, D, Př, Vv,
Pv
Vo, F, Vv, Pv,
Pbi

Tv, D, Př, Vv,
Pv, Ev
Vv, Ev

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy
1. roč.
Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv
médií ve společnosti

8. roč.
Ch
D, F, Ch, Aj,
M, Pf
M, Čj, Ch, Z,
Tv, D, Pf
Př, Ch, Vv

Čj

1. stupeň
3. roč.
Čj

Čj

Čj

2. roč.

9. roč.
Ch, F, D, Z, Př
D, F, Př, Ch, Z,
Aj
Aj, Př, Ch, Z,
Čj, F, Tv, D,
Pv, Vz
Z, Ch, F, Vv,
Vz

4. roč.
Čj, Vv, Vl,
Přv

5. roč.
Čj, Vv, Vl,
Přv, Ev

Čj, Vv, Vl,
Přv

Čj, Vv, Vl,
Přv, Ev

Vl, Vv

Vv, Ev

11

Tvorba mediálních
sdělení
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Práce
v realizačním týmu

Čj/P

Čj
Čj

Ev
Čj, Ev

Tematické okruhy
Kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality
Fungování a vliv
médií ve společnosti
Tvorba mediálních
sdělení
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Práce
v realizačním týmu

Čj/P

6. roč.
Inf, Vo, Pv

2. stupeň
7. roč.
8. roč.
Čj, Pv, Z, Pbi
Inf, Ch, Vv,
Vo, Pv, Nj, Z,
Rj
D, Inf, Pbi
Čj, Inf

9. roč.
Čj, Inf, Ch, F,
Vv, Z, D, Nj,
Pv, Rj
Vo, Z

Př, Čj, Hv

Hv

Aj, D, Hv

Aj, Vo, Čj, D,
Hv

Vv, Drv, Př,
Kaj

Vv

Vv

Vv, Inf

Čj

Čj
Čj

Čj

Čj

Čj

Čj, Ev
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REALIZACE TEMATICKÝCH OKRUHŮ PT FORMOU PROJEKTU 1. ST.

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova

1. ročník
Náš region
Zdravý životní styl

2. ročník
Náš region
Zdravý životní styl

3. ročník
Náš region
Zdravý životní styl

4. ročník
Náš region

5. ročník
Náš region

Výchova demokratického občana

Ochrana člověka za
mimořádných okolností

Ochrana člověka za
mimořádných okolností

Ochrana člověka za
mimořádných okolností

Ochrana člověka za
mimořádných okolností

Ochrana člověka za
mimořádných okolností

Evropa a my

Evropa a my

Evropa a my

Evropa a my

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Technika a my

Technika a my

Výchova k myšlení v
evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální
výchova
Mediální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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REALIZACE PROJEKTŮ 1. st.

Projekt
Náš region

1. ročník
Okolí školy (Prv)

2. ročník
Naše obec (Prv, Čj)

3. ročník
Blízké okolí obce
(Prv, Čj)

Zdravý životní styl

Čistota – půl zdraví
(Prv)

Moje tělo (Prv)

Zdravý životní styl
(Prv)

Ochrana člověka za
mimořádných okolností

Neztratím se? Neztratím! (Prv)

Bezpečí a nebezpečí
(Prv)

Počítej se vším (M,
Prv)

Evropa a my

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Technika a my

Příroda v sledu ročních období (Prv)

Chráněné rostliny a
živočichové (Prv)

Třídění odpadů (Prv)

4. ročník
Kolínsko (Vl, Čj, M)

5. ročník
Střední Čechy (Vl, Čj,
M)

S mapou nezabloudím Pomáháme zraněným
(Vl, Přv)
(Přv)
Brána jazyků otevřená (Čj, Aj)

Evropa (Čj, Aj, Vl)

Ochrana přírodních
společenstev (Přv)

Chráněná území našeho regionu (Přv, Vl)

Člověk a technika
(Přv, Vl)

Člověk a vesmír (Přv,
Vl, Inf)
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REALIZACE TEMATICKÝCH OKRUHŮ PT FORMOU PROJEKTU 2. ST.

Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova

6. ročník
Náš region
Zdravý životní styl

7. ročník
Zdravý životní styl
Náš region

8. ročník
Zdravý životní styl
Náš region

9. ročník
Zdravý životní styl
Náš region

Výchova demokratického občana

Ochrana člověka za mimořádných okolností

Ochrana člověka za mimořádných okolností

Ochrana člověka za mimořádných okolností

Ochrana člověka za mimořádných okolností, náš
region

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech

Evropa a my

Evropa a my

Evropa a my

Evropa a my

Multikulturní výchova

Evropa a my

Evropa a my

Evropa a my

Evropa a my

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Náš region
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Mediální výchova

Technika a my

Technika a my

Technika a my

Technika a my
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REALIZACE PROJEKTŮ 2. st.

7. ročník
Flóra a fauna regionu
Chráněná území regionu
(Př, Vo)

8. ročník
Osobnosti v regionu (Čj,
Vv, Hv, D, Vo, Tv)

Zdravý životní styl

6. ročník
Kulturní, historické a
technické památky
Zeměpisné podmínky (Čj,
Vo, D, F, Vl))
Denní režim (Vo)

Hygiena a zdraví (Vo)

Zdravá výživa (Pv, Př)

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Záchranný systém ČR,
evakuace (Vo)

Postup za mimořádných
událostí (Z, Vo, Aj)

První pomoc (Př, F, Ch)

Evropa a my

Poznáváme země EU –
naši sousedé (Vl)

Poznáváme další země EU ČR – člen EU (Vo, Čj, Z)
(Vo, Z, Aj)

ČR – člen OSN a NATO
(Vo, D, Z)

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Den Země (F, D, Vo, Př,
Vv, Aj)

Den Země (F, D, Vo, Př,
Z, Vv, Aj)

Den Země (F, D, Vo, Př,
Z, Ch, Vv, Aj)

Den Země (F, D, Vo, Př,
Z, Ch, Vv, Aj)

Technika a my

Využití PC (Inf, F, Pv)

Využití PC, televize, videa, DVD, fotoaparátu
(Vo, F, Inf, Př, Z)

Využití videokamery (Inf,
F, Př)

Webové stránky (Inf, Vo,
D)

Projekt
Náš region

9. ročník
Průvodce Týncem n. L.
pro anglicky mluvící turisty (Aj, D, Př, Vo, Čj, Z,
Inf)
Ochrana zdraví – civilizační choroby, negativní
vlivy společnosti (Vz, Př,
Vo)
Ekologické a přírodní katastrofy (Z, Ch, Př, Vo,
Vz, F, Ch)
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4. UČEBNÍ PLÁN
1. stupeň
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura (Čj)
Anglický jazyk (Aj)
Matematika a její aplikace
Matematika (M)
Informační a komunikační technologie
Informatika (Inf)
Člověk a jeho svět
Prvouka (Prv)
Přírodověda (Přv)
Vlastivěda (Vl)
Umění a kultura
Hudební výchova (Hv)
Výtvarná výchova (Vv)
Člověk a zdraví
Tělesná výchova (Tv)
Člověk a svět práce
Pracovní výchova (Pv)
Doplňující vzdělávací obory
Dramatická výchova (Dv)
Etická výchova (Ev)
Celkem hodin:

I.

II.

III.

IV.

V.

Součet

9
-

10
-

9
3

7
3

7
3

42
9

4

5

5

5

5

24

-

-

-

-

1

1

2
-

2
-

3
-

2
1

1
2

7
3
3

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

5
7

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

20

22

25

1
25

1
26

1
1
118

Poznámky k učebnímu plánu (1. stupeň)
Český jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
Dramatická výchova
Etická výchova
Tělesná výchova

- posílen o 9 hodin z disponibilní dotace
- posílena o 4 hodiny z disponibilní dotace
- posíleno o 1 hodinu z disponibilní dotace
- využita 1 hodina z disponibilní dotace
- využita 1 hodina z disponibilní dotace
- výuka probíhá koedukovaně

Výchova a vzdělávání může probíhat i během víkendu dle rozvržení učiva.
Žáci s LMP od přiznaného třetího stupně podpůrného opatření se budou vzdělávat podle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
stanovená RVP ZV, minimální úpravy výstupů budou rozpracovány do IVP konkrétního žáka.
V případě výuky předmětu Speciálně pedagogické péče v rámci Doporučení školského poradenského zařízení zajistí škola.
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2. stupeň
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura (Čj)
Anglický jazyk (Aj)
Německý jazyk (Rj), Ruský jazyk (Nj)
Konverzace v Aj (Kaj) - Vp
Matematika a její aplikace
Matematika (M)
Technické kreslení (Tk) - Vp
Informační a komunikační technologie
Informatika (Inf)
Informatika (Inf) - Vp
Člověk a společnost
Dějepis (D)
Seminář z dějepisu (Sd) - Vp
Výchova k občanství (Vo)
Člověk a příroda
Fyzika (F)
Chemie (Ch)
Přírodopis (Př)
Zeměpis (Z)
Praktika z biologie (Pbi) - Vp
Praktika z fyziky (Pf) - Vp
Umění a kultura
Hudební výchova (Hv)
Výtvarná výchova (Vv)
Člověk a zdraví
Tělesná výchova (Tv)
Výchova ke zdraví (Vz) - Vp
Člověk a svět práce
Pracovní výchova (Pv)
Základní praktické dovednosti (Zpd) - Vp
Základy ekonomiky (Ze) - Vp
Doplňující vzdělávací obory
Dramatická výchova (Dv) - Vp
Etická výchova (Ev) - Vp
Celkem hodin:

VI.

VII.

VIII.

IX.

Součet

5
3
(1)

5
3
-

4
3
3
-

4
3
3
-

18
12
6
(1)

4
-

5
-

4
-

5
(1)

18
(1)

1
-

(1)

(1)

(1)

1
(3)

2
1

2
(1)
1

2
1

2
1

8
(1)
4

2
2
-

2
2
2
(1)
-

2
2
2
2
(1)

2
2
1
2
-

8
4
7
6
(1)
(1)

1
2

1
2

1
1

1
1

4
6

3
-

3
-

3
-

3
(1)

12
(1)

1
(1)
-

1
-

1
(1)

1
-

4
(1)
(1)

(1)
(1)
28

30

32

32

(1)
(1)
122
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Poznámky k učebnímu plánu (2. stupeň)
Volitelné předměty: - 4 hod. disponibilní dotace
- 6. roč. (1 hod.) – Konverzace v Aj, Základní praktické dovednosti,
Dramatická výchova, Etická výchova
- 7. roč. (1 hod.) – Informatika, Seminář z dějepisu, Praktika z biologie
- 8. roč. (1 hod.) – Informatika, Seminář z fyziky, Základy ekonomiky
- 9. roč. (1 hod.) – Informatika, Technické kreslení, Výchova ke zdraví
Matematika
- posílena o 3 hodiny z disponibilní dotace
Český jazyk
- posílen o 3 hodiny z disponibilní dotace
Člověk a příroda
- posíleno o 4 hodiny z disponibilní dotace
Člověk a společnost - posíleno o 1 hodinu z disponibilní dotace
Člověk a zdraví
- posíleno o 2 hodiny z disponibilní dotace
Člověk a svět práce - posíleno o 1 hodinu z disponibilní dotace
Pracovní výchova
- 6. roč. Práce s technickými materiály
- 7. roč. Pěstitelské práce
- 8. roč. Vaření
- 9. roč. Volba povolání, provoz domácnosti
Tělesná výchova
- výuka probíhá děleně dle pohlaví
Vysvětlivky: Vp = volitelný předmět
(1) = možnost volby předmětu

Výchova a vzdělávání může probíhat i během víkendu dle rozvržení učiva.
Žáci s LMP od přiznaného třetího stupně podpůrného opatření se budou vzdělávat podle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
stanovená RVP ZV, minimální úpravy výstupů budou rozpracovány do IVP konkrétního žáka.
V případě výuky předmětu Speciálně pedagogické péče v rámci Doporučení školského poradenského zařízení zajistí škola výuku
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 školského zákona nemusí mít druhý
cizí jazyk. V tomto případě v hodinách určených pro druhý cizí jazyk upevňují a rozvíjí první
cizí jazyk nebo mateřský jazyk.
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5. UČEBNÍ OSNOVY
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech
ročnících:
Časová dotace:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník
5. ročník:

9 hodin týdně
10 hodin týdně
9 hodin týdně
7 hodin týdně
7 hodin týdně

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura:
- směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
a k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
- vede k využívání různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro
rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.
V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Učitel
- vede žáky ke stálému zdokonalování čtení
- vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
- si vzájemně radí a pomáhají
Učitel
- hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
Žáci
- dokážou prezentovat své myšlenky a názory
Učitel
- vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
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Kompetence sociální a personální
Žáci
- respektují pokyny pedagogů
Učitel
- organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
- vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
Kompetence občanské
Žáci
- zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
- s postižením mají k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Učitel
- využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují hygienu a bezpečnost při práci
- využívají svých znalostí v ostatních předmětech
Učitel
- vede žáky k organizování a plánování učení
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková výchova
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 1.
Výstup

-

-

-

-

rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné,
určuje pravou a levou stranu, dokáže se
orientovat prakticky v pojmech nahoře –
dole, vzadu – vpředu, před – za, nad –
pod, apod.
rozezná hlásku na začátku a konci slova,
postupně vyjmenuje všechny hlásky ve
slově. Dokáže z hlásek sestavit slovo,
dělí slovo na slabiky.
dokáže se orientovat na stránce v knize.
Rozlišuje pojmy stránka, řádek, článek,
písmeno, slovo, věta. Přiřazuje obrázky
ke slovům.
porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.
po celé toto období se učí uvolňovat ruku před psaním. Správně sedí a drží psací potřeby (praváci i leváci)
rozpozná jednotlivá písmena tiskací a
psací, malá a velká
jednotlivá písmena a hlásky správně přečte, vysloví a napíše
skládá slabiky, slova
čte slabiky, slova
tvoří jednoduché věty

Učivo
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- Přípravné období čtení a psaní

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, komunikace –
průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, etnický původ, multikulturalita - průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá
- průběžně

Čtení a psaní písmen, slov a vět
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-

hlasitě čte jednoduché věty se správnou
intonací
rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat
rozlišuje psací a tiskací písmena
píše psací písmena velké a malé abecedy
píše slabiky, jednoduchá slova a věty
dokáže přepsat tiskací písmo do psané
podoby
dokáže psát diktát jednotlivých slov a
vět
opíše krátký text
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

-

-

-

uvědoměle se naučí správnému dýchání,
trénuje si paměť na krátkých textech,
vyslovuje pečlivě a správně všechny
hlásky (spolupráce s logopedem).
s názorem učitele opakuje rytmická cvičení (hra na tělo), volí vhodné tempo a
hlasitost řeči.
kontroluje vlastní písemný projev.
dokáže naslouchat ostatním, volí vhodné
verbální prostředky při řešení situací ve
škole i mimo školu. Učí se slušnou formou odmítat a říkat „ne“. Zkouší si tyto
situace nanečisto v podobě scének ve
škole.
vyjadřuje své přání, dokáže se omluvit,
pozdravit, poprosit o pomoc, poděkovat,
vyřídit jednoduchý vzkaz. Respektuje
pravidla rozhovoru, neskáče do řeči druhému (nejen dospělému). Učí se nonverbálnímu vyjadřování (řeč těla).
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-

nahrazuje slova v textu slovy stejného
významu.
vypravuje krátký příběh vlastní nebo reprodukuje čtený text.
porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

-

-

-

rozlišuje pojmy – básnička, pohádka,
písnička, odlišuje verše a sloky, tvoří
slova, která se rýmují.
naslouchá čtenému textu.
rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení
z příběhu, vyjmenuje kladné a záporné
postavy. Zařadí postavu do správné pohádky.
nakreslí ilustraci k příběhu. Sestaví
z několika obrázků osnovu příběhu a
vypravuje podle ní. Je schopen dramatizovat scénu příběhu.
čte a přednáší zpaměti krátké texty přiměřené věku.
navštěvuje divadelní představení a hovoří o svých zážitcích.

Návštěva knihovny

Kulturní pořad
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 2.
Výstup

Učivo
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

-

rozlišuje grafickou a zvukovou podobu
slova, člení slova na slabiky (umí rozdělit
slovo na konci řádku), hlásky.
skládá slova z hlásek, slabik, skládá ze
slov věty.
rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a vybírá vhodné prostředky k jejich
tvoření.
odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, rozlišuje význam slova podle délky samohlásky (např. drahá, dráha).
prakticky využívá slov opačného a podobného významu, slova souřadná, nadřazená a podřazená.
porovnává a třídí slova podle různých
hledisek (počet slabik, počet hlásek, význam slova a podobně).
užívá správných tvarů ohebných slov
v textu.
vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé,
souhlásky tvrdé, měkké i obojetné. Odůvodní a správně napíše i,í/y,ý po tvrdých
a měkkých souhláskách.

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, komunikace - průběžně
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahu mediálního sdělení a reality - průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, etnický původ, multikulturalita - průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá průběžně
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Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

zdůvodní a správně napíše ve slovech
ú/ů.
píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě.
používá velká písmena na začátku vět a
v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.
vyhledá a rozliší podstatná jména, slovesa a předložky. Tvoří s nimi věty.
vyjmenuje abecedu a dokáže řadit slova
podle abecedy podle prvního (druhého,
třetího) písmene. Hledá v abecedním rejstříku.
zdůvodní a správně píše slova s párovou
souhláskou na konci i uvnitř (b – p, d – t,
ď – ť, z – s, ž – š, h – ch, v – f).
spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy.
píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy.
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

-

čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti. Čte se správnou intonací.
rozumí textu a reprodukuje jeho obsah.
dokáže se v textu orientovat, vyhledávat
odpovědi na otázky, hledá klíčová slova.
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Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

čte v rolích, rozlišuje přímou řeč.
je schopen vyjádřit svůj názor, pocity.
napíše adresu, krátký dopis, pozdrav,
blahopřání, vzkaz.
tvoří smysluplné bohaté věty,
k obrázkům nahrazuje slova jiným výrazem. Seřadí obrázkovou osnovu a vypráví podle ní. Odstraňuje přebytečná slova
v textu.
popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře,
pracovní postup.
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti.
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

-

-

poslouchá uvědoměle literární texty.
čte samostatně knihy a zaznamenává si
jejich název, jméno spisovatele, jméno
ilustrátora do deníčku. Kreslí ke knize
vlastní ilustraci. Vypráví, co se mu
v knížce líbilo, hledá a předčítá dětem zajímavou část knihy.
seznámí se se systémem půjčování knih
ve veřejných knihovnách.
přednáší zpaměti texty přiměřené jeho
věku.
rozlišuje a používá pojmy – pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš,
kniha, knihovna, knihkupectví, čtenář,

Návštěva knihovny
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Výstup

-

básník, spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec.
chodí do divadla a na koncerty.

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
Kulturní pořad
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Výstup
-

-

-

Učivo

Bezpečně zdůvodní a správně píše slova JAZYKOVÁ VÝCHOVA
s párovou souhláskou na konci i uvnitř (b
– p, d – t, ď – ť, z – s, ž – š, h – ch, v – f).
Dokáže vyhledat slova příbuzná, určí kořen slova, předponu a příponu. Naopak
tvoří ke kořenu slova příbuzná.
Vyjmenovává vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách. Vysvětlí jejich obsah. Určí k nim slova příbuzná.
Není nutno dodržet pořadí od b. Seznamuje se se slovy stejně znějícími (být –
bít, výr – vír atd.)
Vyhledává v textu a třídí slova podle
slovních druhů (v základním tvaru). U
podstatných jmen určují rod, číslo, pád, u
mužských životnost. U sloves určuje
osobu, číslo, čas v oznamovacím způsobu.
Vyhledává a vyznačuje základní skladební dvojici ve větě jednoduché. Tvoří
k holé větě větu rozvitou.
Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných, jmen, přídavných jmen a sloves.

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, komunikace – průběžně
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahu med. sdělení a reality průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, etnický původ, multikulturalita - průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá průběžně
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Výstup
-

-

-

-

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy, číslice. Dbá na úpravu psaného textu při zvyšování rychlosti psaní. Se samozřejmostí
si kontroluje písemný projev.
Komunikuje se spolužáky a s dospělými.
Dokáže zdravit, omluvit se, požádat o
pomoc, poděkovat. Aplikuje v praxi společenská pravidla chování v prostorách
školy (požádá o uvolnění cesty, nechává
projít dveřmi dospělou osobu atd.).
Dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu.
Napíše a odešle dopis a pohlednici
s dodržením formy a samostatným napsáním adresy.
Obohacuje si aktivně slovní zásobu, na- KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
hrazuje slova slovy stejného významu.
Odstraňuje přebytečná slova. Nahrazuje
opakující se slova jinými. Používá slova
stejně znějící ve větách. Řadí slova podřazená ke slovu nadřazenému. Vypravuje
vlastní příhodu, snaží se odstranit přebytečná a opakující se slova. Reprodukuje
přečtený text, zapojuje fantazii
k dotvoření konce příběhu.
Sestaví obrázkovou osnovu, tvoří jedno-

30

Výstup

-

-

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

duché věty (osnovu). Dokáže text rozčlenit na části. Vypravuje podle osnovy.
Popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře,
pracovní postup.
Čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti. Čte se správnou in- LITERÁRNÍ VÝCHOVA
tonací, člení text, frázuje. Rozumí přečtenému a reprodukuje jeho obsah. Dokáže
se v textu orientovat, vyhledávat odpovědi na otázky, hledá klíčová slova.
Orientuje se v literárních druzích a žánrech – pověst, povídka, pohádka, bajka.
Poslouchá uvědoměle literární texty.
Čte samostatně knihy a zaznamenává si
jejich název, jméno spisovatele, jméno
ilustrátora do deníčku. Kreslí ke knize
vlastní ilustraci. Píše hlavní postavy. Vypráví, co se mu v knížce líbilo, hledá a
předčítá dětem zajímavou část knihy.
Půjčuje si knihy. Orientuje se v knihovně
s pomocí knihovnice.
Přednáší zpaměti texty přiměřené jeho
věku.
Vypráví zážitky z divadelního, filmového
představení, dovede shrnout obsah.
Rozlišuje a používá pojmy – jeviště, hlediště, režisér, divadelní hra, hlavní posta-

Knihovna
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Výstup

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

vy.
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 4.
Výstup
-

seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace

Učivo
Mateřský jazyk
Věta a souvětí

-

rozliší větu jednoduchou a souvětí
určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché
seznámí se s pravidlem shody přísudku
s podmětem
z vět jednoduchých vytvoří souvětí
Slovo

-

rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná
synonyma, opozita, slova citově zabarvená
umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená
rozlišuje slova ohebná a neohebná

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, komunikace – průběžně
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahu med. sdělení a reality,
tvorba med. sdělení, vnímání
autora med. sdělení - průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, etnický původ, multikulturalita - průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá průběžně

Stavba slova

-

rozlišuje předpony a předložky a správně je píše
určí slovní základ (předpona, kořen, přípona)

-

zná vzory podstatných jmen
umí určit rod, číslo, pád, vzor
umí skloňovat podstatná jména podle vzorů
píše správně zeměpisné názvy

-

Podstatná jména
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Výstup

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Slovesa

-

pozná zvratná slovesa, neurčitek
umí určit osobu, číslo, čas
umí časovat slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím

-

umí vyhledávat v abecedním seznamu (rejstřík,
slovník, telefonní seznam)

Abeceda
Skupiny pě, vě – vje, bě - bje, mě – mně

-

správně píše skupiny pě, vě – vje, bě - bje, mě mně

-

umí vypravovat podle osnovy
umí popsat jednoduchou věc
při vypravování a popisu užívá slova výstižná,
spisovná, citově zabarvená
kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo
školu
umí se vyjádřit v běžných situacích
zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu

Vyjadřovací schopnosti

-

Čtení

-

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení
rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho
reprodukovat
odliší podstatné a okrajové informace
dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a
udělat zápis do deníku
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
34

Výstup
-

recituje básně (přiměřené věku)

-

seznámí se s autory dětských knih
spisovatelé a básníci – Božena Němcová, Karel
Jaromír Erben, Jaroslav Seifert, František Halas, Miroslav Macourek, Hans Christian Andersen, Astrid Lindgrenová, R. Kipling, Jiří
Žáček

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Literární výchova
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 5
Výstup
-

čte přiměřeně rychle a plynule s prvky umělec- Čtení
kého přednesu
rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka,
pověst, bajka, dobrodružná četba, comics
zná pojmy rým, verš, sloka
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je,
tvoří vlastní literární text
volně reprodukuje text
vytvoří zkrácený zápis textu
recituje básně (přiměřené věku)
dokáže zdramatizovat vhodný text
Sloh
sestaví osnovu k popisu a vyprávění
podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje
zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu
napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu,
pozvánku, oznámení
vede správně dialog
rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě
rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost
Slovní druhy
umí určit všechny slovní druhy
píše správně i, y, ve slovech po obojetných

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV – rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, komunikace – průběžně
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahu mediálního sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení,
stavba mediálního sdělení, práce
v realizačním týmu - průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, etnický původ, multikulturalita - průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá průběžně

Poznámky
Kulturní pořad
Návštěva knihovny
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Výstup

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

souhláskách
Podstatná jména

-

určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen
podstatná jména skloňuje podle vzorů
Přídavná jména

-

určí druhy přídavných jmen
zná gramatiku měkkých a tvrdých přídavných
jmen
Zájmena, číslovky

-

pozná základní druhy zájmen a číslovek
Slovesa

-

časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím
způsobu
pozná všechny slovesné způsoby
pozná zvratné sloveso
rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary
zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit

-

správně píše skupiny bě - bje

-

rozpozná přímou řeč a větu uvozovací
umí užít přímou řeč ve vypravování

-

Skupiny bě - bje
Přímá řeč

Skladba

-

pozná podmět a přísudek
rozlišuje podmět holý, rozvitý a několikanásobný
užívá shodu přísudku s podmětem

-

určí větu řídící a závislou

-

Souvětí
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Výstup
-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

určí větu hlavní a vedlejší
pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí
Vlastní jména, názvy

-

správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a jejich zkratky
správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů
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ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.
Časová dotace:
3. ročník:
4. ročník
5. ročník:

3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně

Místo realizace: v jazykových učebnách, v učebnách VT a v knihovně.
Dělení klasické: na skupiny v rámci ročníku.
Formy realizace:
Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků,
práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty.
Žáci mají možnost výjezdů do zahraničí, mohou se účastnit olympiád apod.
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.
Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do
každodenního života dětí.
S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v
populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem.
Průřezová témata: - OSV (Sociální rozvoj)
EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ)
MDV (Tvorba mediálního sdělení)
EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
VDO (Občanská společnost a škola)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- hledají efektivní metody učení
- porovnávají vlastní výkon se spolužáky
Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků učení a k jejich vlastnímu hodnocení
- zadává úkoly, při kterých žáci využívají svých znalostí
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Kompetence k řešení problému
Žáci
- pochopí problém a vyhledávají k jeho řešení informace
Učitel
- vhodně klade otázky
- zajistí přístup k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
Žáci
- naslouchají promluvám jiných a vhodně na ně reagují
- používají informační a komunikační prostředky
Učitel
- vede žáky k souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
Žáci
- pracují ve skupinách, kde v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- diskutují s ostatními při řešení zadaného úkolu
Učitel
- zařazuje skupinovou práci
- podněcuje k výměně názorů, k argumentaci tvrzení
Kompetence občanské
Žáci
- jsou seznamováni s životem v anglicky mluvících zemích
Učitel
- vede k porovnávání života u nás a v anglicky mluvících zemích
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou schopni si efektivně naplánovat svou práci
Učitel
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- respektuje různou úroveň ve znalostech i v pracovním tempu žáků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 3.
Výstup
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného i mluveného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
- zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal,
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

Učivo
-

Hello

-

Čísla 1 – 12 (Time)

-

Barvy
Ve škole
Tvary a velikosti

-

Moje rodina
Sloveso „ to have“

-

Abeceda

-

Hračky
Předložky v,na
Můj obličej

-

Ovoce a zelenina
Food

-

Nápoje

-

Moje tělo
Oblečení

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – komunikace – průběžně
MKV – lidské vztahy, multikulturalita - průběžně

Metody, formy, nástroje, pomůcky:
Opakování slyšeného
slova, říkanky, básničky, písničky, audio
HALLOWEEN
nahrávky, řízené (do(svátek 31. 10.)
plňování dle vzoru) i
- pojmenují oblíbené sladkosti, neřízené dialogy, oburčí masku, znají jména nad- razový materiál, karpřirozených bytostí, užívají
tičky, slovníky-pokud
slovesného tvaru mají – they
možno i obrázkové,
have got
hraní scének, jazykové
hry - pexeso, domino,
AT CHRISTMASS
kvarteta atd.
(O Vánocích)
- pojmenují tradiční vánoční
předměty, zpívají vánoční
písně, používají předložku
under – pod
EASTER – rozdíly v ČR a ve
VB
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Výstup

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Na farmě
Ve městě
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
Výstup

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností,
- rozumí slovům a jednotlivým větám, pokud
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
- uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a psanou formou jazyka
MLUVENÍ
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- formuluje otázky a odpovídá na ně

-

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
PSANÍ
- napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů
a každodenního života
- písemně obměňuje krátké probrané texty

-

-

-

zvuková a grafická podoba jazyka
opakování slovesa "to be" a "to have"
spojování jednoduchých vět (and)
užívání členů (the, an, a)
anglická abeceda
základní gramatické struktury a typy vět
přivlastňovací pád
zájmena osobní a ukazovací
seznámení s přítomným časem
prostým a průběhovým
části těla
zvířata
číslovky do 20, počítání po desítkách do 100
technika čtení
určení času
Holidays (svátky)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – komunikace – průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, multikulturalita – průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu - průběžně

Pomůcky: kartičky,
hry, obrazový materiál, názorné pomůcky,
magnetické tabule,
audio technika, počítače, mapy, kopírovaný materiál

CHRISTMAS, EASTER (Jak
slavíme u nás a v Anglii)

Jazykové prostředky:
-vyplývají z obsahu
použité učebnice
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 5.
Učivo

Výstup
POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální
oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu
MLUVENÍ
- 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

-

opakování a procvičování probraného učiva
přítomný čas prostý a průběhový
tvoření otázek a odpovědí, tvoření
záporů
slovesa "to be", "to have"
modální slovesa (can, must)
otázka a zápor pomocí slovesa "do",
rozkazovací způsob
číslovky 1-100
roční období, měsíce, dny v týdnu,
datum
přivlastňovací zájmena
nepravidelné množné číslo
určení času, hodiny
anglicky mluvící země
domov, rodina
škola, vyučovací předměty
zájmy, volný čas
město, venkov
dopravní prostředky
lidské tělo
povolání
nákupy – jídlo, oblečení
příroda, počasí

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty
OSV – komunikace – průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, multikulturalita – průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu - průběžně

Poznámky
Pomůcky: Audio video
technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky.

AT CHRISTMAS
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Učivo

Výstup
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchým krátkým
textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální
oporu
PSANÍ
- napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých
zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

tradice, zvyky, svátky
člen určitý a neurčitý
přídavná jména
předložky místa, času
vazba there is there are
pořádek slov ve větě
pozdrav, blahopřání
dopis, email, pozvánka
sms, vzkaz
pohlednice
žádost, omluva
popis, návod
jízdní řád, leták
plakát, formulář
pokyn, příkaz
říkanka, básnička, písnička
pohádka, komiks
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MATEMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:

4 hodin týdně
5 hodin týdně
5 hodin týdně
5 hodin týdně
5 hodin týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
1) čísla a početní operace
− osvojení aritmetických operací ve třech složkách:
− dovednost provádět operaci
− algoritmické porozumění
− významové porozumění
− získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná
2) závislosti, vztahy a práce s daty
− rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování
z tabulek, diagramů a grafů
3) geometrie v rovině a prostoru
− určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru
4) nestandardní aplikační úlohy a problémy
− uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života,
finanční gramotnost
Organizace- žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo
v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Průřezová témata-v tomto předmětu jsou realizována: VDO, EV, EGS
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonalují grafický projev, rozvíjejí abstraktní,
exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci.
Učitel
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků; srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit; stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s
cíli vzdělávacího programu
- vede žáky k ověřování výsledků.
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Kompetence k řešení problémů
Žáci
- učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti,
- učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správností výsledků.
Učitel
- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků; klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při kterých
docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s
odbornou literaturou.
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak
ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru.
Kompetence komunikativní
Žáci
- se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky.
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu.
Kompetence sociální a personální
Žáci
-jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu.
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok.
Kompetence občanské
Žáci
- jsou při zpracovávání informací vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, učí se
hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti světa.
Učitel
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií
hodnotili své činnosti nebo výsledky.
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě,
učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Pro žáky
s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály.
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních
zdrojů, a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek. Vytváří příležitosti k interpretaci různých textů,
obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 1.
Výstup
-

-

vytváří soubory s daným počtem prvků
a počítá předměty v daném souboru
zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst
zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod.
řadí čísla podle velikosti
zakresluje čísla do 20 na číselnou osu
používá matematické symboly +, -, =,
<, >
řeší příklady na sčítání a odčítání do
dvaceti bez přechodu přes desítku
provádí rozklad na desítky a jednotky
řeší a sám tvoří jednoduché slovní úlohy a slovní úlohy typu „o více“, „o méně“
rozlišuje jednoduché geometrické útvary
modeluje jednoduché geometrické
útvary v rovině
pozná geometrická tělesa – krychle,
koule
geometrické útvary třídí podle tvaru,
velikosti, barev a nachází v realitě je-

Učivo
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- Přirozená čísla 1 – 20
- Číslo 0
- Vlastnosti početních operací
- Číselná osa
- Slovní úlohy

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopností a poznávání, spolupráce a soutěživost
- průběžně

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- Základní útvary v rovině a v prostoru
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Výstup
-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

jich reprezentaci
orientuje se v prostoru – nahoře, dole,
před, za apod.
JEDNOTKY

-

zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 2.
Výstup
-

řeší příklady na sčítání a odčítání do 20
s přechodem přes desítku
zapisuje a čte čísla do sta
zakreslit čísla do sta na číselnou osu
porovná čísla do sta, řadí je vzestupně i
sestupně
zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta
aplikuje závorky
počítá příklady se závorkami
zaokrouhluje čísla na desítky
řeší slovní úlohu tak, že podtrhne
v zadání všechny důležité údaje, zapíše
příklad a odpověď
řeší a sám tvoří slovní úlohy s výpočty do
sta
násobí 1, 2, 0, 3, 4, 5
počítá s mincemi a bankovkami
v hodnotě do sta korun
orientuje se v čase
popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
zná základní jednotky času (hodina, minuta, sekunda)

Učivo
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- Přirozená čísla 1 – 20
- Číslo 0
- Obor přirozených čísel 1 – 100
- Číselná osa
- Násobilka
- Slovní úlohy

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty
OSV – rozvoj schopností a poznávání, spolupráce a soutěživost - průběžně

Poznámky
Soutěž

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- Čas
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Výstup
-

rozpozná kreslení od rýsování
připravuje si pomůcky na rýsování (tužka, pravítko) a osvojuje si správné návyky při rýsování
rozlišuje pojem bod, přímka, čára, úsečka
narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku
dané délky
pozná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou
porovná úsečky podle velikosti
změří úsečku
pozná geometrická tělesa (krychli, kvádr,
kouli, válec) a umí je vymodelovat
zná jednotky délky (metr, centimetr)

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- Základní útvary v rovině a v prostoru
- Délka úsečky
- Osově souměrné útvary
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 3.
Výstup
-

používá symboly pro násobení a dělení
násobí a dělí v oboru malé násobilky
dělí se zbytkem
řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky
sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti
(typ příkladů 34 + 25, 67 – 56)
sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně
řeší slovní úlohy v oboru do sta
píše a čte čísla do tisíce
porovnává, řadí vzestupně a sestupně čísla do tisíce
zakresluje čísla do tisíce na číselné ose
sčítá a odčítá zpaměti i písemně
řeší a tvoří slovní úlohy v oboru do tisíce
zaokrouhluje čísla na desítky a stovky
zná význam symbolu =
používá jednoduchou rovnici pro řešení
slovní úlohy

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE
OSV – rozvoj schopností a po- Násobilka
znávání, spolupráce a soutěživost
- Násobení a dělení mimo obor násobilek
- průběžně
- Obor přirozených čísel 1 – 1 000
- Zápis čísla v desítkové soustavě
- Číselná osa
- Vlastnosti početních operací s přirozenými
čísly
- Písemné algoritmy početních operací
- Slovní úlohy
- Finanční gramotnost

sestavuje a čte tabulky násobků
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
využívá tabulek násobků v praxi (ceny
- Závislosti a jejich vlastnosti
zboží, vzdálenosti…) při tvorbě úloh
- Tabulky
provádí jednoduché převody jednotek ča53

Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

su
doplňuje jednoduchá schémata a posloupnosti čísel
zná jednotky hmotnosti (gram, kilogram)
a jednotky objemu (litr, mililitr) a umí je
převádět
zná jednotky délky (mm, cm, dm, m)
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
jednotky délky používá k měření
- Základní útvary v rovině a v prostoru
měří rozměry geometrických útvarů
- Jednotky délky a jejich převody
(úsečka, čtverec, obdélník apod.) a vyjád- - Obvod
řit je ve vhodných jednotkách
- Osově souměrné útvary
rýsuje a značí bod, přímku, polopřímku,
- Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
úsečku
zná pojem opačná polopřímka
zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem, sestrojí libovolnou kružnici
zná význam pojmu průsečík a určí ho
rozpozná jehlan a kužel a sestaví jejich
model
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 4.
Výstup
-

-

umí zapsat a přečíst čísla do 10 000 a nad
10 000
sčítá a odčítá zpaměti i písemně do
10 000 a nad 10 000
umí zaokrouhlovat na tisíce
orientuje se na číselné ose do 10 000 a
nad 10 000
provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených
čísel

Učivo
-

Počítání do 10 000 a nad 10 000

-

Násobení a dělení

-

Zlomky

-

Práce s kalkulátorem

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV - rozvoj schopností a poznávání, spolupráce a soutěživost
- průběžně
VDO – občan, občanská společnost a stát - průběžně

ovládá pamětné dělení se zbytkem
v oboru malé násobilky
umí násobit písemně jednociferným a
dvojciferným činitelem
umí písemně dělit jednociferným dělitelem
modeluje a určí část celku, používá zápis
ve formě zlomku
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
základem v oboru kladných čísel
umí sčítat, odčítat a dělit na kalkulátoru
používá kalkulátor ke kontrole
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Výstup

-

zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a
času
umí převádět jednotky hmotnosti a délky

-

řeší jednoduché a složené slovní úlohy

-

umí pracovat s kružítkem
umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici
umí sestrojit trojúhelník ze tří stran
umí narýsovat kolmici, rovnoběžky, různoběžky
dokáže určit vzájemnou polohu přímek
v rovině
umí určit souřadnice bodu ve čtvercové
síti
umí odečítat hodnoty z diagramu
rozpozná a znázorní osově souměrné
útvary

-

-

Učivo
-

Jednotky

-

Slovní úlohy

-

Geometrie

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 5.
Výstup
-

umí zapsat a přečíst čísla do a nad
1000000
orientuje se na číselné ose v oboru do milionu
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do
milionu
umí násobit deseti, stem, tisícem
umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a
statisíce
násobí písemně trojciferným činitelem
dělí jednociferným i dvojciferným dělitelem
řeší slovní úlohy v oboru do milionu
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy

-

vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

-

převádí jednotky času a obsahu
umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a
řešit slovní úlohy s časovými údaji
umí pracovat s údaji v cenících apod.

-

Učivo
-

Počítání do a nad 1 000 000

-

Závislosti, vztahy a práce s daty

-

Jednotky

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopností a poznávání, spolupráce a soutěživost
- průběžně
VDO – občan, občanská společnost a stát - průběžně
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Výstup
-

-

Učivo
-

Desetinná čísla

-

Zlomky

-

Geometrie

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

umí číst a zapsat desetinná čísla, vyznačit
je na číselné ose – násobit deseti, stem,
tisícem
porozumí znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
zná pojem zlomek
pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla,
zlomky
zápis čísla v desítkové soustavě, jeho
znázornění (teploměr, model)
zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník
pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný
umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník
umí sestrojit čtverec, obdélník
umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku
pozná a pojmenuje čtyřúhelníky
umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové síti
vypočítá obsah čtverce a obdélníka
sčítá a odčítá graficky úsečky
určí délku lomené čáry, obvod mnoho58

Výstup
-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

úhelníku sečtením délek jeho stran
dbá na přesnost a čistotu rýsování
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INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
5. ročník:

1 hodina týdně

Všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro
výstup na víceleté gymnázium.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem, internetem, tabulkami, grafikou a vytváření prezentací. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat
elektronickou poštu a další aplikace.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou zadávanými úkoly vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a
komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností
s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod.
- mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech a tím se učí pořizovat si takové
poznámky či návody, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se najít
způsoby řešení
Kompetence komunikativní
Žáci
- se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie a software, některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty či jiných technologií
- se při komunikaci učí dodržovat vžitá pravidla a náležitosti
Kompetence sociální a personální
Žáci
- jsou při práci ve skupinách čí týmech vedeni ke spolupráci či pomoci, zodpovědnosti vůči
svým kolegům a dělbě práce ve skupině či týmu dle možnosti jeho členů
- se učí dodržovat časový plán úkolu a sladit jednotlivé operace časově
- se účastní hodnocení svých prací či ostatních žáků
Kompetence občanské
Žáci
- jsou seznamování s autorskými právy s odkazem na právní předpisy, ochranou osobních
údajů a jsou vedeni k dodržování morálního kodexu (zde je zaměření na používání nelegálního softwaru, používání hesel apod.)
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- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni k ověřování informací
Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívají výpočetní techniku i při jiných činnostech a samostudiu
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: 5.
Výstupy
−

pravidla bezpečné práce

−

správně zapne a vypne stanici, přihlásí se do a odhlásí ze sítě

−

vysvětlí význam pojmů HARDWARE a SOFTWARE, pojmenuje
a zařadí nejběžnější součásti a zařízení počítače

−

orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves (Enter,
Esc, Delete, Shift atd.)
ovládá základní operace s myší:
kliknutí – výběr, dvojité kliknutí
pro spuštění programu, tažení se

−

Učivo
Zásady bezpečné práce:
− jednoduchá údržba PC, postupy při
problémech s PC
− zásady bezpečnosti práce a prevence
rizik spojených s dlouhodobým užíváním VT
− zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení
do a odhlášení ze sítě, heslo, bezpečnost na síti
Hardware:
− skříň PC – procesor, pevný disk
(HDD), operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD)
− periferní zařízení – klávesnice, myš,
monitor, tiskárna, skener atd.
Software:
− dělení programů Freeware, Shareware a
výukové programy
Klávesnice a myš:
− práce s klávesnicí (části) a myší (kliknutí, uchopení, tažení)
− psaní písmen s diakritikou

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV - Člověk a zdraví

Pravidla práce v počítačové učebně, seznámení s
řádem počítačové učebny

Příklady výukových programů pro různé předměty.
VDO – SW pirátství, úcta k
zákonu

Ukázka vnitřních součástí
skříně počítače.
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Výstupy

−
−
−

−
−
−

−

stisknutým levým tlačítkem, kliknutí pravým tlačítkem – místní menu.
používá OS a jeho součásti
ukládá a chrání data
pomocí „Malování“ umí nakreslit
jednoduchý obrázek
v textovém editoru (Wordu) dokáže
napsat text včetně dodržení základních typografických pravidel
daný dokument dokáže uložit a opětovně otevřít, upravit text (vlastnosti písma, odstavce, vložit obrázek)
dokáže vytvořit jednoduchou tabulku

zná základní princip a služby internetu

Učivo

OS Windows:
− základní pojmy (plocha, ikona, okno)
− tlačítko Start a Příslušenství - práce
s daty (ukládání, otevření souborů) práce s košem
− Malován v OS
Textové editory:
− Word, OpenOffice atd.
− uložení, otevření souboru, pohyb
v dokumentu (klávesnice, myš), označení části textu a jeho úprava, psaní,
základní typografická pravidla (psaní
mezer apod.), písmo – typ, velikost,
tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel
nástrojů), zarovnání odstavce (panel
nástrojů), vložení obrázku - WordArt,
klipart – formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a ohraničení), obtékání obrázku
− tabulka v textovém editoru.
Internet:
− princip a služby
− seznámení s faktem, že internet může
obsahovat i nepravdivé informace

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV – kreativita

Poznámky

Procvičení práce s myší.

OSV – Člověk a svět práce,
Komunikace
Čj – pravidla psaní

MDV – kritický přístup
k informacím, ověřování
zdrojů
EGS – vyhledávání a komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi
z různých kultur
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Výstupy

Učivo

−
−
−
−

používá webový prohlížeč
používá vyhledávače
dokáže najít potřebné informace
komunikuje pomocí internetu

−

dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, odstranit došlou zprávu
používá školní e-mailovou schránku
pracuje s platformou MS Team

WWW:
− pohyb po webu na známou adresu, přes
vyhledávač a hypertextové odkazy,
bezpečné ukládání (stahování dat
z webu)
− Chat, diskuse
− nebezpečí virů
El. pošta:
− obsluha e-mailové schránky přes webové rozhraní, odeslání zprávy, čtení došlých zpráv, přeposílání a mazání zpráv
− MS Teams – otevření MS Teams, přístup do týmu, přijmutí upozornění, otevření zadání, odeslání zadání, chat, videohovor, úložiště souborů

−
−

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
Vyhledávání informací do
ostatních vyučovacích předmětů.
VDO – svoboda slova (i jeho
nebezpečí), pluralita názorů

Poznámky
Bezpečný pohyb na internetu
Duševní vlastnictví.

OSV – pravidla komunikace
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PRVOUKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
-

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
3 hodiny týdně

pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
utváří se prvotní ucelený obraz světa
poznávání sebe i nejbližšího okolí
seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
vnímání lidí a vztahů mezi nimi
všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
1) Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a
regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků
2) Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení
se se základními právy a povinnostmi
3) Lidé a čas – orientace v dějích a čase
4) Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody
5) Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první
pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Ochrana člověka za mimořádných okolností.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k
- objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
- upevňování preventivního chování
- orientaci ve světě informací
- časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
Učitel
- pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
- motivuje žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
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- využívají různých informačních zdrojů
Učitel
- pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
Kompetence komunikativní
Žáci
- si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
- jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
- přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- vzájemně si radí a pomáhají si
Učitel
- podporuje u žáků prezentaci jejich myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů
Kompetence sociální a personální
Žáci
- pracují ve skupině.
- efektivně spolupracují na řešení problémů
- učí se respektovat názory druhých
- přispívají k diskusi
Učitel
- učí věcně argumentovat
- vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské
Učitel
- utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
- motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
- vede žáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
Učitel
- učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
- zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje
V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:
EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, …
VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, …
MKV – princip sociálního smíru
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: 1.
Výstup
-

Pojmenuje město, ve kterém žije
Zná cestu do školy a zpět a blízké okolí
školy
Zná název školy a orientuje se v ní
Zná jméno třídní učitelky a ředitele školy
Chová se ukázněně ve škole i mimo školu
Dokáže rozlišit nežádoucí formy chování
Vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky,
seřadí členy dle věku
Vypráví o práci rodičů
Respektuje spolužáky s jejich přednostmi
i nedostatky, pokusí se přizpůsobit
Hovoří o chování v rodině
Aplikuje zásady správného chování ve
škole i mimo ni
Ve škole rozpozná zaměstnance a váží si
jejich práce
Rozliší nesprávné chování jiných i u sebe
Orientuje se v čase – rok, měsíc, týden,
den (noc), hodina
Dovede vyjmenovat dny v týdnu
Rozpozná čtvero ročních období a dove-

Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
- Domov
- Škola
- Osobní bezpečí - riziková místa a situace

LIDÉ KOLEM NÁS
- Rodina
- Právo a spravedlnost
- Chování lidí

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorganizace, poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy – průběžně
VDO – občanská společnost a
škola – průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy – průběžně
EV – ekosystémy, vztah
k prostředí – průběžně
Projekt - Okolí školy

LIDÉ A ČAS
- Orientace v čase a časový řád
- Současnost a minulost v našem životě
- Kultura
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Výstup
-

Učivo

de je charakterizovat
Dovede vyjmenovat měsíce jednotlivých
ročních období
Dovede časově zařadit Vánoce a Velikonoce
Popíše některé vánoční a velikonoční
zvyky a tradice
Pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
Pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál
Popíše základní části rostlin
Určí základní podmínky pro život rostlin
Pozná dané rostliny
Vyjmenuje základní části těla u určených
savců a ptáků
Porovná chování živočichů v závislosti
na ročním období
Vymezí živočichy domácí a volně žijící
Dodržuje pravidla správného chování
v přírodě a podílí se na něm
Uplatňuje základní hygienické návyky
Dodržuje režim dne
Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Rozpozná základní části lidského těla

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY
- Roční období
- Rostliny, houby, živočichové
- Látky a jejich vlastnosti
- Ochrana životního prostředí

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Projekt- Příroda v sledu ročních
období

Projekt- Čistota půl zdraví
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- Péče o zdraví
- Zdravá výživa
- Lidské tělo
- Osobní bezpečí
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Výstup
-

Dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
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 dítě
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
Ví, co dělat v případě úrazu

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Projekt- Neztratím se? Neztratím!
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: 2.
Výstup
-

žák se orientuje v okolí školy a svého
bydliště
bezpečně zvládá pohyb po budově školy
připravuje se na vyučování podle rozvrhu
pamatuje si adresu svého bydliště
respektuje pravidla silničního provozu
pojmenuje důležité dopravní značky
dokáže pojmenovat a ukázat specifické
orientační body v okolí bydliště, obchody
vyjmenuje další rodinné příslušníky nad
rámec vlastní rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost
vysvětlí povolání rodičů a objasní další
jemu známá povolání, pokusí se objasnit
práci zaměstnanců školy
seznámí se se školním řádem a respektuje
ho, samostatně rozlišuje zásady správného chování
dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný postup nápravy
konkretizuje svá práva a povinnosti
obhajovat své názory

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

MÍSTO, KDE ŽIJEME
- Domov
- Škola
- Obec
- Okolní krajina

OSV – seberegulace a sebeorganizace, poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy – průběžně
VDO – občanská společnost a
škola – průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy – průběžně
EV – ekosystémy, vztah
k prostředí – průběžně

LIDÉ KOLEM NÁS
- Rodina
- Soužití lidí
- Chování lidí
- Právo a spravedlnost

Projekt- Naše obec

Poznámky
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Výstup
-

vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok
posoudí posloupnost včera, dnes, zítra
rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt
vyznačí čas na digitálním displeji
využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě s přihlédnutím
k minulosti, přítomnosti a budoucnosti
porovnává zvyky a práci lidí v minulosti
a současnosti
pojmenuje některé kulturní či historické
památky místa, kde žije
určí a roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
pozoruje, popíše a porovná viditelné
změny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
provádí jednoduché pokusy, pozoruje a
upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách
pozná dané rostliny ve známé lokalitě
opakuje a upevňuje si poznatky o určených savcích a ptácích
popíše jednotlivé části těla
rozliší a porovná chování živočichů

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

LIDÉ A ČAS
- Orientace v čase
- Současnost a minulost v našem životě
- Regionální památky

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY
- Rostliny, živočichové
- Látky a jejich vlastnosti
- Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody

Projekt- Chráněné rostliny a živočichové
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Výstup
-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

v závislosti na ročním období
třídí živočichy na domácí a volně žijící
vysvětlí jejich význam pro člověka
dbá na dodržování pravidel správného
chování v přírodě
aktivně se podílí na ochraně přírody a životního prostředí
dodržuje základní hygienické návyky
orientuje se v režimu dne, rozpozná dobu
práce a povinností od doby odpočinku
zhodnotí správnost chování a činností ve
vztahu ke zdraví
shromáždí a porovná kladné a záporné
poznatky ve vztahu ke zdraví
popíše základní části lidského těla a polohu základních orgánů v těle
upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo
rozlišuje nemoc a úraz
dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
důsledně dbá na uplatňování pravidel
účastníků silničního provozu (zvládá
chůzi po krajnici, umí přejít bezpečně
přes železniční přejezd, zná nebezpečí za
snížené viditelnosti – vidět a být viděn –
reflexní materiály, důsledně používá přil-

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- Péče o zdraví, zdravá výživa
- Lidské tělo
- Osobní bezpečí
- Návykové látky a zdraví
- Situace hromadného ohrožení

Projekt- Moje tělo
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Výstup
-

bu na kolo)
chová se obezřetně při setkání
s neznámými lidmi a učí se vyhodnotit
nebezpečí a závažnost situace
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje bezpečnou vzdálenost
od neznámé osoby
dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro jiné
lidi v případě nebezpečí, učí se zachovat
rozvahu a klid, nezmatkuje
uposlechne pokynů dospělých při mimořádných situacích,
respektuje je a řídí se jimi

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Projekt- Bezpečí a nebezpečí
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: 3.
Výstup
-

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy a cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
začlení obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí,
obci (městě)
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich
používá buzolu, v turistické mapě blízkého
okolí dokáže vyznačit trasu
řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
škole, rodině, v obci
rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci a
projeví toleranci k přirozeným odlišnostem
obhájí při konkrétní činnosti své názory

Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
- Domov
- Škola
- Obec
- Okolní krajina (místní oblast, region)
- Mapy obecně zeměpisné a tematické

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorga- Vycházka
nizace, poznávací schopnosti,
mezilidské vztahy – průběžně
VDO – občanská společnost a
škola, formy participace občanů
v politickém životě – průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, etnický původ – průběžně
EV – ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a
problémy životního prostředí,
vztah k prostředí – průběžně
Projekt- Blízké okolí obce

LIDÉ KOLEM NÁS
- Rodina
- Soužití lidí
- Chování lidí
- Právo a spravedlnost
- Kultura
- Vlastnictví
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Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu
snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a
chování, která nelze tolerovat a která porušují základní lidská práva
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny v kladném i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech zlepšování životního prostředí obce
v místě bydliště nabídne možnosti kulturního
vyžití
určí čas jako fyzikální veličinu
přesně určí jakýkoli čas
orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce
objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení
dříve a nyní
vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého regionu a využívá jich
seznámí se s pověstmi daného regionu a
s významnými rodáky
konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast

LIDÉ A ČAS
- Orientace v čase
- a časový řád
- Současnost a minulost v našem životě
- Regionální památky
- Báje, mýty, pověsti

rozlišuje prvky živé a neživé přírody
určí a roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků
uvede příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA PŘÍRODY
- Látky a jejich vlastnosti
- Voda a vzduch
- Půda, horniny a nerosty

Beseda

Projekt- Třídění odpadů
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Výstup
-

Učivo

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti
podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a
půdy
hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy pro život
změří základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů a přístrojů
vysvětlí na základě elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách regionu
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
porovnává základní projevy života na konkrétních organismech
prakticky třídí organismy do známých skupin
a využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě
rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí a zdraví člověka a naopak

-

uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky na základě

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- Péče o zdraví, zdravá výživa

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Vesmír a Země
Rostliny
Houby
Živočichové
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana životního prostředí
Rovnováha v přírodě
Životní podmínky

Poznámky

Vycházka

Projekt – Zdravý životní styl
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Výstup
-

elementárních znalostí o lidském těle
využívá znalostí lidského těla k vysvětlení
základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození
chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku
účelně organizuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek dle vlastních potřeb
aplikuje naučené způsoby chování na modelových situacích ohrožující zdraví
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s rozvojem zdraví a jeho preventivní
ochranu
dokáže přivolat lékařskou pomoc a ošetří
drobná poranění (krvácení z nosu, odřenina,
drobná řezná rána, opařenina a popálenina)
osvojuje si na modelových situacích odmítání
návykových látek
ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu v rolích chodce a cyklisty
(správně reaguje na světelné signály, používá
stezky pro chodce a cyklisty, správně reaguje
na vozidla se zvláštními výstražnými znameními, zná pravidla jízdy na in-line, skateboardu a koloběžce, používá přilbu)

Učivo
-

Lidské tělo
Partnerství, rodičovství, zákl. sexuální
výchovy
Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
Situace hromadného ohrožení

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

Projekt- Počítej se vším
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Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

seznamuje se s krizovými situacemi (šikana,
týrání, sexuální zneužívání) a učí se dbát na
vlastní bezpečí, zná, případně vyhledá čísla
linky důvěry
řídí se důkladně pokyny dospělých při mimořádných situacích
využívá poznatků z médií a nacvičuje chování při modelových situacích
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VLASTIVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
4. ročník:
5. ročník:

1 hodina týdně
2 hodina týdně

Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy:
1) Místo, kde žijeme
- chápání organizace života v obci, ve společnosti
- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na
- dopravní výchova
- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění
2) Lidé kolem nás
- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty,
- snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen
- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě
- směřování k výchově budoucího občana demokratického státu
3) Lidé a čas
- orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů
- snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat
- informace z historie a současnosti
Organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s výužíváním různých forem práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: MKV, EGS, VDO
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Žák
- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit
Kompetence k řešení problémů
Žák
- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
Učitel
- umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
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Kompetence komunikativní
Žák
- učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků
- podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence sociální a personální
Žák
- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Učitel
- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných
forem záznamů
- vytváří heterogenní pracovní skupiny
Kompetence občanské
Žák
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech
ČR (případně ve státech Evropy)
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
Učitel
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich výsledků
- vede žáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence pracovní
Žák
- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vede žáky k plánování úkolů a postupů
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: 4. - 5.
Výstup
-

-

zná letopočet vzniku ČR
zná jméno prvního a současného prezidenta
zná pojmy vláda, parlament, zákon
umí najít na mapě ČR a jednotlivé kraje
umí popsat jejich polohu v ČR
umí najít významná města, řeky apod.
v jednotlivých oblastech
zná významné průmyslové podniky
v jednotlivých oblastech
zná významné zemědělské plodiny
s pomocí mapy umí porovnat hustotu
osídlení, zalesnění, průmysl jednotlivých
oblastí

Učivo
Místo, kde žijeme
- naše vlast – domov, krajina, národ, základy
státního zřízení a politického systému ČR,
státní správa a samospráva, státní symboly
- regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR,
surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

orientuje se na mapě
umí na mapě ukázat státy EU
umí na mapě určit polohu státu k ČR, najít hlavní město
dokáže stručně charakterizovat stát EU
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest

-

zná pojmy a umí časově zařadit Velká

Lidé a čas

-

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

VDO – občanská společnost a
škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace
občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - průběžně
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality – průběžně
MKV – kulturní rozdíly, lidské
vztahy, etnický původ – průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu, jsme Evropané – průběžně

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy,
EU, cestování
Projekty- Střední Čechy, Evropa,
mapy obecně zeměpisné a tematické – ob- S mapou nezabloudím, Chráněná
sah, grafika, vysvětlivky
území našeho regionu
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Výstup
-

Učivo

Morava, Přemyslovci, Jagellonci
zná významné osobnosti a umí je zařadit
do příslušného období Karel IV., Mistr
Jan Hus, Masaryk
umí popsat rozdíly ve způsobu života
v minulosti a dnes
umí popsat charakteristické rysy způsobu
života v pravěku, středověku a dnes
umí využít různých informačních zdrojů
objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

-

dokáže vzájemně spolupracovat
s vrstevníky, dohodne se na společném
postupu a řešení se spolužáky
rozpozná jednání a chování, která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví
rozpozná a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí

Lidé kolem nás
- soužití lidí – mezilidské vztahy, obchod,
firmy
- vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní,
společné
- kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura

-

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

současnost a minulost v našem životě
proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života,
státní svátky a významné dny - orientace
v čase
dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace
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PŘÍRODOVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
4. ročník:
2 hodiny týdně
5. ročník:
1 hodina týdně
Předmět přírodověda je vyučována jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku.
Vzdělávání v předmětu přírodověda:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
- seznamuje žáka se stavbou živých organizmů
- dopravní výchova- mladý cyklista (průkaz mladého cyklisty), návštěvy dopravního hřiště
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- krátkodobé projekty
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – cvičení sebekontroly, organizace vlastního času
EV - porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských
činností na prostředí, zachování biologické rovnováhy
MDV - komunikace a kooperace, kritické čtení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák
- vyhledává a třídí informace
- seznamuje se s odbornou terminologií
- provádí jednoduché pokusy
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
- vede žáky k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů
Žák
- samostatně vyhledává řešení problému
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Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují
získaná fakta
Kompetence komunikativní
Žák
- má možnost sám zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních
- ve skupinách komunikuje a respektuje názory druhých
Učitel
- vede žáky k formulování myšlenek
- umožňuje prezentaci práce žáků
Kompetence sociální a personální
Žák
- při skupinovém vyučování je veden ke spolupráci při řešení problémů
Učitel
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
Žák
- seznamují se s krizovými situacemi a problémy životního prostředí
- chrání své zdraví a zdraví svých blízkých
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní
Žák
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla
Učitel
- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový
rozvrh
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: 4. - 5.
Výstup
-

-

zná důležité nerosty a horniny,
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, ví co znamená rovnováha v přírodě i důsledky porušení
umí charakterizovat některá společenstva
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých společenstvech, dokáže je pozorovat a zapsat výsledky pozorování
umí popsat stavbu jejich těla
zná jejich způsob života
zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby ,dokáže naplánovat a
zapsat výsledky pokusu
umí běžně se vyskytující živočichy a
rostliny správně zařadit do jednotlivých
společenstev, do biologického systému
umí vysvětlit pojem potravní řetězec a
pyramida, rostlinná patra
umí chránit přírodu a seznámí se se základními pravidly ochrany před živelnými pohromami a ekologickými katastro-

Učivo
Rozmanitost přírody
- rostliny, houby, živočichové (průběh a
způsob života, výživa, stavba těla)
- horniny a nerosty,
- životní podmínky

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorga- Dopravní hřišnizace, psychohygiena – průběž- tě
ně
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality - průběžně
EV – ekosystémy, základní podVycházka
mínky života, lidské aktivity a
problémy životního prostředí,
vztah k prostředí – průběžně
Projekt- Ochrana přírodních společenstev

-rovnováha v přírodě (vzájemné vztahy mezi
organismy)
-životní podmínky

-

ohleduplné chování v přírodě a ochrana
přírody (živelné pohromy a ekologické ka85

Výstup
fami
- zná význam zdravého životního prostředí
pro člověka, zná pojem recyklace
- zná a umí vysvětlit význam čističek odpadních vod
- zná pravidla chování v CHKO a v přírodě
uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů
člověka do přírody a krajiny

-

má základní informace o postavení Země
ve vesmíru
uvědomuje si podmínky života na Zemi
ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou
umí vysvětlit význam Slunce pro život na
Zemi
seznámí se s působením magnetické a
gravitační síly

-

umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních
období jako důsledek pohybu Země ve
vesmíru

-

zná zásady první pomoci (zlomeniny, zásada dýchání apod.)
zná telefonní čísla tísňového volání (pro
přivolání první pomoci, hasičů, policie)
zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

tastrofy)

Vesmír a Země
(sluneční soustava, den a noc, roční období)

Projekt- Člověk a technika
Projekt – Vesmír a Země

Lidé a čas
- orientace v čase – kalendáře, režim dne,
roční období
Projekt-Pomáháme zraněným
Člověk a jeho zdraví
- péče o zdraví, zdravá výživa ( první pomoc)
- lidské tělo (základy lidské reprodukce, vývoj jedince)
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Výstup
-

význam sportování, správné výživy
zná původ člověka jako druhu
zná způsob rozmnožování a umí charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka

Učivo
-

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

partnerství, rodičovství, základy sexuální
výchovy
péče o zdraví, zdravá výživa
návykové látky a zdraví

uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví
zná části lidského těla, důležité orgány a
jejich funkci, smyslová ústrojí
zná a dovede jednat podle zásad první
pomoci
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu, a odpočinek
uplatňuje základní dovednosti, související
s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
uvědomuje si škodlivost kouření, užívání
drog a alkoholu, gamblerství
předvede v modelových situacích jednoduché způsoby odmítání návykových látek
uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích, ohrožujících zdraví
ví, co je evakuace obyvatel
situace hromadného ohrožení
Lidé kolem nás
právo a spravedlnost (právní ochrana

-

ví, jaké má postavení v rodině a ve
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Výstup
-

-

společnosti
zná svoje základní práva a povinnosti –
týrání, zneužívání, šikana
umí zjistit telefonní číslo linky důvěry,
krizového centra
zná pravidla telefonování na tyto instituce
zná význam pojmů terorismus, rasismus
je si vědom nutnosti kázně a dodržování
pokynů v případě obecného ohrožení
(požár, únik jedovatých látek apod.)
zná zásady bezpečného chování v různém
prostředí - škola, domov, styk s cizími
osobami, silniční provoz, a řídí se jimi
zná jednoduché stroje a jejich praktické
požití – páka, kladka, nakloněná rovina,
kolo apod.
zná princip a užití parního stroje, zná jejich význam v technickém pokroku
má základní poznatky o využití elektrické
energie
zná a dodržuje pravidla bezpečné práce
při manipulaci s běžnými elektrickými
přístroji

Učivo

Průřezová témata
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

občanů a majetku, základní lidská práva a práva dítěte)

-

základní globální problémy (významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivosti mezi lidmi
situace hromadného ohrožení

-

osobní bezpečí

-

Člověk a technika

-

osobní bezpečí (bezpečné používání elektrických spotřebičů)
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Výstup
-

Učivo

Průřezová témata
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

umí sestrojit jednoduchý elektrický obvod
zná zdroje elektrické energie
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník
5. ročník:

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí:
1) vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
2) instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci
3) hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
4) poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob
Organizace - žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: EGS, MKV, EV, MDV, MV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Žák
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence k řešení problémů
Žák
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
Učitel
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
- vede žáky k vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní
Žák
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních
forem
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
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Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
Žák
- je veden ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
Učitel
- vede žáky k vzájemnému naslouchání
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Kompetence občanské
Žák
- je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
Učitel
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
Žák
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu
Učitel
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
- vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů
- vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení

91

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.
Výstup
-

-

-

dbá na správné dýchání a držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení
zřetelně vyslovuje
zná význam not
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
umí vytleskat rytmus podle vzoru
rozlišuje krátké a dlouhé tóny
učí se používat dětské hudební nástroje
k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu
pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru,
flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek
provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze, jednoduché taneční hry,
pochod)

pozná a naučí se vybrané vánoční koledy
pozná vybrané hudební nástroje (viz hu-

Učivo
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
taktu)

Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových fléten)
- rytmizace, hudební hry (ozvěna)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV – komunikace – průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá - průběžně

Poznámky
Nabídka poslechových skladeb: Hymna
ČR, ukolébavky, vánoční
koledy a písně
A. Vivaldi:
Čtvero ročních
období, O hluchém bubnu,
Jak se kontrabas zamiloval

Hudebně pohybové činnosti
- taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (2/4 takt)
- pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
Poslechové činnosti
- kvality tónů
- hudba vokální, instrumentální, vokál-

Vánoční koncert
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Výstup
-

dební nástroje) podle zvuku
seznámí se s varhanní hudbou
pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Učivo

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

ně instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj
hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka…)
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Výstup
-

-

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii
stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování
umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
zná pojmy notová osnova, noty, houslový
klíč
rozlišuje noty, pomlky, takty
umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hudební nástroje
umí zazpívat vybrané vánoční koledy
pozná a rozlišuje hudební nástroje podle
zvuku – klavír, trubka, housle, pikola
umí užívat dětské hudební nástroje

umí se pohybovat podle daného rytmu,
při tanci tleskat a do pochodu bubnovat
umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem

Učivo
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového
rozsahu)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
a 3/4 taktu)
- dvojhlas (kánon)

Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových fléten)
- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace
Hudebně pohybové činnosti
- taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (2/4 takt)
- pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV – komunikace – průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá - průběžně

Poznámky
Nabídka pro poslechové skladby: I.
Hurník – Nedokončená pohádka, Kukačka, B. Smetana –
Pochod komediantů,
V. Trojan – Žabák,
P. I. Čajkovskij –
Skřivánek
Vánoční koncert
Nabídka pro nácvik
písní: vánoční koledy
- Štěstí, zdraví, Já
malý přicházím aj.
Zimní, Dělání, Káča
našla ptáče, Jetelíčku
náš, Otloukej se píšťaličko, Dú, kravičky, dú, Když jsem já
sloužil a další podle
zájmu dětí
Nabídka pro zpěv
s tancem: Marjánko,
Marjánko, Ach, syn-
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Výstup

-

rozlišuje umělou a lidovou píseň
seznámí se s vybranými skladbami klasiků

Učivo
Poslechové činnosti
- kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
- hudební výrazové prostředky, hudební
prvky (pohyb melodie, rytmus)
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka…)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
ku, synku, Na tý louce zelený
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 3
Výstup

-

umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a
tříčtvrteční takt
umí pojmenovat notovou osnovu
rozliší a přečte z notového zápisu takt
dvoučtvrteční, tříčtvrteční
rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou, podle zápisu not pozná
stoupavou a klesavou melodii
seznámí se s hymnou ČR
naučí se zpívat vybrané písně
dbá na správné dýchání

-

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové,
žesťové a umí uvést příklad
umí doprovázet na rytmické nástroje

-

rozliší rytmus valčíku a polky
umí polkové a valčíkové kroky (chůze

-

Učivo
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)
- hudební rytmus (realizace písní ve
2/4 a 3/4 taktu)
- dvojhlas (kánon)

Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů
z Orffova instrumentáře, zobcových
fléten)
- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace
Hudebně pohybové činnosti
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV – komunikace – průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujme Evropu - průběžně

Poznámky
Nabídka pro poslechové skladby: W. A.
Mozart – Menuet, I.
Hurník – U ohníčku,
B. Smetana – Luisina
polka, Má vlast (Vltava),
Nabídka pro nácvik
písní:Slunéčko zachází
za hory, Slunce za
hory, Na shledanou,
vlaštovičko, Koulelo
se, koulelo, Až já pojedu přes ten les, Zub,
Komáři se ženili,
Když jsem jel do Prahy, Pásla husy, Bum,
Já nechci žádného,
Červený šátečku,
Kdes, kukačko, kdes,
Okolo Třeboně, A já
su synek, vánoční koledy a další,
Vánoční koncert ná-
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Výstup

-

dvoudobá, třídobá)
umí pohybově vyjádřit hudbu
pozná B. Smetanu a A. Dvořáka
zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
poslechem rozezná hudební nástroje
poslouchá vážnou hudbu, zábavnou,
slavnostní

Učivo
-

pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

Poslechové činnosti
- kvality tónů, vztahy mezi tóny
(akord)
- hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb melodie, rytmus)
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj, hudební styly (hudba
pochodová, taneční, ukolébavka…)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
cvik hymny ČR
Nabídka pro zpěv
s tancem: polkový,
valčíkový krok Měla
babka čtyři jabka mazurka
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Vzdělávací oblast:Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Výstup
-

-

učí se další písně
dbá na správné dýchání
zná pojmy repetice, houslový klíč
umí napsat houslový klíč
rozlišuje délky not a umí je zapsat
pozná dynamická znaménka p, mf, f a
umí je v písni použít
zná stupnici C dur (názvy not)

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové,
klávesové, drnkací, bicí
doprovodí písně na rytmických nástrojích
rytmizace říkadel

Učivo
Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
taktu)
- dvojhlas (kánon a lidový dvojhlas)
- rozvíjení činností z 1. období
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a
4/4 taktu)
- dvojhlas (prodleva, dvojhlasé písně)
- intonace a vokální improvizace (durové
a mollové tóniny)
- grafický záznam vokální hudby (čtení a
zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu)
Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten)
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
- grafický záznam melodie (rytmické

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV - osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
- morální rozvoj
- komunikace – průběžně

Nabídka poslechových skladeb:
B. Smetana –
Proč bychom se
VDO – občanská
netěšili, Luissina
společnost a škola
polka, Vltava,
- občan, občanská společnost Vyšehrad,
a stát
B. Martinů,
L. Janáček –
EGS – Evropa a svět nás zajímá Pilky, W. A.
- objevujeme Evropu a svět Mozart – Menu- jsme Evropané
et, Malá noční
hudba, vánoční
MDV – kritické čtení a vnímání hudba,
mediálních sdělení
Vánoční koncert
- interpretace vztahu mediál- valčíky (J.
ních sdělení a reality
Strauss aj.)
- fungování a vliv médií ve
Nabídka pro
společnosti
nácvik písní:
- multikulturalita - průběžně Beskyde, Beskyde, Září, Na
EV – lidské aktivity a problémy našem dvoře,
životního prostředí
Červená růžičko,
- vztah člověka k prostředí
Už ty pilky, Mu98

Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

schéma jednoduché skladby)

-

umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový
krok

-

pamatuje si nejdůležitější údaje o B.
Smetanovi
zná jména oper B. Smetany
zná názvy symfonických básní cyklu Má
vlast
seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka
a L. Janáčka
poslouchá vybrané skladby
pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu
pozná opakující se téma v poslouchané
skladbě

-

Hudebně pohybové činnosti
- taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
- pohybové vyjádření hudby pantomima a
pohybová improvizace)
- orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)
Poslechové činnosti
- kvality tónů
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky a hudební
prvky
- hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
- rozvíjení činností z 1. období
- hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka…)
- hudební formy (malá a velká písňová,
rondo, variace)
- interpretace hudby (slovní vyjádření)

MKV – kulturní rozdíly
- lidské vztahy
- etnický původ
- multikulturalita
- princip sociálního smíru a
solidarity

Poznámky
zikant, Ten
chlumecký zámek, Stojí vrba
košatá, Večerníček, Široký, hluboký, Valčíček,
Kolik je na světě
věcí, Marjánko,
Žežulka, Voláme sluníčko,
Kdyby byl Bavorov, Náchodský zámeček,
Zlaté střevíčky,
Červená řeka,
Tři čuníci, Okoř,
Růže z Texasu,
vánoční koledy
aj.
Nabídka pro
zpěv s tancem:
variace kroky
polkové, valčíkové, mazurka
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Vzdělávací oblast:Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Výstup
-

Učivo

pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello, kontrabas
dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní
roh
seznámí se s hudebními nástroji
v symfonickém orchestru
zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení
pozná basový klíč
čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém
klíči
umí provést rozbor zapsané písně – druh
písně, notový zápis, takt, melodie
seznámí se s krajovými lidovými tanci
umí taktovat čtyřčtvrteční takt
zná původ státní hymny

Vokální činnosti
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
taktu)
- dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový
dvojhlas)
- rozvíjení činností z 1. období
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4
a 4/4 taktu)
- dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
- intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)
- grafický záznam vokální hudby (čtení
a zápis rytmického schématu písně,
orientace v notovém záznamu)

umí jednoduché dvojhlasé písně
naučí se vybrané písně J. Uhlíře a Z. Svěráka
dbá na správné dýchání
doprovodí písně na rytmické a melodické
hudební nástroje

Instrumentální činnosti
- hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten)
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV – komunikace – průběžně
MKV – multikulturalita - průběžně
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujme Evropu - průběžně

Poznámky
Nabídka poslechových skladeb:
L. Janáček – Říkadla, Lašské tance, B.
Smetana – Libuše
(vybrané árie), Prodaná nevěsta (vybrané árie), Má vlast,
A. Dvořák – Slovanské tance, Symfonie
Z nového světa, W.
A. Mozart – Don
Giovanni (ukázka),
Menuet, Händel –
Vodní hudba, J. J.
Ryba – Česká mše
vánoční (ukázka) –
koncert
Vánoční koncert
Nabídka pro nácvik
písní: Avignonský
most, Tráva neroste,
U panského dvora,
Tři tamboři, Čtyři
koně, Sedlák, sedlák
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Výstup

Učivo
-

-

umí pohybově vyjádřit nálady
seznámí se s relaxací

-

poslouchá vybrané skladby
poslechem pozná vybrané smyčcové a
dechové nástroje
pozná varhanní hudbu
pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
pozná trampské písně

-

doprovodu, hudební hry)
grafický záznam melodie (rytmické
schéma jednoduché skladby)

Hudebně pohybové činnosti
- taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
- pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)
- orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
– furiant, Cestu znám
jen já, Ukolébavka
pro dcerku, Měsíček
svítí, Sivá holubičko,
vánoční koledy –
Tichá noc, Chtíc, aby
spal aj., písně J. Uhlíře a Z. Svěráka,
trampské písně

Poslechové činnosti
- kvality tónů
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj (rozvíjení činností z 1. období)
- hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)
- hudební formy (malá a velká písňová,
rondo, variace)
- interpretace hudby (slovní vyjádření)
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku.
Časová dotace:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník
5. ročník:

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
- vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
- učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
- učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění,
poznávání
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích
oblastí. Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: VDO, EGS,EV, MDV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák
- je veden k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
- využívá poznatky v dalších výtvarných činnostech
- zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření
Učitel
- vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
Kompetence k řešení problémů
Žák
- samostatně kombinuje vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
- přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímá k nim
svůj postoj
- využívá získaná poznání při vlastní tvorbě
Učitel
- vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
Kompetence komunikativní
Žák
- se zapojuje do diskuse
- respektuje názory jiných
- pojmenovává vizuálně obrazné elementy, porovnává je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření
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Učitel
- vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
Kompetence sociální a personální
Žák
- umí tvořivě pracovat ve skupině
- respektuje různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu
Učitel
- vede žáky ke kolegiální pomoci
Kompetence pracovní
Žák
- užívá samostatně vizuálně obrazné techniky
- dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
Učitel
- vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi
Kompetence občanské
Žák
- chápe a respektuje estetické požadavky na životní prostředí
Učitel
- pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 1. - 3.
Výstup
-

-

-

zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami
umí míchat barvy
dovede používat různé druhy štětců dle
potřeby, rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy,
objekty, tvary)
zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
rozliší teplé a studené barvy

Učivo
-

-

kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru,
jejich kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

-

techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy zrakového vnímání k
vnímání ostatními smysly - hmatové, pohybové podněty, např. pocit
chladu a tepla pro teplé a studené
barvy, vyjádření rytmu …
další výtvarné techniky, motivace
založené na fantazii a smyslového

zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou,
rudkou, uhlem

modeluje z plastelíny, moduritu, z hmoty
„DAS“
tvaruje papír

zvládne koláž, frotáž

OSV – seberegulace a sebeorganizace, kreativita – průběžně
EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí průběžně

Poznámky
Náročnost práce bude
postupně od prvního
ročníku úměrně zvyšována dle věku žáků.
Návštěva výstavy

-

malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy - barvy základní a
doplňkové, teplé a studené barvy a
jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev, Goethův kruh

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
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Výstup
-

Učivo

dovede výtvarně zpracovat přírodní materiál - nalepování, dotváření, tisk, otisk
apod.

-

pozná známé ilustrace např., O. Sekory,
H. Zmatlíkové, J. Lady apod.

-

děti dovedou používat výtvarné techniky
na základě vlastní životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa
pomocí sluchových vjemů, hmatových,
zrakových vjemů, které jsou prvotním
krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

vnímání

-

ilustrátoři dětské knihy

-

utvářet osobní postoj v komunikaci
v rámci skupin spolužáků, rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4. – 5.
Výstup
-

-

-

prohloubí si a zdokonalí techniky malby
z 1. období
zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a
kombinaci různých technik
umí barevně vyjádřit své pocity a nálady
pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a proporční
vztahy
komunikuje o obsahu svých děl
prohloubí si a zdokonalí techniky kresby
z 1. období
dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu
materiálu
zvládne obtížnější práce s linií
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku,
v plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování,
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností v návaznosti na
komunikaci

Učivo
Malba
- hra s barvou, emocionální barva, míchání
barev, Goethův barevný kruh
Ověřování komunikačních účinků
- osobní postoj v komunikaci
- linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality
- proměny komunikačního obsahu – záměny
tvorby a proměny obsahu vlastních děl
Kresba
- výrazové vlastnosti linie, kompozice
v ploše, kresba různým materiálem – pero
a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba ve volné přírodě

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorganizace, kreativita – průběžně
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahu, med. sdělení a reality,
fungování a vliv médií ve společnosti –průběžně
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí – průběžně

Grafické techniky
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Výstup

Učivo
-

-

-

-

rozeznává grafické techniky, zobrazuje
svou fantazii a životní zkušenosti
hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření nových
prožitků
prohloubí si znalosti z 1. období, získává
cit pro prostorové ztvárnění zkušeností
získané pohybem a hmatem
umí výtvarně zpracovat přírodní materiály – nalepování, dotváření apod.
pozná ilustrace známých českých ilustrátorů – např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Millera, A.
Borna, R. Pilaře a další
žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních
elementů k vyjádření osobitého přístupu
k realitě
porovnává různé interpretace a přistupuje
k nim jako ke zdroji inspirace
nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral nebo upravil

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková
technika
vyjádření podnětů hmatových, sluchových,
pohybových, čichových, chuťových –
v plošné, objemové i prostorové tvorbě

Techniky plastického vyjadřování
- modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů
- další techniky – koláž, frotáž, základy ikebany
Ilustrátoři dětské knihy

Návštěva výstavy

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
tiskoviny, televize, elektronická média, reklama
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku.
Časová dotace:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník
5. ročník:

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
1) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu, hygiena při Tv, bezpečnost při pohybových činnostech
2) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky,
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy
sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové
činnosti
3) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v Tv, organizace při Tv, zásady jednání
a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech
Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve
volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku
a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s žáky používá veškeré dostupné náčiní a
nářadí.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována: MKV, EV, MDV a VDO
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák
- je veden k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého
nákresu nebo popisu cvičení
- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
-orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
Učitel
- umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky
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Kompetence k řešení problémů
Žák
- uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a
nevhodným sportovním náčiním a nářadím.
Učitel
- dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.
Kompetence komunikativní
Žák
- je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
- učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává
- zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty
Učitel
- vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro
relevantní komunikaci
Kompetence sociální a personální
Žák
- je veden k jednání v duchu fair-play - dodržuje pravidla, označí přestupky, respektuje opačné pohlaví, zvládá pohybové činnosti ve skupině.
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch.
Kompetence občanské
Žák
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevuje přiměřenou samostatnost
a vůli po zlepšení své zdatnosti
- spojuje svou pohybovou činnost se zdravím, zařazuje si do vlastního pohybového režimu
korektivní cvičení
- je veden ke kritickému myšlení
- hodnotí cvičení
-učí se být ohleduplný a taktní.
Učitel
- žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
Žák
- je veden k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v
běžném životě
- učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní.
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Výstup
-

-

dovede se samostatně převléct do sportovního oblečení
používá vhodné sportovní oblečení a
obuv
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v hale, na hřišti a v přírodě
reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele
je seznámen se základními tělocvičnými
pojmy – názvy pohybových činností,
nářadí a náčiní
uvědomuje si části svého těla (levá, pravá
ruka, noha…)
zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou – zná protahovací
cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
zvládá základní techniku běhu a polovysokého startu
zvládá zákl. techniku skoku dalekého a
hodu kriketovým míčkem
vybraní jedinci se účastní atletických závodů

Učivo
-

bezpečnost při sportování
názvosloví – komunikace
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu na fyzickou zátěž
poznávání vlastního těla (levá, pravá…)

Atletika
- základní pojmy týkající se běhů, skoků a
hodů
- názvy částí atletického hřiště
- zjednodušené startovní povely a signály
Běh:
- základy polovysokého startu
- rychlý běh na 50 m
- průpravná cvičení pro běžeckou rychlost

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

VDO – Občanská společnost
a škola- rozvíjíme smysl pro
spravedlnost a odpovědnost
EV - Vztah člověka k prostředí

Venkovní hřiště
Sportovní hala
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

a vytrvalost
Skok:
- odraz z místa
- skok do dálky z místa
- průpravná cvičení na odrazovou sílu a
obratnost
Hod:
- hod míčkem z místa
- průpravná cvičení

-

zvládá základní gymnastické držení těla
umí se soustředit na cvičení
uvědomuje si, že při zpevnění těla se
provádějí gymnastická cvičení snáze
zvládá kotoul vpřed a vzad
zvládá základy gymnastického odrazu
umí skákat přes švihadlo
zvládá základy chůze na lavičce
zvládá jednoduché cvičení na žebřinách

Gymnastika
Základní pojmy:
- základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou trupu
- správné držení těla
- soustředění se na cvičení
- uvolňování a zpevňování těla
Akrobacie:
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed – kotoul vpřed
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vzad – kotoul vzad
- skoky přes švihadlo – koordinace rukou a
nohou společně – přeskoky sounož
Rytmická gymnastika
Pohybové hry
1) míčové
Nácvik:

Sportovní hala

Sportovní hala
Venkovní hřiš-

111

Výstup
-

zvládá některé pohybové hry a je schopen
je hrát se spolužáky i mimo TV
zvládá v pohybové hře využít i hračky a
jiné předměty
zvládá základní způsoby házení a chytání
míče odpovídající velikosti a hmotnosti

Učivo
držení míče jednoruč a obouruč
základní přihrávky – obouruč a jednoruč
(vyvolenou i opačnou)
- manipulace s míčem v pohybu
- základní sportovní hry - vybíjená, fotbal
(zjednodušená pravidla)
2) další pohybové hry podle vyspělosti žáka
s netradičním náčiním, pohybová tvořivost

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
tě

Relaxační, vyrovnávací, průpravná, koordinační, rytmická a jiná cvičení:
- zařazují se pravidelně v průběhu hodin
Tv
Turistika a pobyt v přírodě
Cvičení v přírodě:
- turistika, překonávání překážek, orientace
v přírodě
Bruslení a sáňkování:
- hry na sněhu a na ledu

Příroda
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2. – 3.
Výstup
-

-

dovede se samostatně převléct do sportovního oblečení
používá vhodné sportovní oblečení a
obuv
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v hale, na hřišti a v přírodě
reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele
zná a užívá základní tělocvičné pojmy –
názvy pohybových činností, nářadí a náčiní
zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou – zná protahovací
cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
zvládá základní techniku běhu, nízkého
polovysokého startu
zvládá zákl. techniku skoku dalekého a
hodu kriketovým míčkem
vybraní jedinci se účastní atletických závodů

Učivo
-

bezpečnost při sportování
názvosloví – komunikace
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu na fyzickou zátěž

Atletika
- základní pojmy týkající se běhů, skoků a
hodů
- názvy částí atletického hřiště
- zjednodušené startovní povely a signály
Běh:
- základy nízkého a polovysokého startu
- rychlý běh na 50 m
- průpravná cvičení pro běžeckou rychlost a
vytrvalost

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

VDO – Občanská společnost a
škola (dodržování pravidel,
smysl pro čistou a bezkonfliktní hru)
MKV – Lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce)
EV – Vztah člověka
k prostředí (životní styl, prostředí a zdraví)
Prv – komunikace lidí, zdraví,
bezpečnost
význam pravidel
M – měření délky
bodové hodnocení
Vv – sport. nářadí
Hv – rytmus, melodie

Venkovní hřiště
Sportovní hala
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Výstup

-

zvládá základní gymnastické držení těla
umí se soustředit na cvičení
uvědomuje si, že při zpevnění těla se
provádějí gymnastická cvičení snáze
zvládá kotoul vpřed a vzad
zvládá základy gymnastického odrazu
umí skákat přes švihadlo
zvládá základy chůze na lavičce
zvládá jednoduché cvičení na žebřinách

Učivo
Skok:
- odraz z místa
- skok do dálky z místa
- průpravná cvičení na odrazovou sílu a obratnost
Hod:
- hod míčkem z místa
- průpravná cvičení
Gymnastika
Základní pojmy:
- základní cvičební polohy, postoje, pohyby
paží, nohou trupu
- správné držení těla
- soustředění se na cvičení
- uvolňování a zpevňování těla
Akrobacie:
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed – kotoul vpřed
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vzad – kotoul vzad
Přeskok:
- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
- výskok do vzporu dřepmo na sníženou
švédskou bednu odrazem z můstku
- lavička – chůze
- skoky přes švihadlo
Rytmická gymnastika

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Sportovní hala

Tělocvična
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Výstup

-

-

-

zvládá některé pohybové hry a je schopen
je hrát se spolužáky i mimo TV
zvládá v pohybové hře využít i hračky a
jiné předměty
zvládá základní způsoby házení a chytání
míče odpovídající velikosti a hmotnosti

umí se chovat ve vodním prostředí
adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti
zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku,
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Učivo
Pohybové hry
Nácvik:
- držení míče jednoruč a obouruč
- základní přihrávky – obouruč a jednoruč
(vyvolenou i opačnou)
- manipulace s míčem v pohybu
- základní sportovní hry - vybíjená, fotbal
(zjednodušená pravidla)
- další pohybové a míčové hry podle vyspělosti žáka
Plavání
- seznámení s vodním prostředím
- základní plavecká výuka

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
Sportovní hala
Venkovní hřiště

Plavecký bazén

Příroda
Relaxační, vyrovnávací, průpravná, koordinační, rytmická a jiná cvičení:
- zařazují se pravidelně v průběhu hodin Tv
Turistika a pobyt v přírodě
Cvičení v přírodě:
- turistika, překonávání překážek, orientace
v přírodě
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Bruslení a sáňkování:
hry na sněhu a na ledu
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4. – 5.
Výstup
-

-

používá vhodné sportovní oblečení a
obuv
dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v hale, na hřišti a v přírodě
reaguje na základní pokyny, signály a
gesta učitele
zná a užívá základní tělocvičné pojmy –
názvy pohybových činností, nářadí a náčiní
zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou – zná protahovací
cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
zvládá základní techniku běhu, nízkého
polovysokého startu
zvládá zákl. techniku skoku dalekého a
hodu kriketovým míčkem
vybraní jedinci se účastní atletických závodů

Učivo
-

bezpečnost při sportování
názvosloví – komunikace
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu na fyzickou zátěž

Atletika
- názvy částí atletického hřiště
- startovní povely a signály
Běh:
- nízký a polovysoký start
- rychlý běh na 50 m
- průpravná cvičení pro běžeckou rychlost a
vytrvalost
Skok:
- skok do dálky z rozběhu
- průpravná cvičení na odrazovou sílu a obratnost
Hod:

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

MKV - lidské vztahy
EV - vztah člověka k prostředí
MDV - fungování a vliv médií
ve společnosti

Sportovní hala
Venkovní hřiště
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Výstup

Učivo
hod míčkem z rozběhu
průpravná cvičení
Gymnastika
- správné držení těla – zpevňování a posilování
- akrobacie
- přeskok – roznožka přes kozu
- kladinka – přísuny a jednoduché skoky,
kotoul s dopomocí
- skoky přes švihadlo
- rytmická gymnastika
- aerobní cvičení s hudbou – základní kroky
-základní taneční kroky – polkový krok
- estetika pohybu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

-

-

-

ovládá svoje tělo při cvičení – dokáže se
zpevnit
provede roznožku přes kozu; chůzi po
kladině a základní cviky z akrobacie
ukáže jednoduché gymnastické prvky
v krátké sestavě
ovládá záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích
dokáže základní aerobní cvičení s hudbou
zvládá jednoduché taneční kroky - používá správnou techniku
zvládá některé pohybové hry a je schopen
je hrát se spolužáky i mimo TV
zvládá v pohybové hře využít i hračky a
jiné předměty
zvládá základní způsoby házení a chytání
míče odpovídající velikosti a hmotnosti

naučí se pravidlům pobytu na horách –

Sportovní hry
- základní pravidla sportovních her
- basketbal, fotbal, florbal, házená, ringo,
vybíjená,
- freesbee a jiné
- technika přihrávek, střely – na branku, na
koš, odbíjení atd.
- technika pohybu při hře (dribling, trojtakt…)
- herní role a funkce (kapitán, brankář…)
- další pohybové a míčové hry podle vyspělosti žáka
Lyžování (4. ročník)
- bezpečnost a chování se na horách

Sportovní hala
Tělocvična

Sportovní hala
Venkovní hřiště

Hory
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Výstup
-

-

bezpečnosti
provede přípravu lyží a jejich ošetření
dokáže sjet sjezdovku menší obtížnosti
dokáže vyjet samostatně na vleku
projede jednoduchou trať - slalom

umí se správně chovat i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz)

Učivo
technika nošení lyží a pohybu na lyžích
pravidla při pohybu na sjezdovce a na vleku
- základní technika oblouku – jízda v pluhu
- základní technika carvingového oblouku
- jízda na vleku
- jízda v brankách – závod
- běžecké lyžování
Bruslení
Turistika a pobyt v přírodě
- pravidla a chování se v přírodě
- přežít v přírodě (orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
- pravidla silničního provozu
Relaxační, vyrovnávací, průpravná, koordinační, kondiční a jiná cvičení:
- zařazují se pravidelně v průběhu hodin Tv

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

-

Příroda
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PRACOVNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Předmět pracovní výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku. Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.
Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů:
1) Práce s drobným materiálem
- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů
- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů
- jednoduché pracovní postupy a organizace práce
- lidové zvyky, tradice a řemesla
2) Konstrukční činnosti
- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
3) Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- péče o nenáročné rostliny
- pěstování rostlin ze semen
- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
4) Příprava pokrmů
- pravidla správného stolování
- příprava tabule pro jednoduché stolování
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a
hygieny při práci.
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a Výchova
demokratického občana (zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při
práci), Environmentální výchova (podmínky života, vztah k životnímu prostředí).
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák
- osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
- učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
Učitel
- umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
- pozoruje pokrok u všech žáků
Kompetence k řešení problémů
Žák
- promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- snaží se rozvíjet u žáků tvořivost
- vede žáky k uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní
Žák
- rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek
- učí se popsat postup práce
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie
Kompetence sociální a personální
Žák
- pracuje ve skupině
- vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých
- společně s ostatními se snaží o dosažení kvalitního výsledku
Učitel
- vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
Kompetence občanské
Učitel
- vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných
výsledků práce
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní
Žák
- správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami
Učitel
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům
v činnostech pomáhá
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět - Pracovní výchova
Ročník: 1.
Výstup

Učivo
Práce s drobným materiálem:

-

vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
popíše některé lidové zvyky a tradice
dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál
vyrábí podle slovního návodu nebo předlohy,
mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír,
vytváří jednoduché prostorové tvary
z papíru
stříhá textil a nalepí textilii
zpracovává modelovací hmotu a modeluje jednoduché tvary
montuje a demontuje stavebnici,
sestavuje jednoduché plošné i prostorové
modely

-

přírodniny

-

práce s papírem

-

práce s textilem

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorganizace, kreativita, spolupráce a soutěživost – průběžně
EV – základní podmínky života - průběžně

Konstrukční činnosti:
- práce s modelovací hmotou

-

práce se stavebnicí

Pěstitelské práce

-

aplikuje v praxi základy péče o pokojové
květiny - otírání listů, zalévání, pěstuje
rostliny ze semen v místnosti i na po122

Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
Školní pozemek

zemku
Příprava pokrmů

-

používá jednoduchou úpravu stolu a základy správného stolování i společenského chování
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 2.
Výstup

Učivo
Práce s drobným materiálem:

-

vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
vyhledá další lidové zvyky a tradice

-

přírodniny

-

papír, karton

-

textil

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorganizace, kreativita, spolupráce a soutěživost – průběžně
EV – základní podmínky života - průběžně

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet,
opracovávat a třídit při sběru přírodní
materiál
vyrábí podle slovního návodu nebo předlohy
mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír
vytváří jednoduché prostorové tvary
z papíru
navléká jehlu, udělá uzel, stříhá textil
šije předním a obnitkovacím stehem
přišívá knoflíky
slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní
výrobek
vymodeluje složitější tvary

Konstrukční činnosti:
- modelovací hmota (keramická
hlína)
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Výstup
-

sestaví jednoduché modely podle návodu
montuje a demontuje stavebnici

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

stavebnice

Pěstitelské práce

-

aplikuje v praxi základy péče o pokojové
květiny - otírání listů, zalévání, kypření,
seje semena a pěstuje plodiny
provádí pozorování a zhodnotí výsledky
pozorování

Školní pozemek
Příprava pokrmů

-

chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 3.

-

-

Výstup

Učivo

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet,
opracovávat a třídit při sběru přírodní
materiál
pracuje podle slovního návodu nebo
předlohy

Práce s drobným materiálem
- vlastnosti materiálů, funkce a využití
pracovních pomůcek
- a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků.
- přírodniny

-

papír a karton

-

textil

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorganizace, kreativita, spolupráce a soutěživost – průběžně
EV – základní podmínky života - průběžně

dovede mačkat, trhat, lepit, polepovat,
stříhat, vystřihovat, překládat a skládat
papír
dovede vytvářet jednoduché prostorové
tvary z papíru
dovede navléknout jehlu, udělat uzel,
stříhat textil
naučí se zadní steh a křížkový
dovede přišít knoflíky
dovede slepit textilii, vyrobí jednoduchý
textilní výrobek
dovede vymodelovat složitější tvary
dovede sestavovat jednoduché i složitější
prostorové modely
dovede montovat a demontovat kon-

Konstrukční činnosti
- modelovací hmota, keramická hlína
- práce se stavebnicemi.
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Výstup
strukční stavebnici

-

aplikuje v praxi základy péče o pokojové
květiny - otírání listů, zalévání, kypření,
hnojení
dovede zasít semena a pěstovat plodiny
provádí pozorování a zhodnotí výsledky
pozorování
chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování

Učivo
Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin
(i pokojových), pěstování ze semen v
místnosti i na pozemku, jednoduchá
vazba - ikebana, jedovaté rostliny, rostliny jako drogy, alergie

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Školní pozemek

Příprava pokrmů
- jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 4.
Výstup
-

-

vytváří různé výrobky z daného matriálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje
a náčiní
seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic
dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat
vytváří prostorové konstrukce
seznámí se se základy aranžování a využití samorostů
udržuje pořádek na pracovním místě
zvládne různé druhy stehu – přední, zadní, ozdobný
udržuje pořádek na svém pracovním místě, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úraze
montuje a demontuje stavebnici
dovede sestavovat složitější stavebnicové
prvky, pracuje podle slovního návodu,
předlohy
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

Učivo
Práce s drobným materiálem
- vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché
pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků
- papír a karton
- přírodniny
- textil – jednoduchý výrobek s použitím naučených stehů a pracovních postupů
- tkaní

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – seberegulace a sebeorganizace, kreativita, spolupráce a soutěživost – průběžně
EV – základní podmínky života
- průběžně

Konstrukční činnosti
- práce se stavebnicemi – plošnými, konstrukčními, prostorovými, práce s návodem
Práce s modelovací hmotou
- hlína, slané těsto
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Výstup
-

zná základy péče o pokojové květiny
zná rozdíl mezi setím a sázením
zná množení rostlin odnožemi a řízkováním
umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a nářadí
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
orientuje se v základním vybavení kuchyně
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského chování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch

Učivo
Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin,
pěstování pokojových rostlin, pěstování
rostlin ze semen v místnosti i na pozemku

Příprava pokrmů
- základní vybavení kuchyně, zacházení
s elektrospotřebiči, výběr a nákup potravin,
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
Studená kuchyně

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

Školní
pozemek

Cvičná
kuchyňka
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 5.
Výstup
-

-

seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic
dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat
vytváří prostorové konstrukce
seznámí se se základy aranžování a využití samorostů
zvládne různé druhy stehu – přední, zadní, ozdobný
seznámí se s látáním a tkaním
zná rozdíl mezi osnovou a útkem
umí háčkovat
udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze
montuje a demontuje stavebnici
dovede sestavovat složitější stavebnicové
prvky
umí pracovat podle slovního návodu,
předlohy nebo jednoduchého schématu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze

Učivo
Práce s drobným materiálem
- vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché
pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků
- práce s papírem a kartonem
- práce s přírodninami
- práce s modelovací hmotou – hlína, slané
těsto
- práce s textilem

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV – seberegulace a sebeorganizace, kreativita, spolupráce a soutěživost – průběžně
EV – základní podmínky života - průběžně

Poznámky
Nabídka pro další
činnosti: Práce se
dřevem – malování na dřevo,
konstrukce ze
špejlí

Konstrukční činnosti
- práce se stavebnicí
- (plošnými, konstrukčními, prostorovými)
- práce s návodem
- práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem
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Výstup
-

zná základy péče o pokojové rostliny
zná rozdíl mezi setím a sázením
zná množení rostlin odnožemi a řízkováním
seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogy, alergiemi
vede pěstitelské pokusy a pozorování
umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a nářadí
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze

Učivo
Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin,
pěstování pokojových rostlin ze semen
v místnosti i na pozemku

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
Školní pozemek

Cvičná kuchyňka

-

orientuje se v základním vybavení kuchyně
připravuje samostatně jednoduchý pokrm
studené i teplé kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského chování
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch

Příprava pokrmů
- základní vybavení kuchyně, výběr a nákup
potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
4. ročník

1 hodina týdně

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
zvládá interpretaci zdramatizované literární předlohy
rozvíjí komunikaci, komunikuje v běžných životních situacích
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – komunikace
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní práce, práce v týmu
Kompetence k učení
Žák
- využívá poznatků z ostatních předmětů
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci využívají svých poznatků
Kompetence k řešení problémů
Žák
- snaží se řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
Učitel
- vhodně navozuje situace k řešení
Kompetence komunikativní
Žák
- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu
Učitel
- vede žáky k souvislému a srozumitelnému ústnímu projevu
Kompetence sociální a personální
Žák
- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce
Učitel
- citlivě vede žáky k tvůrčí práci ve skupině
Kompetence občanské
Žák
- aktivně se zapojuje do kulturního dění a má pozitivní postoj k uměleckým dílům
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Učitel
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Kompetence pracovní
Žák
- dodržuje hygienu práce
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory
Vyučovací předmět: Dramatická výchova
Ročník: 4.

Výstup
−
−
−
−

pojmenovává hlavní téma a konflikt,
uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí
rozvíjí, opakuje herní variace
prezentuje inscenační tvar před spolužáky
a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje

Učivo
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

v běžných životních situacích, v herních
situacích a situacích skupinové inscenační
tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení,
spolupráce, organizace tvůrčí skupinové
práce
konflikt jako základ dramatické situace –
řešení konfliktu jednáním postav, spontánní jednání
smyslové vnímání
vyjádření emocí, pocitů
jednoduchý hudební doprovod
paměť a pozornost
práce s imaginární rekvizitou
herní dovednosti – vstup do role, jevištní
postava
spolupráce, komunikace, komunikace
v běžných životních situacích
prezentace, hodnocení

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – sebepoznání a sebepojetí, Divadelní
představení
psychohygiena, poznávací
schopnosti, mezilidské vztahy,
komunikace, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika – průběžně

134

ETICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
5. ročník

1 hodina týdně

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Navazuje a udržuje uspokojivé vztahy k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, tvořivě řeší každodenní problémy, formuluje své názory a postoje na základě vlastního úsudku, využívá poznatků z diskuze s druhými, kriticky vnímá vliv vzorů při vytváření vlastního názoru,
snaží se o pochopení základních environmentálních a ekologických problémů v souvislosti
s moderním světem
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - komunikace a mezilidské vztahy
VDO - důstojnost lidské osoby, reálné a zobrazené vzory
EGS - prosociální chování
MKV - pozitivní hodnocení druhých
EV - ochrana přírody a životního prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní práce, práce v týmu
Kompetence k učení
Žák
- využívá poznatků z ostatních předmětů a z běžného života
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci využívají svých poznatků
Kompetence k řešení problémů
Žák
- snaží se řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
Učitel
- vhodně navozuje situace k řešení
Kompetence komunikativní
Žák
- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu
Učitel
- vede žáky k souvislému a srozumitelnému ústnímu projevu
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Kompetence sociální a personální
Žák
- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce
Učitel
- citlivě vede žáky k tvůrčí práci ve skupině
Kompetence občanské
Žák
- pozitivně hodnotí druhé i sebe, objevuje principy správných mezilidských vztahů a komunikace
Učitel
- motivuje žáky k vzájemné komunikaci a tvorbě pozitivních mezilidských vztahů
Kompetence pracovní
Žák
- dodržuje hygienu práce
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory
Vyučovací předmět: Etická výchova
Ročník: 5.
Výstup

Učivo

1. období
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
žák
- komunikace při vytváření výchovného ko- si osvojí oslovování křestními jmény, použílektivu – představení se, vytvoření základvání vhodných forem pozdravu, naslouchání,
ních komunikačních pravidel kolektivu,
dodržování jednoduchých komunikačních
zdvořilost, otevřená komunikace
pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, při- základní prvky verbální komunikace
měřenou gestikulaci
v mezilidských vztazích – pozdrav, otázka,
- se podílí na vytváření společenství třídy proprosba, poděkování, omluva
střednictvím dodržování jasných a splnitel- základy neverbální komunikace – seznámení
ných pravidel
se s možnostmi neverbální komunikace, po- si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a
stoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta,
dovednosti pro tvoření sebeúcty a úcty
podání ruky
k druhým
- komunikace citů – identifikace, vyjádření a
- si osvojí základy pozitivního hodnocení a přiusměrňování základních citů, pocity spokojetí druhých
jenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a
- zvládá prosociální chování: pomoc v běžných
hněvu
školních situacích, dělení se, vyjádření souci- POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH
tu, zájem o spolužáky
- sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení,
- vyjadřuje city v jednoduchých situacích
sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání,
- využívá prvky tvořivosti při společném plněpodpora sebeoceňování
ní úkolů
- pozitivní hodnocení druhých – v běžných
- reflektuje situaci druhých a adekvátně poskypodmínkách projevování pozornosti a laskatuje pomoc
vosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly,
připisování pozitivních vlastností druhým,
správná reakce na pochvalu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV - mezilidské vztahy a
komunikace
- přijetí vlastního a společného rozhodnutí,
kreativita a iniciativa
- asertivita, zvládnutí agresivity a soutěživosti,
sebeovládání a řešení
konfliktů
- komunikace citů
VDO - důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení
sebe, pozitivní hodnocení druhých
EGS - prosociální chování ve
veřejném životě, solidarita a sociální problémy
MKV - pozitivní hodnocení
druhých
- interpersonální a sociální
empatie
- prosociální chování
v osobních vztazích,
pomoc, darování, dělení
se, spolupráce, přátelství
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akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé VDO – reálné a zobrazené
dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odvzory
pustit, pomocí empatie předpokládat reakci
EV – ochrana přírody a život2. období
druhých
ního prostředí
žák
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
- reflektuje důležitost prvků neverbální komu- tvořivost v mezilidských vztazích – vytvářenikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální
ní prožitků radosti pro druhé, společné plněkomunikace, zvládá položit vhodnou otázku
ní úkolů, zbavování se strachu z neznámého
- si uvědomuje své schopnosti a silné stránky,
řešení úkolu a z tvořivého experimentování
utváří své pozitivní sebehodnocení
- schopnost spolupráce – radost ze společné
- se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyčinnosti a výsledku, vyjádření zájmu, zájadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pokladní pravidla spolupráce
zitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
- elementární prosociálnost – darování, ochota
- identifikuje základní city, vede rozhovor
dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucis druhými o jejich prožitcích, na základě emtu, přátelství
fatického vnímání přemýšlí nad konkrétní
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
pomocí
- iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání mož- jednoduchými skutky realizuje tvořivost
nosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve
v mezilidských vztazích, především v rodině
třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jia v kolektivu třídy
nými, zpracování neúspěchu
- iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky,
- asertivní chování – rozlišování mezi nabíddokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na
kami druhých, schopnost odmítnutí nabídky
nevhodné reaguje asertivně
k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání
návykových látek a sexuálního zneužívání

-
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět
Časová dotace:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

5 hodin týdně
5 hodin týdně
4 hodiny týdně
4 hodiny týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého
sjednocujícího činitele národního společenství
- pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
- vyjádření reakcí a pocitů žáka
- pochopení při vnímání okolního světa i sebe sama
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru
autora, hlavní myšlenky
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou, dějepisem,
informačními a komunikačními technologiemi, hudební výchovou.
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, mezilidské vztahy
VDO – občan, občanská společnost a stát
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět
EV – ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí
MDV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MKV – kulturní rozdíly, multikulturalita
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- pochopí jazyk jako důležitý nástroj k celoživotnímu vzdělávání
- vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
- osvojují si základní jazykové a literární pojmy
- kriticky hodnotí výsledky svého určení a diskutují o nich
- využívají prostředků výpočetní techniky
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Učitel
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací
- vede žáky k užívání správné terminologie
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
- vede žáky k využívání výpočetní techniky
Kompetence řešení problémů
Žáci
- vyhledávají informace vhodné k řešení problému
- využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
- uvážlivě rozhodují
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů
Kompetence komunikativní
Žáci
- pochopí jazyk jako prostředek historického a kulturního vývoje národa a sjednocujícího
činitele národního společenství
- rozvíjejí pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se
vyjadřují ústně i písemně
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
- účinně se zapojují do diskuze a vhodně obhajují své názory
- rozumí různým typům textů a záznamů
- využívají informačních a komunikačních prostředků
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vede žáky k výstižné argumentaci
Kompetence sociální a personální
Žáci
- účinně spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- věcně argumentují
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru
- vede žáky k dodržování pravidel
Kompetence občanské
Žáci
- respektují přesvědčení druhých lidí
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
- aktivně se zapojují do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel
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- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
- motivuje žáky k prozkoumání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují hygienu práce
- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívá svých znalostí v běžné praxi
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
- vede žáky k využívání pravidel pro práci s výpočetní technikou
- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 6.
Výstup
-

Učivo

dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami
odliší spisovný a nespisovný jazykový projev

-

ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické
dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy
uvědomuje si vztah mezi základními větnými
členy, rozdíl mezi větou a souvětím
rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace
osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč
dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje
a pocity
učí se formulovat hlavní myšlenky textu
komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných
komunikačních situacích

-

-

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

-

přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku
zvládá dramatizaci jednoduchého textu

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

Obecné poučení o jazyce (jazykové
příručky)
Čtenářský deZvuková stránka jazyka (spisovná
ník
a nespisovná výslovnost)
Pravopis (lexikální a morfologický)
Tvarosloví (ohebné slovní druhy)
Skladba (základní větné členy, rozvíjející větné členy, věta, souvětí)
Oslovení
OSV – komunikace – komunikace
v různých situacích
Korespondence (vzkaz, pohled, doEGS – Evropa a svět nás zajímá –
pis)
rodinné příběhy

-

Vypravování, popis

-

Výpisky, výtah
Dialog a monolog v životě (řečnictví) OSV – komunikace - dialog
Přímá a nepřímá řeč
MDV – fungování a vliv médií ve Knihovna
společnosti – vliv médií na každodenní život, práce v realizačním
týmu
Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, OSV – rozvoj schopností poznávározpočitadla, slovní hříčky…)
ní – cvičení dovedností zapamatoPohádky, divadlo
vání

-
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Výstup
-

vyjádří své pocity z přečteného textu
podle svých schopností volně reprodukuje text,
případně tvoří vlastní literární text na dané téma

Učivo
-

Řecké eposy, řecké báje a pověsti,
římské báje

-

Příběhy odvahy a dobrodružství

-

Základy literární teorie (rým, rytmus…)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopností poznává- Beseda
ní – cvičení dovedností zapamatování
EGS – Evropa a svět nás zajímá –
lidová slovesnost
EV – ekosystémy – kulturní krajina
OSV – mezilidské vztahy – podpora, pomoc
Hv – lidová hudba
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

-

ovládá pravopisné jevy morfologické

-

používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova
chápe zásady tvoření českých slov
chápe přenášení pojmenování

-

rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché a
souvětí
ovládá pravopisné jevy

-

Nauka o tvoření slov
Slovní zásoba (význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma)
Skladba (stavba věty – základní
a rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět)
Pravopis – velká písmena

rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby,
dokáže popsat své city, pocity, nálady
dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby
samostatně připraví a přednese referát
dokáže rozpoznat manipulativní působení
projevu
dokáže chápat literární text jako zdroj informací a prožitků, formuluje vlastní názory na
umělecké dílo
používá jazykové prostředky pro daný slohový útvar

-

Subjektivní popis

-

Charakteristika (přímá, nepřímá)

-

Referát, recenze (beseda o uměleckém
díle), reklama

-

Žádost
Životopis

-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz
na slovesa, neohebné slovní druhy)
Nauka o významu slov

Poznámky
Divadelní
představení
Čtenářský deník
Výstava
Beseda

MDV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení –
reklama, práce v realizačním
týmu
OSV – sebepoznání a sebepojetí – co o sobě vím
EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí –
změny v krajině
OSV – komunikace – řeč těla
EGS – Evropa a svět nás zajímá -rodinné příběhy
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Výstup
-

jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní
žánry literatury
formuluje vlastní názory na přečtený text
orientuje se v základních literárních pojmech
(viz. učivo)
výrazně čte nebo přednáší vhodný literární
text

Učivo
-

Bajky, legendy, povídky, pověsti (české), kroniky
Balady a romance,
Cestopisy
Knihy a jejich vydavatelství
Časopisy pro mládež
Počátky českého písemnictví až do 90.
let 19. století

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – mezilidské vztahy –
chování podporující dobré
vztahy
MKV – kulturní rozdíly – jedinečnost každého člověka a
jeho individuální zvláštnosti
EGS – objevujeme Evropu a
svět – Evropa a svět
Vv, Hv – románské, gotické
umění
D – Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 8.
Výstup
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Učivo

má přehled o slovanských a světových jazycích, rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu
spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova

−

Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka)

−

určuje druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními
ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě
jednoduché a souvětí

−

Slovní zásoba (obohacování, slova
přejatá a jejich skloňování)
Skladba (věta jednoduchá a souvětí)

−

Tvarosloví (slovesa)

používá jazykové prostředky pro daný slohový útvar
rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení
rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace
uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti
ve veřejném projevu
ovládá základy studijního čtení, formuluje
hlavní myšlenky textu

−
−

Charakteristika literární postavy
Líčení

−

Řečnictví

−

Výklad

−
−

Úvaha (aktuální témata)
Korespondence – e-mail

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty
Knihovna
Kolín
Filmové
představení
Čtenářský
deník

EGS – Evropa a svět nás zajímá –
život dětí v jiných zemích
EV –lidské aktivity a problémy
životního prostředí – ochrana přírody
VDO – občanská společnost a škola – demokratické vztahy ve škole
OSV – mezilidské vztahy – vztahy
ve třídě
OSV – sebepoznání a sebepojetí –
moje vztahy k druhým
MDV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé
typy sdělení, stavba mediálních
sdělení, práce v realizačním týmu
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty
OSV – komunikace – specifické
komunikační dovednosti
Inf – internet, Word

−
−
−

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

−

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
viz 9. ročník

−
−

MKV – kulturní rozdíly – člověk
jako součást etnika
Sonet, epigram, zvukové prostředky
poezie, novela, román, autobiografie,
literatura faktu
Literatura hodnotná a konzumní
Literatura od 90. let 19. století do poloviny 20. stol.

Vv, Hv, D – renesance, humanismus, baroko, klasicismus
D – národní obrození, 2. pol. 19.
stol.
Vv, Hv – umělecké směry
v přelomu 19. a 20. stol.
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 9.
Výstup
-

-

-

Učivo

zvládá výstavbu souvislého textu a různé
způsoby jeho členění
ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
určuje druhy souvětí

-

zvládá výstavbu souvislého textu a různé
způsoby jeho členění
chápe roli mluvčího a posluchače
dodržuje zásady dorozumívání (komunikační
normy)
vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory,
nálady, pokouší se o vlastní literární texty,
zapojuje se do diskuse, řídí ji, využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
a tvořivé práci s textem i k vlastnímu tvořivému psaní
zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu

-

Úřední písemnosti

-

Reportáž, cestopis
Diskuse (sdělovací prostředky)
Fejeton
Výstavba a členění textu
Funkční styly

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

Obecné poučení o jazyce (původ
MKV – multikulturalita – komua základy vývoje češtiny)
nikace s příslušníky odlišných
Slovní zásoba (homonyma, antonyma, sociokulturních skupin
odborné názvy)
Tvoření slov
Tvarosloví (vlastní jména a názvy)
Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě,
stavba textu)

Pomůcky:
nástěnné tabule, slovníky, příručky,
literární texty,
školní časopis, odborné
časopisy,
čtenářský
VDO – občan, občanská společ- deník, besenost a stát – občan – odpovědný dy, divadelní
člen společnosti
představení,
EGS – Evropa a svět nás zajímá – filmová předzážitky z Evropy a světa
stavení, výOSV – komunikace – dovednosti stavy
pro verbální a neverbální komunikaci
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí – ochrana
přírody a kulturních památek
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení – chápání
podstaty mediálního sdělení,
stavba mediálního sdělení, práce
v realizačním týmu
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty
OSV – mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy

-

projevuje zájem navštěvovat divadla
a filmová představení
má přehled o významných představitelích
české a světové literatury
orientuje se v základních literárních směrech
20. st.
formuluje vlastní názory na umělecké dílo

-

Elegie, epos, romaneto, esej, absurdní
drama, hudebně-divadelní žánry
Literatura 2. pol. 20. století – odraz
války v literatuře oficiální, exilová a
samizdatová česká literatura, moderní
román

VDO – principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování – základní kategorie fungování demokracie
MDV – fungování a vliv médií
ve společnosti – vliv médií na
kulturu
Vv, Hv – umění 20. stol.
D – dějiny 20. stol.
Vo – problémy rasové nesnášenlivosti
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ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně

Vzdělávací obsah předmětu
- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
- stručná reprodukce obsahu anglicky psaných i mluvených textů
- sestavování sdělení a konverzace
- používání dvojjazyčného slovníku
- plynulé a foneticky správné čtení textů přiměřeného obsahu
- získávání schopnosti domluvit se jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích
- získávání základních poznatků o anglicky mluvících zemích
- pochopení významu znalostí cizích jazyků pro osobní život, formování porozumění mezi zeměmi a tolerance k odlišným kulturám jiných národů
Formy realizace
Vyučovací hodina - výklad, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu - písemná, ústní, práce
s textem, hry, soutěže, dramatizace, výukové programy, práce se slovníkem, časopisem, projekty
Olympiády
Příležitostné akce
Místo realizace: ve třídách nebo učebně informatiky
Průřezová témata:
MKV - (Multikulturalita, Lidské vztahy, Kulturní diference)
OSV - (Sociální problémy mládeže, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena)
MDV - (Tvorba mediálního sdělení, Média a jejich vliv)
EV - (Globální problémy, Ochrana ŽP, Ekosystémy)
EGS - (Evropa a svět)
VDO - (Občanská společnost a škola)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- hledají efektivní metody učení
- využívají poznatků z různých vzdělávacích oblastí při vedení konverzace a při vypracovávání
projektů
- posoudí vlastní výkon, kriticky zhodnotí výsledky svého učení
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Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků učení a k jejich vlastnímu hodnocení
- zadává úkoly, při kterých žáci využívají a vyhledávají informace z různých oblastí
Kompetence k řešení problému
Žáci
- samostatně vypracovávají projekty
- pochopí problém a vyhledávají k jeho řešení informace
Učitel
- vhodně klade otázky
- zajistí přístup k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
Žáci
- naslouchají promluvám jiných a vhodně na ně reagují
- používají informační a komunikační prostředky pro komunikaci s okolním světem
- aplikují získané komunikativní dovednosti v domluvě v každodenních životních situacích
Učitel
- vede žáky k souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
Žáci
- pracují ve skupinách, kde v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- diskutují s ostatními při řešení zadaného úkolu
Učitel
- zařazuje skupinovou práci
- podněcuje k výměně názorů, k argumentaci tvrzení
Kompetence občanské
Žáci
- jsou seznamováni s krizovými situacemi, problémy ŽP, právy a povinnostmi ve škole u nás a
v anglicky mluvících zemích
Učitel
- vede k hledání správného způsobu chování v krizových situacích
- vede k porovnávání práv a povinností ve škole u nás a v anglicky mluvících zemích
Kompetence pracovní
Žáci
- využívají získané znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí při rozhodování o dalším vzdělávání a profesním zaměření
- jsou schopni si efektivně naplánovat svou práci
Učitel
- zařazuje texty zaměřené profesně
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- respektuje různou úroveň ve znalostech i v pracovním tempu žáků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 6.
Výstup
Psaní
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a osvojovaných témat
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- reaguje na jednoduché písemné sdělení
Mluvení
- má základní poznatky z fonetického přepisu slov, pravidel výslovnosti, frázování, přízvuku, tempa řeči
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných každodenních formálních i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech
- vypraví jednoduchý příběh či událost
- popíše osoby, místa, a věci ze svého každodenního života
Poslech s porozuměním
- rozpozná pokyny (učitele) a dovede na ně reagovat
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových tématech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných
témat

Učivo
-

Výslovnost, přízvuk
Pravopis slov osvojené
slovní zásoby
Práce se slovníkem
Řadové číslovky, datum
Život v roce
Předložky
Živočichové
Zájmena
Some, any
Nemoci, u doktora
Minulý čas
Going to
Jídlo, v restauraci
Kamenná polévka
Nakupování, recepty
GB
Stupňování přídavných
jmen a příslovcí
Oblečení
Nový Zéland
Frekvenční příslovce
Příslovce, přídavné jméno
USA
Evropa a svět

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty
Projekty –
zhotovení,
prezentace
Př
OSV Osobnostní rozvoj, Sebepoznání

EGS Evropa a svět nás zajímá
Místa, události, zvyky, tradice
Vl
EGS Evropa a svět nás zajímá
Místa, události, zvyky, tradice
EGS Objevujeme Evropu a svět
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Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

-

Zábava
Určitý a neurčitý člen
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 7
Výstup
Psaní
- napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
osvojovaných témat
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- reaguje na jednoduché písemné sdělení
Mluvení
- má základní poznatky z fonetického přepisu slov, pravidel výslovnosti, frázování,
přízvuku, tempa řeči
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních
formálních i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
- vypraví jednoduchý příběh či událost
- popíše osoby, místa, a věci ze svého každodenního života
Poslech s porozuměním
- rozpozná pokyny (učitele) a dovede na
ně reagovat
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových tématech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně

Učivo
-

Pozdravy, představení
Rodina, můj život
Stěhování
Pravopis slov osvojené slovní zásoby
Práce se slovníkem
Sport, aktivity ve VČ
Školní předměty, technika
Going to
Budoucí plány
Budoucí čas
Doprava, místa
Párty
Předložky
Minulý čas průběhový
Časová pásma
Pohromy
Dům, nábytek
Kanada
Londýn, členy
Směry, orientace
Požár Londýna
Stupně přídavných jmen
Předpřítomný čas, minulé příčestí
Filmy
New York

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty
OSV Osobnostní rozvoj Sebepoznání, sebepojetí
OSV Osobnostní rozvoj, seberegulace, sebeorganizace

Poznámky
Projekty –
zhotovení,
prezentace

Z
Vo
EGS Evropa a svět nás zajímá,
místa, události, zvyky, tradice

EGS Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět
VDO Občanská společnost a ško-
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Výstup
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

Učivo

-

-

Školní pravidla
Modální slovesa v čase přítomném
Frázová slovesa
Vysoká čísla
Rekordy
Složeniny some, any, every, no
Slavné osobnosti

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

la, vztahy ve škole, demokratické
principy

D, Čj
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 8
Výstup
Psaní
- napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
osvojovaných témat
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- reaguje na jednoduché písemné sdělení
Mluvení
- má základní poznatky z fonetického přepisu slov, pravidel výslovnosti, frázování,
přízvuku, tempa řeči
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních
formálních i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
- vypraví jednoduchý příběh či událost
- popíše osoby, místa, a věci ze svého každodenního života
Poslech s porozuměním
- rozpozná pokyny (učitele) a dovede na
ně reagovat
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových tématech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně

Učivo
-

Popis lidí, povolání, pracovní místa
Oblečení, nakupování, móda mládeže
Modální slovesa v čase minulém
Cestování, vynálezy, moderní technologie

-

Věci denní potřeby
Modální slovesa v čase budoucím
Jídlo, Stravovací návyky
Části těla
Zdraví, nemoci, u lékaře, diety
Velká Británie

-

TV program
Spojovací výrazy
Příd. jména-protiklady
Užití předpřítomného a minulého času
Kaskadéři
Tvoření přídavných jmen z podstatných
Austrálie
Podmiňovací způsob
E-mail
If 1
So do I, nor do I
Protiklady sloves, frázová slovesa
Oceány, voda, počasí, zvířata, ochrana ŽP

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
Př

Poznámky
Projekty zpracování,
prezentace

EGS Evropa a svět nás zajímá
Zážitky a zkušenosti z Evropy D

Př, OSV Osobnostní rozvoj
Sebepoznání, sebepojetí
EGS Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět
MDV Receptivní činnosti Fungování a vliv médií ve společnosti

EGS Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět
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Výstup
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

-

-

Léto ve VB a u nás

EV Základní podmínky života
Voda, ochrana živočichů
EGS Evropa a svět nás zajímá
Zážitky a zkušenosti, zvyky

157

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 9
Výstup
Psaní
- napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
osvojovaných témat
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- reaguje na jednoduché písemné sdělení
Mluvení
- má základní poznatky z fonetického přepisu slov, pravidel výslovnosti, frázování,
přízvuku, tempa řeči
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních
formálních i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
- vypraví jednoduchý příběh či událost
- popíše osoby, místa, a věci ze svého každodenního života
Poslech s porozuměním
rozpozná pokyny (učitele) a dovede na
ně reagovat
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových tématech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně

Učivo
-

Opakování časů
Termíny pro práci na počítači
Vztažné věty, zájmena
Popis lidí
Rada
Sloveso+infinitiv nebo -ing tvar
Domácí mazlíčci
Frázová slovesa
Vyjádření oblíbenosti, neoblíbenosti
Pocity, nálady

-

Sport, jazyky

-

Sociální problémy mládeže
Vánoční koleda - ukázka Ch. Dickense
Nehody+opravy
Tázací dovětky
Kultura
Média, hudba, TV, kultura
Vyjádření budoucnosti
Společnost a její problémy
Globální problémy - chudoba, ŽP
Psaní velkých písmen
Pravidla interpunkce

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
Projekty

Inf
Zhotovení,
prezentace
Př

MKV Multikulturalita
Rovnocennost jazyků
Vo
Čj
MDV Receptivní činnosti, fungování a vliv médií ve společnosti, Čj, Hv
EV Základní podmínky života
Ohrožování ovzduší a klimatické
změny
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Výstup
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

-

Učivo
-

If 2
Vzhled mladých
Nebezpečné situace, varovné tabule
A few, a little
Práce s časopisy, knihami, internetem
Životopis
Volba povolání
Dotazník, formulář
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Used to
Vzdělávání a vláda v USA, vláda GB

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

EGS Objevujeme Evropu a svět
Vzdělávání Evropanů
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NĚMECKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
8. ročník
9. ročník

3 hodiny týdně
3 hodiny týdně

Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje jako povinný předmět.
Vzdělávací obsah předmětu
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění
Formy realizace
- vyučovací hodina: skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu
(písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé
projekty
- výjezdy do zahraničí
- příležitostné akce
Místo realizace
- jazykové učebny, učebna PC
Dělení
- na skupiny v rámci ročníku
Průřezová témata
OSV - (Sociální rozvoj)
EGS - (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
MKV - (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ)
MDV - (Tvorba mediálního sdělení)
EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
VDO - (Občanská společnost a škola)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- hledají efektivní metody učení
- využívají poznatků z různých vzdělávacích oblastí při vedení konverzace a při vypracovávání
projektů
- posoudí vlastní výkon, kriticky zhodnotí výsledky svého učení
Učitel
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- vede žáky k ověřování výsledků učení a k jejich vlastnímu hodnocení
- zadává úkoly, při kterých žáci využívají a vyhledávají informace z různých oblastí
Kompetence k řešení problému
Žáci
- samostatně vypracovávají projekty
- pochopí problém a vyhledávají k jeho řešení informace
Učitel
- vhodně klade otázky
- zajistí přístup k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
Žáci
- naslouchají promluvám jiných a vhodně na ně reagují
- používají informační a komunikační prostředky pro komunikaci s okolním světem
- aplikují získané komunikativní dovednosti v domluvě v každodenních životních situacích
Učitel
- vede žáky k souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
Žáci
- pracují ve skupinách, kde v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- diskutují s ostatními při řešení zadaného úkolu
Učitel
- zařazuje skupinovou práci
- podněcuje k výměně názorů, k argumentaci tvrzení
Kompetence občanské
Žáci
- jsou seznamováni s krizovými situacemi, problémy ŽP, právy a povinnostmi ve škole u nás a
v německy mluvících zemích
Učitel
- vede k hledání správného způsobu chování v krizových situacích
- vede k porovnávání práv a povinností ve škole u nás a v německy mluvících zemích
Kompetence pracovní
Žáci
- využívají získané znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí při rozhodování o dalším vzdělávání a profesním zaměření
- jsou schopni si efektivně naplánovat svou práci
Učitel
- zařazuje texty zaměřené profesně
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- respektuje různou úroveň ve znalostech i v pracovním tempu žáků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

Poslech s porozuměním
- Žák rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
- Rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
- Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat

- německá abeceda
- pravidla výslovnosti v němčině
- seznámení se základy skloňování a časování
podstatných jmen a sloves ze základní slovní
zásoby
- časování nepravidelných sloves sein, haben a
mögen a pravidelných sloves v prézentních tvarech
- osobní a přivlastňovací zájmena a jejich změny ve vedlejších pádech
- základní tázací zájmena a jejich použití
- číslovky pro určování počtu a časových údajů
- základní časové a místní předložky
- vyjadřování záporu
- slovní pořádek v německé větě oznamovací a
tázací

Mluvení
- žák rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
- Rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
- Rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – sebepoznání a sebepojetí
(já, jako zdroj informací o sobě)
občanská výchova
matematika
občanská výchova
MDV- kritické čtení, mediální
sdělení (hodnotící prvky ve sdělení)
MKV- lidské vztahy, kulturní
rozdíly
OSV- sebepoznání a sebepojetí
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

Čtení s porozuměním
- Žák rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
- Rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
- Rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
Psaní
- Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- Napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
- Stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
Slovní zásoba
Žák si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem

-

Mluvnice
Žák si osvojuje základní gramatické
struktury a typy vět

-
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 9.
Výstup
Poslech s porozuměním
- Žák rozumí mluvenému projevu na daná
témata
- Asimilativně doplňuje informace/slova,
která přeslechl a jimž nerozuměl
- Uvědomuje si charakter poslechu jakožto
lineárně probíhajícího procesu, jehož
opakovatelnost je omezená
- Při neporozumění jednotlivých segmentů
textu nezmatkuje, ale snaží se pochopit
základní souvislosti a významy
Mluvení
- Žák umí představit sám sebe, zeptá se na
osobní údaje a umí na podobné otázky
odpovídat
- Reaguje v jednoduchých, opakovaných
situacích
- Umí popsat své bezprostřední okolí a potřeby
- Je schopen dohovořit se s rodilým mluvčím v situacích každodenního života
- Je schopen podat informace o vlastní zemi

Učivo
-

předložky se 3. a 4. pádě ve 4. pádě
(Wohin?)
předložka für
další nepravidelná slovesa a slovesa s odluč. předponami
časování sloves helfen, essen
3. pád podstatných jmen
způsobové sloveso müssen, können, dürfen, wollen
podmět man
časové údaje
sloveso „tun“ ve spojení „weh tun“
os. zájmena ve 3. pádě
množné číslo některých podstatných jmen
rozkazovací způsob
préteritum sloves sein a haben
předložky se 3. pádě (von, bis, zu, aus, mit,
nach)
souvětí se spojkou deshalb
přivlastňovací zájmena
množné číslo podstatných jmen
perfektum některých pravidelných sloves
perfektum některých nepravidelných sloves
stupňování příd. jmen a příslovcí

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

MDV - vnímání mediálního sdělení (chápání podstaty mediálního
sdělení)
MDV- tvorba mediálního sdělení
Vo
Čj
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Výstup
Čtení s porozuměním
- Žák rozumí textům zahrnujícím jednotlivá témata
- Orientuje se v rozsáhlejším textu
- Vyhledá klíčová slova a díky nim si utvoří představu o základním obsahu textu
- Predikuje / anticipuje slova, jimž nerozumí, na základě kontextu nebo znalosti
části slova
Psaní
- Žák respektuje grafickou podobu jazyka
- Ovládá pravopis skupin hlásek
- Ovládá pravopis jednotlivých slovních
druhů
- Vytváří písemný projev na nabízená témata
- Pokouší se o volné (kreativní) psaní
Slovní zásoba
- Žák osvojuje si slovní zásobu z jednotlivých tematických oblastí
- Je schopen logického odhadu slov, odvozuje význam neznámého lexika z kontextu nebo na základě jiného vodítka
- Aktivně využívá již známý jazykový materiál (i z jiných jazyků, internacionalismy)
- Využívá možností derivace, kompozice a
krácení k obohacení své slovní zásoby

Učivo

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

REÁLIE - bydlení u nás a v německy mluvících zemích, Salzburg, Mozart, stravovací návyky u nás a v zemích, kde se mluví
německy, Berlín a jeho památky, pohádky
Bratří Grimmů, evropské země, cestování,
tradice a oslavy svátků v Evropě, cestování
po Evropě a ve světě
OPAKOVÁNÍ UČIVA 9. ROČNÍKU V
průběhu roku:
• Seznamování s
reáliemi
německy mluvících zemí
• Vyhledávání informací na Internetu
• Využití audiovizuální techniky
• Zařazování aktuálních témat
• Využití doplňkových materiálů (časopisy, …)
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RUSKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
8. ročník
9. ročník

3 hodiny týdně
3 hodiny týdně

Vyučovací předmět ruský jazyk se vyučuje jako povinný předmět.
Vzdělávací obsah předmětu
- přispívá k chápání a objevování skutečností
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
- snižuje jazykové bariéry
- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
- prohlubuje mezinárodní porozumění
Místo realizace
- jazyková učebna, učebna VT
Průřezová témata
OSV - (rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a soutěživost)
EGS - (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět)
MKV - (lidské vztahy, kulturní diference, multikulturalita, etnický původ)
MDV - (vnímání mediálního sdělení)
Formy a metody realizace
- vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu
(písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé
projekty
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení
Žáci
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- propojují získané poznatky do širších celků
- poznávají smysl a cíl učení
Učitel
- vede žáky k ověřování výsledků
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- jsou schopni pochopit problém
- umí vyhledat vhodné informace
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Učitel
- klade vhodné otázky
- umožní volný přístup k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Učitel
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- jsou schopni sebekontroly
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Učitel
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vede žáky k diskuzi
- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Učitel
- napomáhá při cestě ke správnému řešení
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

167

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Ruský jazyk
Ročník: 8. a 9.
Výstup
Poslech s porozuměním
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících
se každodenních témat
Mluvení
- 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 podobné otázky pokládá
Čtení s porozuměním
- rozumí jednoduchým informačním nápisům
a orientačním pokynům

Učivo
-

-

-

Základní pravidla komunikace
v běžných každodenních situacích –
pozdrav, oslovení, seznamování, pozvání, telefonování, poděkování, představování, omluva.
Jednoduchá sdělení- krátké sdělení o
sobě, rodině, přátelích.
Tematické okruhy- rodina, volný čas,
zájmy, povolání, kamarádi, hodiny, dny
v týdnu, měsíce.
Azbuka- fonetická a grafická podoba.
Čtení krátkých, jednoduchých textů
s pečlivou výslovností a
s porozuměním, reprodukce obsahu
textů.
Některé základní gramatické struktury.
Osvojení slovní zásoby, práce se slovníkem.

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce, soutěživost
EGS – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference, multikulturalita
MDV – vnímání mediálního
sdělení

Poznámky
Projekty.
Azbuka – nástěnné
tabule, kartičky.
Audionahrávky
rodilých mluvčích.
Práce s ruskou literaturou.

Projekty.
Vyhledávání informací na interneOSV – rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepo- tu.
Základní pravidla komunikace
jetí, mezilidské vztahy, komuv běžných situacích – orientace ve ško- nikace, spolupráce, soutěživost
le, ve městě, nakupování.
Jednoduchá sdělení – krátké sdělení o EGS – Evropa a svět nás zajísvé škole, o svém městě, o některých
má, objevujeme Evropu a svět
velkých městech.
MKV – lidské vztahy, kulturní
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Výstup
-

rozumí slovům a jednoduchým větám, které
se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

Psaní
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat
- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Učivo
-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

Tematické okruhy – škola, vyučování, diference, multikulturalita
město, orientace ve městě, doprava,
MDV – vnímání mediálního
nakupování, jídlo, oblečení, Moskva,
sdělení
Petrohrad, Praha.
Slovní zásoba a tvoření slov – práce se
slovníkem, synonyma, homonyma, antonyma.
Základní gramatické struktury – skloňování podstatných jmen, časování některých sloves – čas přítomný a minulý,
věty infinitivní, tázací, záporné, předložkové vazby, datum.
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MATEMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

4 hodiny týdně
5 hodin týdně
4 hodiny týdně
5 hodin týdně

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět.
Vzdělávání v matematice zaměřeno na
- užití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matematických postupů
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
- logické a kritické usuzování
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika – převody jednotek, rovnice, zeměpis - měřítko, výpočty, chemie - řešení rovnic, převody jednotek)
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost,
vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost, práce s mapou, slevy, využití poměru,…
EV - stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,…
EGS - srovnání států, HDP, grafy,…
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou vedeni k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a
zobecňováním reálných jevů
- jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod
řešení úloh)
- využívají prostředky výpočetní techniky
Učitel
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
- vede žáky k plánování postupů a úkolů
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
- se učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
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Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky k ověřování výsledků
Kompetence komunikativní
Žáci
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- podle potřeby pomáhá žákům
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí se věcně argumentovat a schopnosti sebekontroly
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a termínů
- vede žáky k ověřování výsledků
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 6.
Výstup
-

-

čte, zapíše a porovná přirozená čísla
provádí početní operace
s přirozenými čísly zpaměti a písemně
provádí odhady a kontrolu výpočtů
zaokrouhluje
zobrazí přirozené číslo na číselné ose
rozliší druhy čar
používá technické písmo k popisu
geometrických útvarů
užívá a rozliší pojmy přímka, polopřímka,
úsečka
rýsuje lineární útvary
převádí jednotky délky, hmotnosti,
času
vypočítá obvod čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
zdůvodní a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
čte a zapíše desetinné číslo

Učivo
Rozšířené opakování
- přirozená čísla
- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- početní operace
- desetinná čísla a desetinné zlomky

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

M – první stupeň

Základní pravidla rýsování
- druhy čar, technické písmo
Geometrické útvary v rovině
F – převody jednotek, užití ve
- rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, fyzikálních měřeních a výpočtech
- kružnice, kruh
- převody jednotek
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
- obsahy čtverce a obdélníku

Desetinná čísla

F – řešení početních úloh
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Výstup

Učivo
-

-

zobrazí desetinné číslo na číselné ose
porovná a zaokrouhlí desetinné číslo
provádí početní operace
s desetinnými čísly
vypočítá aritmetický průměr
převádí jednotky
zaokrouhlí a provádí odhady s danou
přesností
vysvětlí pojem násobek, dělitel
používá znaky dělitelnosti, pojem
prvočíslo, číslo složené
rozloží číslo na součin prvočísel
určí a užívá násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a
největšího společného dělitele
modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v N
modeluje a zapíše zlomkem část celku
převádí zlomky na desetinná čísla a
naopak
porovná zlomky

-

narýsuje a změří daný úhel
graficky přenáší úhel a sestrojí jeho

Úhel a jeho velikost
- pojem, rýsování a přenášení úhlu

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

čtení a zápis v desítkové soustavě
zobrazení na číselné ose
porovnávání
zaokrouhlování
početní operace
převody jednotek délky a hmotnosti

Dělitelnost přirozených čísel
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný násobek, společný dělitel

Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- porovnávání zlomků
- sčítání a odčítání zlomků

F – numerické výpočty
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Výstup
-

osu
rozliší a pojmenuje druhy úhlů
provádí početní operace s velikostmi
úhlů (ve stupních i minutách)
určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností
pojmenuje, znázorní a správně užívá
základní pojmy (strana, výška, vnitřní atd.)
sestrojí trojúhelník z daných prvků
dbá na kvalitu a přesnost rýsování
načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru v osové souměrnosti
pozná útvary osově souměrné a
shodné
útvary
načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové souměrnosti
určí středově souměrný útvar
používá jednotky obsahu a vzájemně
je převádí
vypočítá obsah čtverce a obdélníku
využívá znalostí (obsah čtverce, obdélníku)
při výpočtech obsahů složitějších obrazců charakterizuje jednotlivá tělesa
(kvádr, krychle)
načrtne a narýsuje síť a z ní těleso

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

osa úhlu
jednotky velikosti úhlu a měření velikosti
úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
Trojúhelník
- pojem, druhy
- vnitřní úhly trojúhelníku
- konstrukce trojúhelníků
- výšky trojúhelníku

-

Osová souměrnost, středová souměrnost
- osová a středová souměrnost
- shodné útvary
- osově souměrné útvar
- sestrojení obrazu obrazce ve středové
souměrnosti

Obsah čtverce a obdélníku
Povrch a objem krychle a kvádru
- jednotky obsahu
- obsah čtverce a obdélníku
- obsah složitějších obrazců (s využitím
znalostí
- obsahu čtverce a obdélníku)
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Výstup

-

vymodeluje, načrtne a sestrojí obraz
krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání
vypočítá povrch krychle, kvádru
užívá jednotky objemu a vzájemně je
převádí
odhadne a vypočítá objem krychle,
kvádru

Učivo
-

kvádr, krychle, sítě těles
zobrazování těles
povrch krychle, kvádru
jednotky objemu
objem krychle, kvádru

-

Závěrečné opakování

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 7.
Výstup
-

-

rozliší kladná a záporná čísla
zobrazí kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné ose
užívá pojem opačné číslo
určí absolutní hodnotu daného čísla a vysvětlí její geometrický význam
provádí početní operace s celými čísly
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nich využívá matematický aparát v oboru celých čísel
provádí početní operace s racionálními
čísly
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část – přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným
číslem, procentem
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nich využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel

Učivo
Opakování učiva 6. ročníku
Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- zobrazení na číselné ose
- opačné číslo
- absolutní hodnota
- početní operace

Racionální čísla.
- převrácený zlomek
- početní operace
- složený zlomek

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

F – fyzikální veličiny

F – numerické výpočty
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Výstup
-

pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, využívá jejich vlastnosti
pozná dvojice střídavých a souhlasných
úhlů
vypočítá neznámý úhel v trojúhelníku
pozná shodné útvary
užívá věty o shodnosti trojúhelníků
vyjádří poměr mezi danými hodnotami
zvětší a zmenší veličiny v daném poměru
dělí celek na části v daném poměru
využívá měřítko map a plánů
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem
využívá pojmu úměra
využívá trojčlenku při řešení slovních
úloh
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,
rovnicí
vysvětlí pojem 1%
užívá základní pojmy procentového počtu
vyjádří část celku pomocí procent
řeší slovní úlohy
užívá pojem promile
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než ce-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Úhly
- vrcholové a vedlejší úhly
- souhlasné a střídavé úhly
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- dopočítání neznámého úhlu v různých
typech trojúhelníků
- shodnost geometrických útvarů
- shodnost trojúhelníků
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
F - vztahy mezi veličinami
- pojem
Z - měřítko plánu, mapy
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

Procenta
- pojem
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
- daně, DPH, splátkový prodej, leasing,
pojištění
- bankovní účet
- úrok, úroková míra, daň z úroku

EV – základní podmínky života – stav ovzduší, přítomnost
škodlivých látek
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Výstup
-

lek)
orientuje se v problematice peněz a cen
uvede a porovná nejčastější způsoby krytí
deficitu
řeší úlohy z běžného života (spoření,
půjčky, dluhy)
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého
na příkladu ukáže tvorbu cenu jako součet nákladů, zisku a DPH
popíše vliv inflace na hodnotu peněz
pojmenuje, znázorní a užívá základní pojmy týkající se trojúhelníku
sestrojí těžnice, kružnici opsanou a vepsanou
sestrojí trojúhelník dle typu vět
charakterizuje pojem rovnoběžník
rozliší různé typy rovnoběžníků
sestrojí rovnoběžník a mnohoúhelník
odhadne a vypočítá obvod a obsah
rovnoběžníku
odhadne a vypočítá obsah trojúhelníku a
mnohoúhelníku
rozpozná a pojmenuje lichoběžník
sestrojí lichoběžník
vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
rozpozná a pojmenuje hranol
načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
načrtne a narýsuje síť hranolu

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

úvěr, vklad
termínovaný vklad
dluhopis
tvorba ceny
inflace

Trojúhelník a rovnoběžník
- opakování trojúhelníku + těžnice, kružnice opsaná, vepsaná
- mnohoúhelníky, pojem, vlastnosti, rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
Lichoběžník
- pojem
- konstrukce
- obvod a obsah
Povrch a objem hranolů
- pojem hranol
- povrch a objem hranolu
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Výstup
-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

odhadne a vypočítá povrch a objem hranolu
Závěrečné opakování
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 8.
Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

Opakování učiva 7.ročníku

-

určí druhou mocninu a odmocninu
výpočtem, pomocí tabulek, pomocí
kalkulačky
užívá druhou mocninu a odmocninu
ve výpočtech
vysvětlí pojem reálné číslo

Druhá mocnina a odmocnina
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálného čísla

rozliší odvěsny a přepony
odvodí vzorec Pythagorovy věty
využívá poznatků při výpočtu délek
stran pravoúhlého trojúhelníku
využívá poznatky ve slovních úlohách
zapíše číslo ve tvaru a . 10n pro 1 < a
< 10, n je celé číslo
provádí početní operace s mocninami
a s přirozeným mocnitelem

Pythagorova věta
- pojem
- výpočet délek stran v pravoúhlém
- trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty

F – skládání sil

Mocniny s přirozeným mocnitelem
- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
- početní operace s mocninami
s přirozeným mocnitelem

F- zápis jednotek fyzikálních
veličin
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Výstup
-

Učivo

používá pojem výraz
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných
určí hodnotu číselného výrazu
zapíše pomocí výrazu s proměnnou
slovní text
dosadí do výrazu s proměnnou
provádí početní operace s výrazy
užívá a zapíše vztah rovnosti
řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav
provádí zkoušku řešení

Výrazy
- číselné výrazy
- proměnná
- výrazy s proměnnou
- úpravy výrazů

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

Slovní úlohy
- slovní úlohy

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

Lineární rovnice
- rovnost
- lineární rovnice
F – vztahy mezi veličinami
řešení fyzikálních úloh
EV – lidské aktivity, problémy
a ochrana životního prostředí
EGS – Evropa a svět nás zajímá – srovnávání států, počet
obyvatel…
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Výstup

Učivo

-

určí vzájemnou polohu přímky a
kružnice
určí vzájemnou polohu dvou kružnic
vypočítá obvod a obsah kruhu

Kruh, kružnice
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice
- obsah kruhu
- Thaletova kružnice

-

charakterizuje válec
vypočítá povrch a objem válce

Válec
- pojem
- povrch válce
- objem válce

-

sestrojí jednoduché konstrukce
popíše pojem množiny všech bodů
dané vlastnosti
využívá poznatků (výška, těžnice,
Thaletova kružnice,…)
v konstrukčních úlohách

Konstrukční úlohy
- jednoduché konstrukce
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- konstrukční úlohy

čte a sestaví 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

-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

Inf – statistické funkce, grafické zobrazení hodnot
EV – základní podmínky života- stav ovzduší
EGS – Evropa a svět nás zajímá - stav obyvatelstva, průmyslu atd.

Závěrečné opakování.
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 9.
Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

Opakování učiva 8. ročníku.
rozloží výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců)
provádí početní operace
s lomenými výrazy

Výrazy
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazů na součin
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy

-

řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

-

řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda
sčítací a dosazovací)
řeší slovní úlohy pomocí soustav
lineárních rovnic

Soustavy rovnic
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic

-

rozliší shodné a podobné útvary
užívá věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních
úlohách

Podobnost
- podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků

-

charakterizuje jednotlivá tělesa
narýsuje síť a z ní těleso vymodelu-

Tělesa

-

-

F – výpočty objemů, hustota
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Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

kužel
jehlan
koule
povrch a objem těles

je
vypočítá povrch a objem těles

-

zakreslí bod v PSS
užívá pojem funkce
rozliší lineární a kvadratickou
funkci
sestaví tabulku a zakreslí graf dané
funkce
užívá funkční vztahy při řešení
úloh

Funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pojem funkce
- lineární funkce (přímá úměrnost)

Rozšiřující učivo
- goniometrické funkce

-

užívá a zapíše vztah nerovnosti
řeší lineární nerovnice a jejich soustavy
znázorní řešení lineárních nerovnic
na číselné ose

Nerovnice, soustavy nerovnic
- nerovnost
- lineární nerovnice
- soustava lineárních nerovnic

řeší úlohy z praxe na jednoduché
úrokování
porovná nabídku finančních produktů pro zhodnocení volných a
pro půjčení chybějících finančních
prostředků

Finanční matematika
- základní pojmy finanční matematiky
(dlužník, věřitel, kapitál, úrok, úroková míra, evropský standard)
- dluhopis
- depozitní certifikát

Inf – finanční funkce, výpočet
daně
PV – orientace v problematice
peněz a cen, odpovědné spravování osobního rozpočtu
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Výstup
-

hledá možnosti jak řešit deficit na
straně příjmů a výdajů

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

termínovaný vklad
osobní a hypoteční úvěr
jednoduché a složené úročení
úrokovací období

Závěrečné opakování.
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INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
6. ročník:

1 hodina týdně

Všichni žáci v 6. ročníku si prohlubují znalosti získané v 5. ročníku. Žáci jsou vedeni k chápání
a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni
k praktickému zvládnutí práce s textem, internetem, tabulkami, grafikou a vytváření prezentací.
Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu a další
aplikace.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou zadávanými úkoly vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a
komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností
s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod.
- mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech a tím se učí pořizovat si takové
poznámky či návody, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se najít způsoby řešení
Kompetence komunikativní
Žáci
- se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie a software, některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty či jiných technologií
- se při komunikaci učí dodržovat vžitá pravidla a náležitosti
Kompetence sociální a personální
Žáci
- jsou při práci ve skupinách čí týmech vedeni ke spolupráci či pomoci, zodpovědnosti vůči
svým kolegům a dělbě práce ve skupině či týmu dle možnosti jeho členů
- se učí dodržovat časový plán úkolu a sladit jednotlivé operace časově
- se účastní hodnocení svých prací či ostatních žáků
Kompetence občanské
Žáci

186

- jsou seznamování s autorskými právy s odkazem na právní předpisy, ochranou osobních údajů
a jsou vedeni k dodržování morálního kodexu (zde je zaměření na používání nelegálního softwaru, používání hesel apod.)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni k ověřování informací
Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívají výpočetní techniku i při jiných činnostech a samostudiu
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: 6. ročník
Výstupy
-

pravidla bezpečné práce

-

pracuje s OS a jeho součásti
průzkumník, vyhledávání apod.
pracuje se síťovými disky, používá
domovský disk

-

pokročile pracuje s textovým editorem
zvládá tisk a jeho volby
umí uložit dokument v jiném formátu

-

-

využívá služeb internetu
ověřuje a třídí informace
dokáže posoudit věrohodnost a věcnou správnost vyhledaných informací
porovnává a kombinuje informace
získané z různých zdrojů (tisk, TV,

Učivo
Zásady bezpečné práce:
- bezpečnost
- postupy při problémech s PC
OS:
- průzkumník, vyhledávání
- síťový disk, ostatní média pro ukládání
dat (CD, DVD, Flash disk apod.)
- seznámení se základními formáty souborů: texty (.doc, .docx, .txt), obrázky
(.jpg, .bmp, .gif, .zmf) aj.
Textové editory:
- Word, OpenOffice atd. korespondence,
horní a dolní index, symbol, obtékání
textu, automatický formát tabulky, záhlaví a zápatí
- tisk a jeho volby
- uložení ve formátu .docx, .doc, .rtf,
.pdf, . htm, .html.
Zdroje informací:
- internet
- média
- multimédia

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV - Člověk a zdraví

Poznámky
Pravidla práce v počítačové
učebně, seznámení s řádem
počítačové učebny

VDO – SW pirátství, úcta k
zákonu

OSV – Člověk a svět práce,
Komunikace
Čj – pravidla psaní, úřední
komunikace a dokumentace

MDV – kritický přístup
k informacím, ověřování
zdrojů
EGS – vyhledávání a komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi
z různých kultur
188

Výstupy

Učivo

internet, rozhlas …)

-

umí požívat webové rozhraní pro
přístup k schránce MS Outlook)
používá platformu MS Teams

-

ovládá práci s tabulkovým editorem
vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový
editor, jaké informace zpracovává

-

ukáže na příkladech způsoby prezentace informací
spustí prezentační program a prohlédne si již vytvořenou prezentaci
vytvoří prezentaci

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

VDO – svoboda slova (i jeho
nebezpečí), pluralita názorů
OSV – pravidla komunikace

El. pošta:
- obsluha e-mailové schránky přes webové rozhraní (MS Outlook) – složky, přílohy, potvrzení o doručení atd.
- MS Teams – otevření MS Teams, přístup do týmu, přijmutí upozornění, otevření zadání, odeslání zadání, chat, videohovor, úložiště souborů
Tabulkový editor:
M – početní operace
- základy práce: popis okna, základní pojmy
- vytvoření tabulky
- vkládání a editace dat
- jednoduché výpočty
- jednoduché vzorce (suma, průměr)
- prezentace výsledků v podobě grafu
Prezentace:
- způsoby prezentace informací
- prezentační program – ukázka a použití
(PowerPoint)
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
informační etika
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DĚJEPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k(e):
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
- přinášení poznatků o konání člověka v minulosti
- konkretizaci historických problémů zařazováním dějin regionu a místních dějin
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států, objevné cesty, geocentrický a heliocentrický názor
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky, výroba
jedů, periodická soustava prvků, počátky alchymie, Darwinova teorie...
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci, pravěké malby, řecké a
římské umění, byzantské a arabské umění,…
hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé, hudební směry a nástroje,…
český jazyk – významní spisovatelé a jejich tvorba, rétorika, cestopisná literatura, báje, pověsti,
kroniky, rozvoj a vývoj češtin, rozvoj vzdělání – univerzity, kulturní směry v literatuře, národní
obrození a vývoj divadla,…
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební
systém, náš region,…
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry, rytířská kultura, …
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita,…
VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance,
občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie, …
EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů,…
MKV – sbližování a prolínání kulturních vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita,…
EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mírové Poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce,…
MDV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika,…
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislosti
- propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
- vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Kompetence k řešení problémů
Žák
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Učitel
- zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV technika,…)
- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
- vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Kompetence komunikativní
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, …
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Učitel
- vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování
- zařazuje do výuky diskuzi
- vede žáky k věcnému argumentování
- vede žáky k práci s různými typy textů
- vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu,…
Učitel
- vytváří příznivé klima třídy
- dodává žákům sebedůvěru
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- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Kompetence občanské
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do
situací ostatních lidí
- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit,…
Učitel
- reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní
Žák
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
- využívá svých znalostí v běžné praxi
Učitel
- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 6.
Výstup
-

osvojí si práci s časovou přímkou a dějepisnou mapou
osvojí si základní periodizaci dějin
uvede konkrétní zdroje informací o minulosti
pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
seřadí a rozliší vývojové typy pravěkého
člověka
seznámí se se způsoby obživy, soužití lidí,
nástroji a zbraněmi pravěkého člověka
vysvětlí pravěkou zemědělskou revoluci,
rozezná výrobky nejstarších zemědělců
pochopí podmínky vzniku řemesel
objasní, proč vzniklo náboženství
vysvětlí, které kovy začal člověk využívat
nejdříve a objasní přednost kovů
uvědomí si nerovnoměrnost vývoje
v jednotlivých oblastech světa

Učivo
Pravěk
- Úvod do učiva
- Význam zkoumání dějin
- Historické prameny
- Hlavní úkoly archívů, muzeí, knihoven….

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
EV – historické památky

Poznámky
Městské muzeum Týnec
nad Labem

OSV – komunikace, kooperace,
Starší doba kamenná
mezilidské vztahy, řešení pro- Způsob života jednotlivých typů člověka blémů, soc. dovednosti

Mladší doba kamenná
- Způsob života a obživy
- Počátky řemesel
- Projevy duchovního života lidí

OSV – kreativita – výroba keramiky, hrnčířský kruh
EV – domestikace zvířat

Doba kovů
- Rozvoj řemesel a obchodu
- Zánik rodové společnosti
- Evropa v období pravěku
- Naleziště v Evropě a České republice
- Shrnutí a opakování pravěku

OSV – matriarchát, patriarchát,
rozpad rodové společnosti

Městské muzeum Kolín

Vv-pravěké malby, pojmy
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Výstup
-

vysvětlí, proč vznikly státy v subtropickém
pásmu
zdůvodní vznik městských států a vznik
Bible
uvede příklady, co přinesly starověké státy
světu
určí, kterým dnešním státům náleží uvedené oblasti
popíše způsob života ve starověkém státě
pracuje s dějepisnými mapkami a dějepisným
atlasem
dokáže srovnat vývoj starověkých států
uvede přírodní podmínky pro vznik řeckých států
dokáže stručně vyprávět epos, báj
rozliší spartskou a aténskou výchovu
zdůvodní příčiny kolonizace a obchodu
vysvětlí pojem demokracie, objasní, jak byl
řízen městský stát
doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, vědy a umění na další vývoj v historii
objasní vzestup a pád Makedonie
popíše život v Římě, vojenském táboře
odhadne úlohu osobnosti
vysvětlí úlohu křesťanství

Učivo
-

-

-

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Starověk
Oblasti starověkého východu, charakteristické rysy oblasti
Židé a judaismus
Starověké státy – Mezopotámie, Egypt,
Indie, Čína, Cheticie, Palestina, Fénicie,
Kréta
Vývoj společnosti, náboženské představy, počátek písma, věd, první zákony
Shrnutí

EV – příroda a první civilizace,
hospodaření s vodou – první zavlažovací systémy
MKV – obchod a doprava = prolínání kultur
MV – mluvený a psaný projev,
písemné památky

Starověké Řecko
Kořeny řecké civilizace, archaické a klasické období řeckých států
Městské státy a řecká kolonizace, Atény,
Sparta
Řecko-perské války, Peloponéská válka
Řecká vzdělanost, kultura a umění
Makedonie – helénismus

VDO – demokracie, despocie,
tyranie
MKV – sbližování a prolínání
kulturních vlivů v období helénismu

Starověký Řím
Vývoj Říma – království, republika, císařství
Počátky křesťanství

Poznámky

Vv - řecké umění – významné
osobnosti,
Čj - eposy , báje
Vo - řecká filosofie
VDO – občanská práva, římské
právo
EGS – integrace Evropy, vliv
Říma na raně středověké státy
Vv -římské umění – významní

Národní mu194

Výstup
-

srovná vývoj Západořímské a Východořímské říše

Učivo
-

-

uvede příklady o vyspělosti Keltů na našem
území

-

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Římská kultura – vzdělanost, věda, umě- umělci
ní
Tv - olympijské hry
Západořímská říše – krize a rozpad
Čj - báje, cestopis, řečnictví
M, F-vědecké poznatky
Naše země v starověku
Keltové- civilizační vrchol starověku
Shrnutí – Starověké Řecko, Starověký
Řím
Opakování učiva 6. ročníku

Poznámky
zeum Praha
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 7
Výstup
-

rozliší pojmy pravěk, starověk, středověk
a stanoví časová období v historii

-

objasní, co je stěhování národů - využije
dějepisný atlas
doloží důležitost Byzantské říše pro Slovany
rozliší pojmy islámu, doloží příklady
arabské kultury
sleduje úlohu křesťanství v raném středověku

-

-

objasní nutnost sjednocení slovanských
kmenů pro obranu před kočovnými kmeny
vyhledá příklady důležitosti cyrilometodějské mise
dovede zařadit Slovany do skupin, využívá četby a dokumentů pro doložení úlohy
Přemyslovců
popíše organizaci světské a církevní moci
orientuje se na dějepisné mapě
doloží příklady o vlivu víry na středověkého člověka

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

Opakování učiva 6. ročníku

Středověk
Raný středověk
- Nový etnický obraz Evropy
- Byzantská, arabská, franská říše
- Křesťanství

MKV – náš etnický původ
EGS – formování říší a států,
vznik Svaté říše římské, křížové
výpravy

První státní útvary na našem území
- Sámova říše, Velkomoravská říše
- Český stát v době knížecí

Formování prvních státních celků v Evropě
- Boj mezi mocí světskou a církevní
- Slovanské státy
- Vznik středověké Anglie a Francie
- Křížové výpravy

EV – historické památky
VDO – náboženská nesnášenli-
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Výstup
-

-

-

sestaví časovou posloupnost vzniku západních států
uvede znaky románského slohu, příklady
stavebních památek (i v regionu)
vysvětlí změny v zemědělské výrobě, popíše život v středověkém městě, uvede
příklady řemesel, městská práva, nakreslí
plán středověkého města
posoudí význam Karla IV. a uvede příklady jeho péče o vzdělanost, kulturu,
stát
uvede znaky gotiky, vybere významné
památky i v regionu
posoudí události stoleté války, osobnost
Jany z Arku
popíše osobnost Jana Husa, způsob boje
husitů, zhodnotí úlohu velitelů a výsledek
husitského hnutí
zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad
vysvětlí, jak vznikla a působila Jednota
bratrská
objasní pojmy jagellonský stát a stavovská monarchie
vybere hlavní znaky pozdní gotiky (vladislavské)
osvojí si periodizaci novověku
seznámí se s pojmy humanismus a renesance a uvede představitele a příklady

Učivo
Románská kultura
Vrcholný středověk
- Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a
jejich význam
- Český stát za vlády posledních Přemyslovců
- Nástup Lucemburků a vláda Karla IV. a
její přínos pro český stát
- Gotická kultura, životní styl jednotlivých
vrstev
- v období vrcholného středověku
- Konflikt mezi Anglií a Francií – stoletá
válka
- Kritika poměrů v církvi a husitství
v Čechách

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

vost
OSV – mezilidské vztahy ve
středověké společnosti

EV – historické památky
Exkurze Praha, gotika
VDO – Magna charta 1215 =
vznik parlamentu
MKV – předsudky katolické
církve, husitství – mezinárodní
solidarita

Pozdní středověk
- Doba poděbradská-jednota bratrská
- Jagellonský stát a stavovská monarchie

Novověk
Raný novověk
- Renesance a humanismus
- Objevné cesty jejich společenské důsledky
- Náboženská reformace

EGS – mírové poselství Jiřího
z Poděbrad
MKV – poznávání jiných kultur
EGS – reformace, klíčové události, 1492 – objev, Ameriky
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Výstup
-

památek
na mapě ukáže cesty mořeplavců, určí
důvody hledání nových cest, shrne důsledky objevných cest
sestaví přehled hlavních církevních reformátorů a místa jejich působení
objasní pojem absolutní monarchie
zná osobnosti rudolfinské doby
vysvětlí úlohu českých stavů, popíše průběh stavovského povstání
popíše průběh třicetileté války a zapojení
států
přiblíží postavu J. A. Komenského a význam jeho díla

Učivo
-

Počátky absolutních monarchií
Český stát v předbělohorských poměrech
Třicetiletá válka

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

VDO – náboženská nesnášenlivost
Vv -byzantské, arabské umění,
románský sloh (architektura,….)
Čj - první písemné památky, české pověsti, kroniky
Vo - čeští církevní patroni
Tv-rytířská kultura
Čj - kroniky, rozvoj češtiny, rozvoj vzdělání – Karel IV.
Vv - gotické uměn
Hv-gotická hudba-husitské písně
Vv-pozdní gotika
Vv, Hv – renesance (architekt.
malířství, hudba, sochařství….)
Z - objevné cesty, kulatost Země
Ch - Rudolf II. - alchymie
F - Kepler, Brahe
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 8
Výstup
-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kur- Poznámky
zy a projekty

osvojí si pojmy konstituční monarchie,
parlament
určí podstatu průmyslové revoluce
vysvětlí pojmy vztahující se
k absolutismu, sestaví přehled absolutistických států, provede srovnání
zhodnotí situaci v zemi, ukáže na působení osvícenců
porovná typ státu s ostatními v Evropě
vymezí znaky baroka, rozpozná památky, osobnosti
doloží reformy panovníků a zhodnotí
důsledky
popíše boj za nezávislost - vznik občanské společnosti

-

Anglická revoluce – občanská válka v Anglii

EGS – buržoazní revoluce

-

Zrod moderní vědy, průmyslová společnost
Absolutismus v Evropě - Francie, Rusko, Anglie, Prusko

OSV – řešení problémů vědy

-

Baroko – životní styl, osvícenství - rozvoj
vzdělanosti
Vláda Habsburků po 30tileté válce
Česká barokní kultura

-

České země za vlády Marie Terezie, Josefa II.

Vv, Hv – baroko - stavitelství,
sochařství, malířství, hudba
Č j- barokní literatura
VDO – rekatolizace, náboženská nesnášenlivost, absolutismus – forma vlády
Čj - osvícenství, klasicismus

-

Vznik USA

rozezná rozpory ve společnosti, průběh
revoluce
rozpozná charakter válek a posoudí
úlohu osobnosti
srovná hospodářskou vyspělost států,
doloží nerovnoměrnost vývoje států
provede přehled hnutí a zhodnotí výsledky
stanoví úkoly a cíle národního obroze-

Novověk od konce 18. století do roku 1914
- Velká francouzská revoluce
- Napoleonské války a jejich důsledky
- Průmyslová revoluce, modernizace společnosti, změna sociální struktury
- Národní a osvobozenecké hnutí v Evropě
- Utváření novodobého českého národa
- Rok 1848 v Evropě a v Čechách
- Postavení českých zemí v habsburské monar-

Exkurze Praha
– baroko, klasicismus

Francie – revoluce - ústava
EV – vztah člověka a přírody,
dopad na životní prostředí a
přírodní zdroje
MDV – obroda českého jazyka, knihy, noviny…
EGS – revoluce 1848
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Výstup

-

ní, klasicismus, romantismus, posoudí
úlohu buditelů
rozliší revoluční cíle v jednotlivých
zemích, určí příčinu neúspěchu
uvede představitele stran a skupin,
vysvětlí význam sjednocení pro další
vývoj Německa a Itálie
stanoví příčiny, popíše průběh, určí důsledky pro další vývoj USA
jmenuje významné osobnosti české kultury
jmenuje významné osobnosti evropské
kultury
zhodnotí situaci v Asii a důsledky rusko
– japonské války
zjistí vztahy na Balkáně pro další vývoj
v Evropě

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kur- Poznámky
zy a projekty

chii ve 2. polovině 19. století, základní rysy
české politiky, její představitelé

-

proces sjednocování v Německu a v Itálii

-

občanská válka v USA

-

česká kultura v českých zemích v 2/2 19.st.

-

evropská kultura v 2/2 19.století

-

konflikty v Asii, rusko-japonská válka

-

situace na Balkáně před 1. světovou válkou

MKV – rasismus, předsudky
otrokářství v USA

Exkurze Praha
Národní technické muzeum, architektura 2. pol. 19.
století

Shrnutí učiva 8. ročníku
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 9
Výstup
-

zjistí vztahy velmocí, rozpory a střety, popíše
průběh
1. světové války, posoudí výsledek a důsledky
rozezná odlišnost vývoje, vysvětlí důsledky
vysvětlí boj o samostatnost, uvede formy odboje
a hlavní představitele, vyhledá dokumenty
z tohoto období
posoudí mezinárodní vztahy a systém uspořádání
Evropy
rozliší obsah pojmu, vznik a cíle fašistického
hnutí v Evropě
posoudí pojem kult osobnosti, gulag
určí projevy, snahy o řešení a důsledky krize
uvede sled událostí při vytváření koalice, postoj
velmocí a příčinné souvislosti
uvede příklady a zhodnotí postoj umělců ve světě i v Československu
rozpozná souvislost našich a světových dějin,
uvede důsledky Mnichova pro nás a svět
uvede sled hlavních událostí a život za protektorátu
uvede sled hlavních událostí války, rozhodující
bitvy postup spojenců, využívá mapu a vlastní
četbu
zhodnotí výsledek a důsledky 2. světové války

Učivo
-

Situace v letech 1914 – 1918, první světová válka
situace v Rusku, ruské revoluce
vznik Československa, jeho hospodářskopolitický rozvoj republiky, sociální a národnostní problémy
mezinárodní politická situace Evropy ve
20. letech

-

počátky fašistického hnutí

-

SSSR v meziválečném období
světová hospodářská krize a její důsledky
první projevy fašistické agrese, vznik válečných ohnisek
kultura, věda a technika před vypuknutím
druhé světové války
cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda a
její důsledky
Protektorát Čechy a Morava
2. světová válka, domácí a zahraniční odboj, východní a západní fronta, boje v Pacifiku
poválečné uspořádání světa

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

F - letectví, Ch - otravné plyny
VDO – volební systém, tolerance
Češi x Němci x Židé

Vo - problémy lidské nesnášenlivosti
Exkurze Praha
MDV – propaganda
VDO – vznik totalitního zřízení a Muzeum A.
Muchy
jeho důsledky
Č j- literatura 1. polovina 20. st.
Hv, Vv - umění 1. poloviny 20.
st.
EGS – 1. a 2. sv. válka jako mezníky vývoje, vznik SN a OSN
VDO – holocaust, rasismus, lidská solidarita během války
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Výstup
-

uvede odboj domácí i zahraniční, zhodnotí význam a činy našich vojáků, letců….
objasní situaci v poválečném Československu ve
všech oblastech, vyhledá souvislost politického a
hospodářského vývoje
objasní politický převrat a jeho důsledky, posoudí závislost Československa na vlivu SSSR
objasní pojem studená válka, určí zařazení států
do vojenských bloků
za pomoci mapy uvede změny související
s rozpadem koloniálního systému
na příkladech zdokumentuje vnitřní situaci Maďarska v r. 1956 a Československa v r. 1968
na příkladě rozliší systém totalitní a demokratický
vyhledá v tisku, literatuře informace o krizi
SSSR
sestaví a doloží přehled hlavních událostí na základě četby
objasní spojitosti našich národů v historii i důvody rozdělení v roce 1993
posoudí zahraniční a vnitřní postavení České republiky v současnosti
vyhledává informace z vědy, techniky, kultury a
sestaví přehled nejvýznamnějších objevů, vynálezů, výtvorů a děl i jejich autorů

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

poválečné Československo v letech 1945 –
1948 (hospodářství, kultura)
vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky
únorový převrat v ČSR 1948
postavení Československa
studená válka
rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
vnitřní situace v zemích východního bloku
(krizové projevy)
charakteristika západních zemí
krize sovětského impéria (perestrojka)
obnova demokracie ve východní Evropě a
listopadová revoluce v Československu
rozpad Česká a Slovenská federativní republika, vznik České republiky (1993)
Česká republika na přelomu tisíciletí
věda, technika a kultura ve 2. polovině 20.
století, evropská integrace – Evropská
unie, světová globalizace

VDO – totalitní režim v ČSR –
0komunismus
EGS – Východ x Západ
NATO, Varšavská smlouva
VDO – Listina práv a svobod,
Charta 77

EGS – integrace Evropy, rok
Exkurze Praha
1989 v socialistické Evropě,
vstup České republiky do Evrop- architektura
20. stol
ské unie
Čj -literatura 2. poloviny 20. st.
Vv, Hv - umění 2. poloviny 20.
st.
EV – 3. průmyslová revoluce a
životní prostředí, technické vynálezy
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Vzdělávací oblast předmětu
- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientace ve významných okolnostech společenského života
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
- vedení k sebepoznávání
Místo realizace:
třídy
komunitní učebna
knihovna
učebna PC
veřejná prostranství mimo školu
Průřezová témata
OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj)
VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
EGS (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního
smíru a solidarity)
EV (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
MDV (tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody realizace
- vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video
- beseda
- dotazníky - interwiev
Kompetence k učení
Žáci
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky
do širších celků, nalézají souvislosti
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- získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Učitel
- vede žáky k ověřování důsledků
- poskytuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- tvořivě přistupují k řešení problému
- umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
- umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel
- klade otevřené otázky
- umožňuje volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní
Žáci
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
- komunikují na odpovídající úrovni
- umí využívat ke komunikaci vhodné technologie
Učitel
- podporuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- podněcuje žáky k argumentaci
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
Žáci
- umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají
- upevňují dobré mezilidské vztahy
- umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské
Žáci
- znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
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Učitel
- dodává žákům sebedůvěry
- napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vede ke správnému způsobu používání techniky a vybavení
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 6.
Výstup
-

-

-

Učivo

vysvětlí vnímání času v naší kultuře
umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty
umí vysvětlit původ a způsoby dodržování svátků
uvádí příklady pořekadel a přísloví

Rok v jeho proměnách
- čas
- kalendář, letopočty
- svátky
přísloví a pořekadla
- tradice a zvyky

vysvětlí význam harmonických vztahů v
rodině (vzájemná pomoc, důvěra) pro
zdravý vývoj dítěte
rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede vhodné řešení
zamyslí se nad soudobím postavení muže
a ženy

Rodina a rodinný život
- postavení jedince v rodině
- role členů rodiny
- funkce, vznik, vývoj rodiny
- vztahy v rodině, rodinné problémy
- úplná a neúplná rodina
náhradní rodinná péče
hospodaření rodiny
- rodinné zvyklosti

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty
D – čas, letopočet

MKV - lidské vztahy

- popíše, do kterých důležitých oblastí rodina
směřuje své výdaje
- uvede příklady rodinných tradic a zvyklostí
-

objasní význam pravidel pro soužití v

Život mezi lidmi
- pravidla
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Výstup
-

-

-

menších skupinách
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí
uvede příklady základních práv a svobod
každého člověka a dokumentů upravující
lidská práva
posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod a v případě potřeby dokáže přiměřeně uplatňovat svá práva
ví, kam se obrátit s žádostí o pomoc
uvede příklady památných míst obce a
regionu
vysvětlí, k jakým událostem či osobnostem se vážou
chová se šetrně ke kulturním památkám a
přírodním objektům
uvede, co je typické pro region, ve kterém žije
vysvětlí vlastními slovy činnost zastupitelstva obce
na příkladech vyloží pojem vlastenectví
odliší projevy vlasteneckých pocitů od
projevů nacionalismu
vysvětlí význam symbolů našeho státu a
uvede příklady příležitostí, při kterých se
používají

Učivo
-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

lidská práva (základní lidská práva, práva
dítěte, úprava lidských práv a práv dítěte v
dokumentech, poškozování lidských práv,
diskriminace)
šikana

Místo, kde žiji: naše obec, náš region, náš kraj
- domov
- důležité instituce
- zajímavá a památná místa
- významní rodáci
- ochrana kulturních památek a přírodních
objektů
- obecní samospráva

MDV- kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení (hodnotící prvky sdělení)
D- historické hledisko, domov
Vl- region
Projektový den „Moje obec“

EGS- objevujeme Evropu a svět
Vl- vlast ČR
Přv, Vl – rok v proměnách
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Výstup
-

uvede příklady některých globálních problémů současnosti a jejich možný důsledek pro život lidstva

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

Místo, kde žiji: Evropa a svět
- mezinárodní integrace a spolupráce
- významné globální problémy (příklady
globálních problémů, jejich příčin a možných důsledků pro život lidstva)
EV- vztah člověka k prostředí lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Pbi, Z, Vv - ochrana životního
prostředí
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 7
Výstup
- pochopí význam pojmu osobnost z
psychologického a sociologického hlediska
- pochopí, co vytváří rozdílnost jednotlivých osobností
- pochopí, že každý člověk má kladné a
záporné vlastnosti a že je důležité rozvíjet
dobré stránky osobnosti a potlačovat
špatné
- seznámí se s pojmy charakter, svědomí,
egocentrismus, altruismus, egoismus
- je schopen sebepoznání, poznání jiných
lidí
- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu a optimálně reaguje na změny v období dospívání
- respektuje odlišné názory či zájmy lidí
i
- odlišné způsoby jejich chování i myšlení, je tolerantní k menšinám
- rozpozná projevy masové nesnášenlivosti a vysvětlí, k jakým důsledkům může vést
- dokáže přijímat přátelství jiných lidí a

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

Člověk hledá sám sebe
OSV- hodnoty, postoje a prak. et.
- životní cyklus
sebepoznání a sebepojetí
- období dospívání
Přv – člověk
- člověk jako osobnost
- charakter, charakterové vlastnosti
- sebepoznání, sebevědomí, sebehodnocení, sebekritika
- režim dne

Člověk hledá společenství
- lidská setkání
- společenské skupiny
MKV- mezilidské vztahy princip
- podobnost a odlišnost lidí
sociálního smíru a solidarity etnic- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi - ký původ

209

Výstup
sám přátelství poskytovat
- uvědomí si význam přátelství v životě
člověka
- uplatňuje vhodné způsoby komunikace
- v různých situacích, případné neshody
a konflikty řeší nenásilným způsobem
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
- posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů ve
škole
- na příkladech známých států rozliší republiku a monarchii (demokracii a diktaturu)
- charakterizuje a porovnává složky státní moci a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich
orgány a instituce

- porovnává různé podoby a projevy kultury (odívání, bydlení, cestování, chování
lidí)
- projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly,
- respektuje odlišné projevy kultury a
kulturní zvláštnosti
- vysvětlí přínos kulturních institucí pro

Učivo
problémy lidské nesnášenlivosti
- komunikace
- etiketa

Naše škola
- život ve škole
- práva a povinnosti žáků
- význam a činnost žákovské samosprávy
- společná pravidla a normy
- vklad vzdělání pro život

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty
Čj - komunikativní dovednosti

OSV- rozvoj schopností a poznávání (dovednosti učení), mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy,
vztahy a naše třída)
VDO- občanská společnost a škola

Právní základy státu
- typy a formy státu
- státní občanství ČR
- složky státní moci, jejich orgány a instituce
- orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly
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Výstup
život
- orientuje se v nabídce jednotlivých
kult. institucí
- charakterizuje prostředky masové komunikace
- posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury, na veřejné mínění
- rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví
- uvede příjmy a výdaje domácnosti
(příklady)
- vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a
jednorázovými výdaji
- provede sestavení jednoduchého rozpočtu
- na příkladech vysvětlí rozdíl mezi vy
rovnaným, schodkovým a přebytkovým
rozpočtem
- navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje a naopak
- vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu domácnosti
- rozliší zbytné a nezbytné výdaje

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

Kultura
- rozmanitost kultury, podoby a projevy
kultury
- hodnoty a tradice
- kulturní instituce- typy, jejich nabídka,
význam pro život
- masová kultura, masmédia (prostředky
masové komunikace, vliv masmédií na
utváření masové kultury a veřejného míně- MKV- kulturní diference (vlastní
ní a chování lidí)
kulturní zakotvení, zvláštnosti
různých etnik)
MDV- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Hospodářský život
- hospodaření s penězi
- majetek, vlastnictví - ochrana majetku
duševní vlastnictví, způsob ochrany

M- zákl. početní operace
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 8.
Výstup
- na příkladech vysvětlí základní typy
temperamentu
- uvědomí si význam vůle dokáže posilovat své volní jednání
- získá základní představu o znacích emocí
a dostává návod k vlastnímu sebepoznání
- porozumí vlastním stránkám lidského života
- popíše znaky a rizika závislosti

- uvede příklady příčin a situací, v nichž
- mohou mezi lidmi vznikat vzájemné neshody a konflikty
- dokáže přijímat přátelství jiných lidí a
sám přátelství poskytovat
- uvědomí si význam přátelství v životě
člověka
- uplatňuje vhodné způsoby komunikace
- v různých životních situacích navrhuje
způsoby pomoci lidem v nouzi a v případě
potřeby jim dokáže přiměřeně pomáhat
- vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita mezi lidmi v situaci ohrožení

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

Člověk hledá sám sebe
OSV - psychohygiena - sebepoznání a sebepojetí
- duševní vlastnosti osobnosti
- temperament
- vůle
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakažlivost emocí, hloubka citu, výrazovost)
- paměť
- zdravý životní styl
člověk ve společnosti
- vztahy mezi lidmi (osobní a neosobní
vztahy, přátelství, party, skupiny, láska)
- mezilidská komunikace a její projevy
lidská solidarita (pomoc člověku v nouzi)
- konfliktní situace
- právo v každodenním životě (manželství)
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

- uvede základní podmínky pro uzavření
manželství
- vysvětlí, jaké výhody má demokratický
způsob řízení státu pro každodenní život
občanů
- uvede příklady institucí a orgánů, které
se
podílejí na správě obcí, krajů a státu
- objasní smysl voleb v demokratických
státech a vysvětlí, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat život občanů
- stručně charakterizuje hlavní formy voleb
do zastupitelstev v ČR
- vysvětlí, proč je občan povinen dodržovat právní řád
- respektuje základní právní normy našeho
státu
- na příkladu uvede povinnosti občana při
ochraně státu
- uvede příklady činností důležitých orgánů právní ochrany občanů (policie, státní
zastupitelství, soudy, advokáti, notáři)
- orientuje se ve významných dokumentech, v nichž se publikují právní předpisy
- vyjmenuje příklady smluvního jednání
- rozliší protiprávní jednání a na příkla-

Člověk ve státě – funkce státu
- typy a formy státu
- složky státní moci, jejich orgány a in- D - stát, znaky státu, typy a formy
státu
stituce
D - právo v historii
- státní správa a samospráva
- orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- demokracie
- volby a volební systém (znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení
státu, význam politického pluralismu,
význam a formy voleb do zastupitelstev
v ČR)
Právo a spravedlnost
- právní řád ČR (význam funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů,
právní norma, předpis publikování právních předpisů), obrana vlasti
- Ústava ČR
- druhy smluv
- protiprávní jednání (pojem protiprávního jednání trestní postižitelnosti, postihy protiprávního jednání)
- kriminalita mládeže
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

dech
posoudí podmínky trestní postižitelnosti
občanů
- stát použít v případě protiprávního jednání (pokuta, odnětí svobody aj.)
- popíše postup při reklamaci výrobku nebo služby
- na příkladech objasní, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele

Finanční gramotnost
- práva spotřebitele
- reklamace
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Výstup
- uvědomí si význam životního názoru,
vliv víry a náboženství v životě člověka
- seznámí se s významnými světovými
náboženstvími, církvemi a náboženskými
hnutími
- objasní pojem náboženská tolerance
- pochopí význam náboženské svobody
- na příkladech vysvětlí nebezpečí fanatismu
- učí se zodpovědně volit životní cíle a
nacházet cesty k jejich realizaci
- reálně hodnotí své schopnosti, dovednosti, předpoklady

- vyloží souvislosti mezi různými pracovními činnostmi a předpoklady nutnými
pro jejich výkon
- orientuje se v typech středních škol
- ví, kde najde ve svém městě úřad práce
- seznámí se s pravidly potřebnými k při-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

Člověk a náboženství
OSV - psychohygiena - sebepoživotní názor (víra, náboženství, znání a sebepojetí
náboženské sekty, svoboda a tolerance, D - náboženství v historii
závislost a samostatnost)
nejvýznamnější světové náboženské systémy

Člověk hledá sám sebe
OSV- seberegulace a sebeorganiživotní cíle, aspirace
zace pracovní činnosti- různá zaplánování životních kroků, volba městnání
životního
cíle
reálné hodnocení svých schopností, dovedností, předpokladů
Činnost lidí – pracovní život
práce, zaměstnání, povolání (druhy pracovních činností, povolání lidí,
odpovědnost za práci)
volba povolání
problémy nezaměstnanosti

MDV - kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení (pěstování kritického přístupu ke zpravodajské
činnosti a reklamě)
pracovní činnosti
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Výstup
jímacímu pohovoru
- popíše, jak si může poradit v případě
nezaměstnanosti
- rozlišuje vhodné způsoby využití volného času orientuje se v nabídce volnočasových aktivit
- připraví program pro volný čas pro sebe i pro jiné
- vysvětlí rozdíl mezi úrokem placeným
a přijatým
- vysvětlí možnosti úspor, investic či
spotřeby při nakládání s volnými finančními prostředky
- porovná nabídku finančních produktů
uvede možnosti půjčení chybějících finančních produktů, jejich porovnání
- uvede možnosti různých typů pojištění
- vyjmenuje faktory ovlivňující tvorbu
cen
- na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka tvoří cenu
- vysvětlí pojem daň
- vyjmenuje základní ukazatele národního hospodářství
- uvede příklady některých projevů globalizace v současném světě a objasní její
klady a zápory
- uvede příklady výhod, které vyplývají z

Učivo
měr
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty

práva a povinnosti (pracovní povolný čas a jeho využití

Finanční gramotnost
úspory, investice, nakládání s
volnými finančními prostředky
různé finanční produkty- půjčky,
nejčastější druhy pojištění
rodina a finance
tvorba ceny, nabídka a poptávka
daně
národní hospodářství

MKV - kulturní rozdíly
D, Čj, Aj, Nj, Rj - životopis
Př, Z – národ,
Přv - rodina
M - základní početní operace

Člověk hledá svůj svět
globalizace, projevy, klady, zápory
mezinárodní vztahy – integrační
proces v Evropě
D – Vývoj po II. svět. Válce, ev-
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Výstup
členství v EU
- uvede příklady činnosti mezinárodních
organizací, ke kterým má ČR vztah (OSN,
WHO, NATO, UNICEF)
- posoudí význam ekonomické, politické
a bezpečnostní spolupráce mezi státy
uvede příklady národních. i mezinárodních úkolů Armády ČR

Učivo
mezinárodní organizace
mezinárodní spolupráce
národní a mezinárodní úkoly
Armády ČR

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty
ropská integrace
Z – mezinárodní integrace
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FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a
procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat
OSV - rozvíjení dovedností a schopností
EV - posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické
energie, klady a zápory jaderné energetiky
MDV - komunikace a kooperace, kritické čtení
EGS - evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a
potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj
MKV - vzájemné respektování
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
- se učí stručně a přesně vyjadřovat pomocí fyzikální terminologie
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
- vede žáky k používání odborné terminologie
- vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
- vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- se učí vytvářet své vlastní závěry na základě vlastních poznatků a pokusů
- se učí pracovat s chybou, jako s jednou z možností jak dospět ke správnému závěru
Učitel
- zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj.
nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných
dat
Kompetence komunikativní
Žáci
- ve skupinách komunikují mezi sebou
- respektují názory druhých
- se učí diskutovat
Učitel
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální
Žáci
- využívají skupinového a inkluzívního vyučování ke spolupráci při řešení problémů
Učitel
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- vede žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské
Žáci
- se učí kritickému přijímaní informací, hodnocení své práce i práce ostatních
Učitel
- vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých
energetických zdrojů
- podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní
Žáci
- postupně zvládají organizaci a plánování učení
- se učí získané fyzikální poznatky a dovednosti využívat v praxi
Učitel
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- požaduje dodržování dohodnutých pravidel, postupů, termínů
- vede žáky k práci s informacemi z různých oborů, k využívání pomůcek, vybavení a techniky
- vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a
zařízeními

220

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Výstup
-

rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles
správně používá pojem atom, molekula,
iont
na základě znalosti druhu náboje, rozhodne, zda se budou dvě tělesa elektricky
přitahovat či odpuzovat
podle počtu protonů a elektronů v částici
pozná, zda jde o kladný či záporný iont
ověří, jestli na těleso působí elektrická
síla a zda v jeho okolí existuje elektrické
pole
pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud
má představu o tom, z čeho se skládá
atom
popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od
sebe liší
zjistí, zda na těleso působí magnetická
síla
dokáže popsat využití magnetické síly
v praktických situacích
ověří existenci magnetického pole
u konkrétního magnetu dokáže pokusně

Učivo
-

látka a těleso

-

částicové složení látek, složení
atomu (jádro, obal, proton, neutron a elektron)
elektrické vlastnosti látek

-

-

elektrická síla, elektrické pole

-

vodiče, nevodiče
pravidla bezpečné práce

-

rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

-

magnetické vlastnosti látek

-

magnetické pole
elektromagnet

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty
OSV-kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
OSV- rozvoj poznávacích schopností ve skupině
OSV- spolupráce a soutěživost
CH - návaznost v 8. roč. - atomy,
ionty, prvky, chemická vazba
M- převody jednotek, převodní
vztahy
M- jednoduché výpočty

Poznámky
jednotlivé fyzikální
veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce
(členové skupiny provedou jednotlivá měření, skupina jako tým
zpracuje výsledky a
stanoví závěr- např. aritmetický průměr
naměřených hodnot)
pomůcky: papírový
model atomu; délková
měřidla, posuvné měřítko; sklonné váhy,
rovnoramenné váhy,
pružiny, sada závaží;
kádinka,
odměrné válce; hustoměr, teploměr, digitální teploměr, bimetalový teploměr; papírové
hodiny, stopky; siloměry; sada fólií pro
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Výstup

-

-

určit druh pólu a graficky znázornit indukční čáry
ovládá značky a jednotky základních veličin
vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách
změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné jednotce
změří objem kapalného a pevného tělesa
pomocí odměrného válce a zapíše výsledek
z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu,
s porozuměním používá vztah ρ = m/V,
měří hustoměrem, pracuje s tabulkami
změří teplotu pomocí teploměru, určí
rozdíl teplot z naměřených hodnot
předpoví, zda se délka či objem tělesa při
změně teploty zvětší či zmenší
změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin
rozpozná, zda na dané těleso působí síla a
pomocí prodloužení pružiny porovná
podle velikosti dvě působící síly

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky
zpětný projektor

-

fyzikální veličiny

-

délka

-

hmotnost

-

objem

-

hustota
vlastnosti látek

-

teplota

-

teplotní roztažnost látek

-

čas

-

síla působící na těleso

exkurze: Technické
muzeum
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Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 7
Výstup
-

fyzikální veličiny dokáže vyjádřit
v různých jednotkách (d, V, m, t,)
rozeznává jednotlivé druhy sil
změří třecí sílu
užívá s porozuměním poznatek, že třecí
síla závisí na hmotnosti těles a drsnosti
třecích ploch, ale nikoli na jejich obsahu
navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení
třecí síly
určí výpočtem i graficky velikost a směr
výslednice dvou sil stejných či opačných
směrů
určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické
situace využívá fakt, poloha těžiště závisí
na rozložení látky v tělese
využívá Newtonovy zákony k vysvětlení
nebo předvídání změn pohybu tělesa při
působení sil
rozhodne, zda je dané těleso v klidu či
pohybu vzhledem k jinému tělesu
změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas
určí průměrnou rychlost z dráhy uražené
tělesem za určitý čas
používá s porozuměním vztah v = s/t pro

Učivo
-

fyzikální veličiny

-

síla
třecí síla

-

skládání sil
výslednice sil

-

těžiště

-

Newtonovy pohybové zákony (první, druhý a třetí)

-

otáčivé účinky síly

-

pohyb a klid těles a jejich relativnost

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty
M – desetinná čísla

M - grafické sčítání a odčítání
úseček
D - stavby, gotické stavby

Poznámky
opakování a
rozšíření učiva z 6. r.
při ověřování
zákonitostí
fyzikálních
jevů využívat
formu skupinové práce
pomůcky:
siloměr, modely jednoduchých strojů,
magnety, souprava mechaniky
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Výstup

-

-

rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při
řešení úloh
znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj
k danému času dráhu a naopak
rozpozná ve svém okolí různé zdroje
světla
rozliší mezi zdrojem světla a tělesem,
které světlo pouze odráží
využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik stínu
vyhledá hodnotu rychlosti světla
v tabulkách pro vakuum a pro další optická prostředí
využívá zákona odrazu světla na rozhraní
dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle
pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a dokáže uvést příklad jejich využití v praxi
najde pokusně ohnisko dutého zrcadla
rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou prostředích, zda se
světlo při přechodu z jednoho prostředí
do druhého bude lámat ke kolmici nebo
od kolmice
rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde
pokusně ohnisko tenké spojky a určí její
ohniskovou vzdálenost

Učivo

-

dráha a čas
okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu
optika

-

světlo, zdroj světla

-

přímočaré šíření světla

-

rychlost světla

-

odraz světelného paprsku
zrcadla

-

lom světla na optickém rozhraní

-

optické čočky

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – sebepoznání a sebepojetí,
ochrana sama sebe v silničním
provozu a životě
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
doprava a životní prostředí
průmysl a životní prostředí
OSV – osobnostní rozvoj
rozvoj poznávacích schopností,
pozornosti a soustředění, řešení
problémů
OSV - sociální rozvoj
spolupráce a soutěživost, rozvoj
individuálních dovedností pro
práci ve skupinách
EV - vztah člověka k prostředí
prostředí a zdrav
M 7. r. - přímá a nepřímá úměrnost
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Výstup
-

-

dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché optické přístroje a jak se využívají v běžném životě
porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a způsobu nápravy těchto očních vad brýlemi
pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem, vysvětlí vznik duhy
v přírodě
v jednoduchých případech určí velikost a
směr působící tlakové síly
užívá s porozuměním vztah mezi tlakem,
tlakovou silou a obsahem plochy, na níž
síla působí
užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce
hydraulických zařízení
vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a
s porozuměním používá vztah p = h∙g∙ρ
k řešení problémů a úloh
objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní situaci
porovnáním vztlakové a gravitační síly
dokáže předpovědět, zda se těleso potopí
v kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo
zda bude plavat v kapalině
vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak plynu v uzavřené nádobě

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

(žárovka – zářivka)
Př - oční vady, oko

-

rozklad světla

-

tlaková síla

-

tlak

-

Pascalův zákon

-

hydrostatický tlak

-

vztlaková síla působící na tělesa v kapalině

-

plování, vznášení a potápění těles
v kapalině

-

atmosférický tlak

Pomůcky:
sada fólií pro
OSV- osobnostní rozvoj
zpětný projekrozvoj schopností poznávání,
tor, sada pro
sebepoznání a sebepojetí - soci- hydromechaální rozvoj poznávací schopnosti niku, kádinky,
spolupráce a soutěživost
odměrné válM – výpočty, obsahy
ce, hustilka,
D - 6. tř. Pythagoras, Archimédes aneroid, spojité nádoby,
siloměr, deformační manometr, kalorimetr,

Z – atmosféra Země, nadmořská
výška
Z - živelné katastrofy (vítr, voda)

225

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Výstup
-

-

-

-

-

rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže
určit, kdy těleso ve fyzice práci koná,
s porozuměním používá vztah W = F∙s a P = W/t při
řešení problémů a úloh
z vykonané práce určí v jednoduchých případech
změnu polohové a pohybové energie, je schopen
porovnat pohybové energie těles na základě jejich
rychlosti a hmotnosti
využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce pro vysvětlení praktických situací
vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty
rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé
formy tepelné výměny (vedením, tepelným zářením)
dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná – li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství)
rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude
schopen uvést praktický příklad (tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace a desublimace)
určí skupenské teplo tání u některých látek

Učivo
-

mechanická práce
výkon

-

polohová a pohybová energie

-

páka
pevná kladka, kladkostroj, nakloněná rovina
vnitřní energie tělesa

-

tepelná výměna

-

teplo přijaté a odevzdané tělesem

-

změny skupenství

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Kurzy a projekty

Poznámky

EV - základní podmínky života ohrožování ovzduší, klimatické změny, propojenost svě-
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Výstup
-

-

-

zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, dokáže vysvětlit základní meteorologické děje
objasní jev anomálie vody a jeho důsledky
v přírodě
porozumí základním pojmům (atom a jeho složení,
molekula, iont)
objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, pohybové)
změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické
napětí voltmetrem
dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení
s elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku
zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem
používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy
v úlohách (R=U/I)
pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou vodiče, zmenšuje se se zmenšujícím
se obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze
kterého je vodič vyroben
správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický
obvod podle schématu
volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí
odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledné elektrické napětí, výsledný
el. proud a výsledný odpor spotřebičů
rozliší pokusně vodič od izolantu
uvede příklady vedení el. proudu v kapalinách a v
plynech z běžného života a z přírody

Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Kurzy a projekty
ta
D - tání, tuhnutí, doba železná
Ch - technologické postupy
Pbi - -globální oteplování Země, skleníkový efekt
MDV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSV – osobnostní rozvoj
sebepoznání a sebepojetí
Ch - 8. r. - atom, molekula,
iont

-

atom a jeho složení
proton, neutron, elektron
elektrický náboj
iont
elektrická síla, elektrické pole
elektrický proud
elektrické napětí
pravidla bezpečné práce
zkrat
pojistka
Ohmův zákon

-

odpor vodiče

-

OSV – bezpečné zacházení
jednoduchý a rozvětvený el. ob- s elektrospotřebiči, první povod
moc při úrazu el. proudem

Poznámky

Pomůcky: sada
folií pro zpětný
projektor, budík,
ladička, model
lidského ucha,
souprava pro
optiku, zdroje
světla, clony,
jednotlivé druhy
zrcadel, optické
hranoly, spojky,
rozptylky, dalekohled, triedr,
mikroskop, lupa,
fotoaparát, model
atomu, ampérmetry, voltmetry,
reostaty

D - osobnosti – Křižík, Edison
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Výstup
-

určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku
pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou
látkové prostředí
chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu
od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny
využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí na prostředí, kterým se zvuk šíří
zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho
kmitočet
rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak
hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí
určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně
hlasitého zvuku na člověka

Učivo
-

-

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Kurzy a projekty

Poznámky

vedení el. proudu v kapalinách a
v plynech
akustika
zdroj zvuku
šíření zvuku
odraz zvuku

tón, výška tónu
kmitočet tónu
hlasitost zvuku

Př - ultrazvuk – praktické využití
Hv - hudební nástroje
Př - ochrana zdraví, hluk
EGS – šetření el. energií
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Výstup
-

-

využívá prakticky poznatků o působení magnetického
pole na magnet a cívku s proudem
dokáže vysvětlit vznik indukovaného proudu v cívce
a ukáže, na čem závisí jeho hodnota a směr
rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě
jejich časového průběhu
ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného
proudu v cívce a objasní vznik střídavého proudu
popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie
dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické
energie
vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru a jeho využití v praxi
popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické
energie v elektrárnách na životní prostředí
seznámí se s bezpečností práce s elektrickými spotřebiči
prokáže, že lidské tělo vede elektrický proud a objasní důsledek této skutečnosti pro pravidla bezpečnosti
při zacházení s elektrickými zařízeními

Učivo
-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

elektromagnetické pole

EV-ekosystémy
kulturní krajina, pochopení vlivu
elektromagnetická indukce civilizace na krajinu
střídavý proud
EV – základní podmínky života
energie, využívání energie
D – objasní historický význam
Faradayova objevu elektromagtransformátor
netické indukce pro rozvoj elektrotechniky v 19. století a jeho
výroba a přenos el. energie praktický význam dnes
elektromotory
Inf. - technika přenášení dat
M – vyjádří funkční vztahy tabulkou, rovnicí, grafem

Poznámky
Exkurze:
elektrárna Chvaletice,
multifunkční digitální měřidlo, souprava pro elektroniku, souprava pro
elektrotechniku,
cívky, model stejnosměrného elektromotoru, dynamo, transformátor
Projekt

-

elektrické spotřebiče
v domácnosti

EV –lidské aktivity a problémy
životního prostředí, alternativní
zdroje energie, elektrická enerochrana před úrazem elek- gie, výroba el. energie a její vliv
trickým proudem
na životní prostředí, energetické
zdroje a jejich vyčerpatelnost

rozliší vodič, izolant
ojasní mechanismus vedení elektrického proudu
v kovech, v elektrolytech a v plynech
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Výstup
-

-

vysvětlí vedení elektrického proudu v polovodičích
usměrněný pohyb volných elektronů a děr
zapojí polovodičovou diodu v propustném a závěrném směru
uvede příklad využití usměrňujícího účinku polovodičové diody

s využitím poznatků z chemie popíše základní stavební částice atomu
popíše složení jádra atomu
objasní pojem izotop a nuklid na příkladech
uvede tři základní druhy radioaktivního záření
vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová
reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný
reaktor
porozumí, jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné
elektrárně
dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření na lidský organismus
popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních
silách)
odliší planetu a hvězdu
popíše hlavní součásti Sluneční soustavy
(planety, měsíce, planetky, komety)
má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

Ch - 9. r. – galvanický článek a
elektrolýza, akumulátory

-

elektrický proud
v polovodičích
PN přechod

-

diody a světlo

-

jaderná energie
izotopy a nuklidy

-

-

štěpení atomového jádra
řetězová reakce
jaderný reaktor
ochrana před jaderným zářením

-

vesmír

-

sluneční soustava

-

naše Galaxie

ČSP – využití digitálních technologií v běžném životě – počítač, digitální fotoaparát, videokamera
Využití polovodičových součástek v různých technických zařízeních – čip, mikrofon telefon

EGS – jaderná energie - výhody
a nevýhody, vliv na životní prostředí
EGS – freony- ozonová díraškodlivý vliv UV záření

Projekt

D – vývoj kosmologických představ, historie dobývání vesmíru
Z - postavení Země ve vesmíru
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Výstup
-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik
jednotlivých měsíčních fází
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CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
8. ročník:
9. ročník:

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku.
Výuka chemie poskytuje žákům prostředky pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich
zákonitostem. Tím jim dává i potřebný základ pro lepší porozumění a využívání současných
technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v denním životě. V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém
životě, rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Velmi důležité je i
učit se rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popřípadě ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Ve vzdělávacím oboru chemie směřujeme výuku ještě specificky k:
- Podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na
příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických
pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích.
- Vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a
získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů.
- Získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a
dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech vybranými nebezpečnými látkami.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- Frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními.
- Nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů.
- Práce ve skupinách, demonstrační pokusy.
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy
pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu
s platnou legislativou.
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování
uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části
s matematikou (matematika – chemické výpočty, fyzika – vlastnosti těles, přírodopis – význam
zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu).
Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své
zdraví (OSV, VDO), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (EV,
EGS).
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- se učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
- se učí zpracovávat informace z hlediska důležitosti a využívat je k dalšímu učení
Učitel
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých přeměny nastávají
- vede žáky k hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a
pokusů
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teoriích a modelech a chápat vzájemné souvislosti přírodních faktů
- se učí poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
- se učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů
- rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
Učitel
- předkládá problémové situace související s učivem chemie
- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Kompetence komunikativní
Žáci
- se učí stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů.
Učitel
- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
- podněcuje žáky k argumentaci
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují při praktických činnostech ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry
- se učí sebekontrole
Učitel
- vede žáky k osvojování dovednosti spolupráce a společného hledání řešení problému
- podněcuje žáky ke smysluplné diskusi
- vytváří situace, při kterých se učí respektovat názory jiných.
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
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- si formují volní a charakterové rysy
Učitel
- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami
- vede žáky k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie
- učí žáky odpovědnosti za zachování životního prostředí
- předkládá situace, ve kterých se učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální
problémy
- vede k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence pracovní
Žáci
- se učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a pokusy a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
- seznamují se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využívat poznatků v běžné praxi
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a
ochrany životního prostředí
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: 8.
Výstup
-

-

-

vysvětlí pojem chemie
rozliší fyzikální tělesa a látky
rozpozná chemické přeměny látek u běžně
známých dějů
rozliší fyzikální a chemický děj
uvede příklady chemických výrob ve svém
okolí a zhodnotí význam i případná rizika
pro společnost
uvede fyzikální a chemické vlastnosti běžných látek
rozliší známé látky podle jejich vlastností
pozná skupenství látek a jejich přeměny
dokáže v tabulkách vyhledat hodnoty vybraných látek (hustota, teploty tání, varu)

uvede zásady bezpečné práce v chemické
pracovně
uvede příklady nebezpečných chemických
látek a zásady bezpeční práce s nimi

Učivo
Úvod do chemie
- vymezení chemie
- látky a tělesa
- chemické děje

Vlastnosti látek
- látky, jejich vlastnosti
- změny skupenství

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

EV – vztah člověka k prostředí

F – Fyzikální vlastnosti látek
OSV – cvičení smyslového vnímání
F – Měření veličin

Bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech
- zásady bezpečné práce v laboratoři
Př – První pomoc
- první pomoc při úrazu v laboratoři
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Výstup
-

-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

vysvětlí význam H-vět a P-vět a uvede jejich příklady u výrobků, které se běžně používají
dovede poskytnout 1. pomoc, zná tel. číslo
záchranné služby
rozliší a pojmenuje druhy směsí a uvede
příklady z běžného života
použije správně pojmy složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost,
koncentrovaný, zředěný, nasycený, nenasycený roztok
aplikuje vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost rozpouštění a uvede
příklady z praxe
vypočítá složení roztoků
zná princip, postup a užití v praxi metod
oddělování složek směsí - usazování, filtrace, destilace, krystalizace
umí provést filtraci a destilaci ve školních
podmínkách
umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí
uvede příklad chemické výroby založené
na oddělování složek směsí

Směsi
- směsi různorodé a stejnorodé
- roztoky, složení roztoků
- hmotnostní zlomek

Oddělování složek směsí
- usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace

F – Vlastnosti těles
M – Procenta

EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
OSV – spolupráce a soutěživost

Projekt
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Výstup

-

rozezná a uvede názvy vody ve skupenství
pevném, kapalném a plynném
rozliší různé druhy vod a uvede jejich výskyt a význam
uvede základní využití vody a její význam
pro život na Zemi
uvede základní vlastnosti vody
vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
uvede princip výroby pitné vody ve vodárnách
vysvětlí oběh vody v přírodě
uvede procentový obsah hlavních složek
vzduchu
umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové suroviny
uvede hlavní znečišťovatele vzduchu, navrhne jak omezit znečišťovatele ovzduší
vysvětlí co je a jak vzniká teplotní inverze
a smog
charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek
vysvětlí princip hašení

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

EV – základní podmínky života
Voda
MDV – kritické čtení a vnímání
- voda destilovaná, pitná, užitková, odpad- mediálních sdělení
ní
- výroba pitné vody
- čistota vody

Vzduch
- složení, vlastnosti
- čistota ovzduší
- ozónová vrstva

EV – základní podmínky života
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
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Výstup
-

-

používá pojmy atomové jádro, elektronový
obal, proton, neutron, elektron, valenční
elektron, valenční vrstva, protonové číslo,
hmotnostní číslo ve správných souvislostech
zná vztahy mezi počty protonů, elektronů a
neutronů v atomu
umí odvodit vznik kationtů a aniontů
z atomu
umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou

- používá české názvy a značky vybraných
-

chemických prvků
s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo
prvku a naopak
zná princip uspořádání prvků v PSP
zařadí prvek do skupiny a periody PSP
vyhledá prvek podle skupiny a periody PSP
vysvětlí, co udává protonové číslo
používá pojmy chemická látka, chemický
prvek, chemická sloučeniny a chemická
vazba ve správných souvislostech
rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny

Učivo
Částicové složení látek
- atom, molekula, ionty
- atomové jádro, protony, neutrony
- elektronový obal, elektrony, valenční
elektrony

Chemické prvky a chemické sloučeniny
- chemické prvky
- vybrané názvy a značky chem. prvků
- protonové číslo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

F – Vlastnosti těles
Př – Ochrana přírody a životního
prostředí
Z – Vztah příroda a společnost
Vz – dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
Př – Ochrana přírody a životního
prostředí

MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
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Výstup
-

rozliší pojmy kovy, nekovy, polokovy a
uvádí příklady jejich vlastností a použití,
včetně slitin kovů
rozliší periody a skupiny v PSP a vyhledá
známé prvky s podobnými vlastnostmi

-

rozliší výchozí látky a produkty
provede jednoduché chemické reakce

-

používá symboly v chemické rovnici
zapíše a přečte jednoduché chemické reakce pomocí chemických rovnic (hoření C,
S apod.)
zformuluje zákon zachování hmotnosti
dokáže vyčíslit jednoduchou chemickou
rovnici
vypočítá úlohy s užitím veličin n, M, m, V,
ρ a chemických rovnic

-

-

vysvětlí pojem oxid
určí oxidační čísla atomů v oxidech
vytvoří vzorec z názvu oxidu a naopak

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Periodická soustava prvků
- kovy – Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au
- slitiny – mosaz, bronz, dural
- nekovy – H, O, N, Cl, S, C

EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
OSV – rozvoj schopností poznávání
Z – Vztah příroda a společnost
Vz – Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

Chemické reakce
- výchozí látky a produkty
- chemický děj

Př – Ochrana přírody a životního
prostředí

Chemické rovnice
- zákon zachování hmotnosti
- látkové množství
- molární hmotnost
- jednoduché chemické rovnice

F – Vlastnosti látek

Poznámky

Projekt

Oxidy
- oxid siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý,
vápenatý, dusnatý, dusičitý, křemičitý
- názvosloví oxidů, oxidační číslo

MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
EV – základní podmínky života
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Výstup
-

-

-

popíše vlastnosti, význam a použití CO,
CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CaO
popíše nebezpečnost některých oxidů a ví,
jak nebezpečí předcházet
vysvětlí pojem halogenid
vytvoří vzorec z názvu halogenidu a naopak
popíše vlastnosti, význam a použití NaCl
vysvětlí pojem kyselina
vysvětlí pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid
vysvětlí podstatu vzniku kyselých dešťů a
jejich vliv na přírodu
vytvoří vzorec z názvu kyslíkaté i bezkyslíkaté kyseliny a naopak
popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, jejich bezpečné ředění a 1. pomoc při
poleptání
posoudí vliv vybraných kyselin na životní
prostředí
rozliší kyselé a zásadití roztoky pomocí indikátorů pH a změří pH roztoku pomocí
univerzálního indikátorového papírku
vysvětlí pojem hydroxid (zásada)

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

skleníkový efekt

Halogenidy
- fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy
- ionty
- názvosloví halogenidů

EV – základní podmínky života
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Kyseliny, pH
- kyseliny – chlorovodíková, sírová, dusičná
- názvosloví kyselin
- pH, indikátory pH
- kyselé deště
- kyselost a zásaditost roztoků

Hydroxidy
- hydroxidy – sodný, draselný, vápenatý

Př – nemoci, úrazy, prevence
Z – Vztah příroda a společnost
Vz – Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
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Výstup
-

-

vytvoří vzorec z názvu hydroxidu a naopak
popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů, jejich bezpečné rozpouštění a 1.
pomoc při zasažení touto látkou
popíše vliv vybraných hydroxidů na životní
prostředí

-

pojmenuje reaktanty a produkty neutralizace (obecně)
ze zadání konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a vzorce produktů
vyjmenuje příklady užití neutralizace
v praxi
vysvětlí pojem sůl a dokáže je rozlišit
vytvoří vzorec vybraných solí z názvu a
naopak
zná vybrané metody přípravy solí
popíše vlastnosti a použití vybraných solí
uvádí příklady použití solí z praxe – hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice, vápenec
vysvětlí chemický princip výroby páleného
vápna a hašeného vápna
vysvětlí princip tvrdnutí malty

-

uvede význam průmyslových hnojiv
popíše složení, vlastnosti a použití staveb-

-

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

názvosloví hydroxidů

Neutralizace a soli
- podstata neutralizace
- vznik solí
- názvy a vzorce síranů, dusičnanů, uhličitanů

Z - Nerostné suroviny
Pv - Půdy
Př -Nerosty, horniny
EV - vztah člověka k prostředí
Hospodářsky významné látky
- průmyslová hnojiva

241

Výstup
ních pojiv

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

vápenná malta, sádra, beton
keramika
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Chemie
Ročník: 9.
Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

Opakování učiva 8. ročníku

-

-

Použije správně základní chemické pojmy
Zná názvosloví halogenidů, oxidů, hydroxidů, kyselin a solí kyselin
Umí vypočítat molární hmotnost, hmotnostní zlomek
rozliší anorganické a organické sloučeniny
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede
jejich vzorce, vlastnosti a použití
vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy a zemního
plynu
vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem
rozliší pojmy „uhlovodíky“ a „deriváty
uhlovodíků“
rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční
(charakteristickou) skupinu na příkladech
vzorců známých derivátů
rozliší a zapíše vzorce methanolu, etha-

Uhlovodíky
- Alkany, alkeny, alkiny, areny (methan,
ethan, propan, butan, ethylen, acetylen,
benzen, naftalen)

-

Průmyslové zpracování ropy

Deriváty uhlovodíků
- Halogenové deriváty
- Alkoholy
- Fenoly
- Aldehydy
- Ketony
- Karboxylové sloučeniny

OSV – rozvoj schopností poznávání
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
MDV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Př – ochrana přírody a životního
prostředí
Z – hlavní světové surovinové a
energetické zdroje

Projekt

EV – základní podmínky života
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
F – těkavé látky
Vz – ochrana zdraví
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Výstup

-

-

nolu, fenolu, kyseliny mravenčí, octové,
formaldehydu a acetonu; uvede vlastnosti
a příklady využití těchto látek
zná míru jedovatosti či jiné nebezpečnosti
těchto látek
uvede výchozí látky a produkty esterifikace a rozliší esterifikaci mezi ostatními
typy chemických reakcí
vysvětlí pojmy oxidace a redukce
pozná redoxní reakci
popíše princip výroby železa a oceli
vysvětlí pojem koroze, zná způsob
ochrany kovů před korozí
zná princip galvanického článku a elektrolýzy a zná příklady praktického využití
rozliší exotermické a endotermické reakce
uvede příklady fosilních a průmyslově
vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti
a zhodnotí jejich využívání
posoudí vliv spalování různých paliv
(včetně motorových paliv) na životní
prostředí
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
rozpozná označení hořlavých látek, uvede
zásady bezpečné manipulace s těmito lát-

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

Estery, esterifikace, ethylester kyseliny octové

Redoxní reakce
- Oxidace a redukce
- Výroba železa a oceli
- Galvanický článek
- Elektrolýza a její užití
- Koroze

Energie a chemická reakce
- Exotermické a endotermické reakce
- Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
- Fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn)
- Průmyslově vyráběná paliva

EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí
F – elektrický obvod

EV – základní podmínky života
MKV – nebezpečí zneužití
přírodního bohatství zemí 3. světa
F – obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie, teplo a teplota
Př – úrazy a jejich prevence
Z – vztah příroda a společnost
Vz – ochrana člověka za mimořádných událostí
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Výstup
-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

kami
uvede, jak postupovat při vzniku požáru,
zná telefonní číslo pro přivolání hasičů
poskytne první pomoc při popálení
orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy
uvede podmínky pro průběh fotosyntézy
a její význam pro život na Zemi
rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny, uvede příklady zdrojů těchto látek
pro člověka a posoudí různé potraviny
z hlediska obecně uznávaných zásad
zdravé výživy
rozliší plasty od dalších látek, uvede příklady jejich názvů, vlastností a použití
posoudí vliv používání plastů na životní
prostředí
rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede výhody a nevýhody jejich používání
doloží na příkladech význam chemických
výrob pro národní hospodářství a pro
člověka
zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů
vysvětlí pojem biotechnologie a uvede
příklady

Přírodní látky
- Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny
- Fotosyntéza

EV – základní podmínky života
Př – fotosyntéza, životní styl
OSV – osobní zodpovědnost za
svoji výživu

EV – lidské aktivity a problémy
Plasty a syntetická vlákna
životního prostředí
- Polyethylen, polypropylen, polystyren, po- VDO – zákony a předpisy o odlyvinylchlorid
padech, recyklaci plastů
- Polyamidová a polyesterová vlákna

Chemie a společnost
- Chemické výroby
- Otravné látky
- Pesticidy
- Biotechnologie, enzymy
- Léčiva

Př – nemoci, úrazy a prevence,
životní styl
Př – ochrana přírody a životního
prostředí
Z – vztah příroda a společnost
Vz – ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami, zneu-
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Výstup
-

-

-

zjistí, kde a jak v okolí dochází ke znečišťování životního prostředí, a uvede,
jak tomu předcházet
uvede příklady chování při nadměrném
znečištění ovzduší
zachází bezpečně s běžnými mycími a
čisticími prostředky používanými
v domácnosti
rozpozná označení hořlavých, toxických
a výbušných látek, uvede zásady bezpečné práce s běžně prodávanými hořlavinami a výbušninami
uvede příklady otravných látek a způsoby
boje proti nim
uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a popíše příklady následků,
kterým se vystavuje jejich konzument
uvede příklady nejrozšířenějších výbušných, hořlavých a toxických látek a způsob jejich označování
uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání
v případě havárie s únikem nebezpečných
látek
zjistí výrobní podniky v regionu, uvede,
co vyrábějí, a posoudí s nimi související
nebezpečí

Učivo
-

Drogy
Detergenty
Potraviny
Chemie a životní prostředí

Havárie s únikem nebezpečných látek
- Látky výbušné, hořlavé a toxické
- Zásady chování při úniku nebezpečných
látek
- Improvizovaná ochrana při úniku nebezpečných látek

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty
žívání návykových látek, odpovědnost jedince za zdraví

Vz - dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – ochrana
člověka za mimořádných událostí

246

Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

Opakování
- Vlastnosti látek
- Směsi
- Voda a vzduch
- Částicové složení látek
- Chemické prvky a chemické sloučeniny
- Chemické reakce
- Zákon zachování hmotnosti, chemické
rovnice
- Oxidy
- Halogenidy
- Kyseliny
- Hydroxidy
- Neutralizace
- Soli
- Uhlovodíky
- Deriváty uhlovodíků
- Redoxní reakce
- Energie a chemická reakce
- Deriváty uhlovodíků
- Přírodní látky
- Plasty a syntetická vlákna
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PŘÍRODOPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
1 hodina týdně

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.
Vzdělávání v předmětu přírodopis:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
- seznamuje žáka se stavbou živých organizmů
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami,
- skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
- krátkodobé projekty
Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka i
učitele závazné.
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- chemie: ochrana životního prostředí – chemické znečištění, herbicidy, pesticidy, insekticidy,
chemické vlastnosti minerálů a hornin, fotosyntéza
- fyzika: světelná energie, sluch, zrak
- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, národní parky
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup
k prostředí
OSV - evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání
EV - porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských
činností na prostředí, zachování biologické rovnováhy
MDV - komunikace a kooperace, kritické čtení
EGS - evropská a globální dimenze v základech ekologie
MKV - vzájemné respektování
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- propojují získané poznatky, hledají souvislosti
- používají odbornou terminologii
- získávají poznatky pozorováním
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
- vede žáky k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- zvažují možnosti řešení problémů
- vyhodnocují získaná fakta
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují
získaná fakta
Kompetence komunikativní
Žáci
- mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních
- jsou schopni argumentovat a diskutovat
- přijmou kritiku
- ve skupinách komunikují a respektují názory druhých
Učitel
- vede žáky k formulování myšlenek v písemné i mluvené formě
- umožňuje prezentaci práce žáků
Kompetence sociální a personální
Žáci
- při skupinové vyučování jsou vedeni ke spolupráci při řešení problémů
Učitel
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
Žáci
- uvědomují si svá práva a povinnosti
- aktivně se podílejí na ochraně životního prostředí
- dbají na ochranu svého zdraví
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní
Žáci
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- dbají na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel
- ovládají práci s mikroskopem
Učitel
- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými
preparáty a s živými přírodninami
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový
rozvrh.
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 6.
Výstup
-

vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organismus
vymezí základní projevy života,
vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy
popíše buňku, vysvětlí funkci organel
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
používá mikroskop, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát
vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným organismem, uvede příklady
dokáže roztřídit organismy do říší
pochopí rozdíl mezi bakterií a virem
pochopí nezbytnost jednotlivých složek
v potravním řetězci
doloží význam řas a pozná vybrané zástupce
vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a
rostlin
popíše jednotlivé části hub, význam hub
v přírodě i pro člověka

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Projevy života: fotosyntéza, dýchání, výži- MDV (průběžně) - fungování
va
a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení
Růst, rozmnožování, dráždivost, vývin
OSV (průběžně) - rozvoj
schopnosti¨í poznávání
- komunikace - spolupráce a
Buňka – rostlinná, živočišná, bakteriální
soutěživost - mezilidské vztaNebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobu- hy
něčnost

-

Třídění organismů
Viry a bakterie
Houby, lišejníky

-

Nižší rostliny – řasy

Poznámky
pomůcky: nástěnné obrazy,
přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety,
mikroskop a pomůcky pro mikroskopování,
botanické a zoologické klíče a
atlasy.

EGS - pandemie nemocí, očkování
EV - potravní řetězec, zachování rovnováhy
- moře, ovzduší
- zemědělství a živ. prostředí
(eutrofizace vod)
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Výstup
-

-

rozlišuje mezi parazitizmem a symbiózou
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
pozná lišejník zeměpisný
popíše vnitřní a vnější stavbu těla živočichů za použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
rozliší některé prvoky, vysvětlí jejich význam či nebezpečnost
doloží význam korálů
porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky
rozlišuje vnitřní a vnější parazity
podle charakteristických znaků rozlišuje
plže, mlže, hlavonožce
rozlišuje vodní a suchozemské druhy
pozná vybrané zástupce ( hlemýžď, pásovka, škeble, srdcovka, sépie)
určí jejich význam a postavení v přírodě
popíše tělo žížaly, vysvětlí význam žížaly
v přírodě
dokáže popsat stavbu těla členovců
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakteristických znaků
uvede nejznámější zástupce jednotlivých
tříd
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
orientuje se v nejznámějších řádech hmy-

Učivo

-

Uspořádání živého světa

-

Prvoci - jednobuněční živočichové

-

Žahavci
Ploštěnci
Hlísti
Měkkýši

-

Kroužkovci
Členovci
pavoukovci
korýši
hmyz
Nižší živočichové (bezobratlí)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Z - planeta Země

EV - narušení přírodní rovnováhy, přemnožené druhy
hmyzu
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Výstup
-

zu a pozná vybrané zástupce
zhodnotí pozitivní i negativní význam
hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu
rozliší některé zástupce ostnokožců

Učivo

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Ostnokožci
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 7
Výstup
-

pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci,
význam ryb v potravě člověka
pozná vybrané zástupce obojživelníků
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí
doloží význam plazů v potravním řetězci
pozná vybrané zástupce plazů
doloží význam ptáků v potravním řetězci,
vývojové zdokonalení stavby těla ptáků,
jejich přizpůsobení k letu
pozná vybrané zástupce a dokáže je podle
znaků rozdělit do nejznámějších řádů
(pěvci, dravci, hrabaví)
přizpůsobení prostředí
porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů
za použití osvojené odborné terminologie
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých
tříd a chápe vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému
prostředí

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

-

Strunatci: podkmen obratlovci
Třídy: kruhoústí
paryby
ryby

EGS - mezinárodní smlouvy o
rybolovu
EV - moře
VL - rybníkářství v Čechách

-

Obojživelníci

EV – ekologické havárie

-

Plazi

-

Ptáci

Poznámky
Metody, formy,
nástroje, pomůcky: nástěnné
obrazy, přírodní
materiály, trvalé
preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky
pro mikroskopování, botanické a
zoologické klíče
a atlasy.
Poznámka: EV
(průběžně) ochrana přírody
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Výstup
-

vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem
vyšších rostlin
vysvětlí vývoj rostlin
dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
uvede příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty
a kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami
podle charakteristických znaků rozlišuje
hlavní zástupce nahosemenných rostlin
doloží význam lesa a způsoby jeho
ochrany
vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla (kořen, stonek, list, květ, plod)
pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní
příklady
rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin
pozná významné zástupce jednotlivých
čeledí a dokáže je roztřídit
vysvětlí význam lučních porostů
uvede příklady a využití kulturních plodin

Učivo
-

Vývoj rostlin, přechod na souš
Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné
Mechorosty
Kapraďorosty - plavuně, přesličky, kapradiny

-

Nahosemenné rostliny
Ekosystém les

-

Stavba rostlinného těla

-

Krytosemenné rostliny

-

Ekosystém louka
Léčivé rostliny

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

EV - les, vodní zdroje, ovzduší,
ekosystémy
OSV - kreativita

EV - umělé ekosystémy, zásahy
člověka
255

Výstup
-

pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči
rostlin

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV - kreativita
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 8
Výstup
-

Učivo

popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku
podle charakteristických znaků rozlišuje
základní řády savců a roztřídí vybrané
zástupce
vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a
způsobu života (např.: kytovci, netopýři,
krtek, apod. )
pozná vybrané zástupce
odhadne jejich postavení v ekosystému
zařadí člověka do systému živočišné říše,
charakterizuje biologické znaky lidského
a živočišného organismu
vysvětlí vývoj člověka
pozná lidské rasy a jejich charakteristické
znaky

-

Savci

-

Vývoj člověka

vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus
popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání
lidského těla
dovede pojmenovat základní kosti a svaly
vyhledá příčiny nemocí, jejich prevenci a
zásady první pomoci
dovede vysvětlit, jak tělo získává energii

-

Buňky, tkáně, orgány
Soustava opěrná a svalová

-

Energie

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

MKV - etnický původ - rovnocennost etnických skupin - kulturní rozdíly
VDO - tolerance k odlišnostem
OSV - sociální rozvoj, poznávací schopnosti
D - vývoj člověka
TV - význam posilování, udržování kondice
CH - aerobní procesy, oxidace
OSV - sebepoznání, sebepojetí

Poznámky
pomůcky: nástěnné obrazy,
přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety,
mikroskop a pomůcky pro mikroskopování,
botanické a zoologické klíče a
atlasy.

F - zákon zachování energie,
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Výstup
-

-

pojmenuje a popíše části trávicí soustavy
a jejich funkci
vyhledá příčiny nemocí trávicí soustavy,
jejich prevenci, zásady první pomoci
dává do souvislosti složení stravy, způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje
zdravé stravovací návyky
pojmenuje a popíše části dýchací soustavy
vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci
a při zátěži
vyhledá příčiny nemocí dýchací soustavy,
prevenci, zásady první pomoci
popíše složení krve a funkci jednotlivých
částí krve, stavbu srdce a druhy cév
vysvětlí činnost srdce a celé oběhové
soustavy
vyhledá příčiny nemocí oběhové soustavy a krve, jejich prevenci a zásady první
pomoci
popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy
vyhledá příčiny onemocnění vylučovací
soustavy, jejich prevenci a zásady první
pomoci
popíše význam a stavbu kůže, příčiny
onemocnění kožní soustavy, jejich prevenci a zásady první pomoci

Učivo
-

Trávicí soustava

-

Dýchací soustava

-

Tělní tekutiny
Oběhová soustava

-

Soustava vylučovací

-

Soustava kožní

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

přeměna energie
EGS - hladomor, problémy třetího světa, přístup k pitné vodě

EV - ovzduší
CH - oxidy, spalování
MDV - využití médií, stav
ovzduší

EV - pitný režim, ochrana vodních zdrojů
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Výstup
-

-

popíše základní části nervové soustavy a
jejich význam
vyhledá příčiny nemocí, prevenci a zásady první pomoci
popíše stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí
vyhledá příčiny nemocí, jejich prevenci a
zásady první pomoci
objasní vliv nejdůležitějších hormonů lidského těla na řízení lidského organismu
popíše stavbu a funkci mužské a ženské
pohlavní soustavy
vysvětlí způsob oplození
zhodnotí nebezpečí přenosu pohlavních
chorob
popíše jednotlivé etapy života
uvědomuje si pozitivní a negativní dopad
prostředí a životního stylu na zdraví
určí návykové látky a jejich nebezpečí
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví, objasní
význam zdravého způsobu života
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
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá

Učivo
-

Soustava nervová

-

Smyslové orgány

-

Žlázy s vnitřní sekrecí

-

Rozmnožování
Pohlavní soustava

-

Vývoj jedince
Člověk a zdraví

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

EGS - pandemie AIDS
OSV - seberegulace, sebeorganizace, psychohygiena
EV - životní styl
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Výstup

-

-

odpovědnost za bezpečné sexuální chování
projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech, epidemie, případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
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
objasní pojem gen, křížení, genové inženýrství
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismů

Učivo

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

Dědičnost
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Ročník: 9
Výstup
-

-

Učivo

vysvětlí teorii vzniku Země
orientuje se ve stupnici tvrdosti
podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty
doloží význam některých důležitých nerostů (rudy)
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše způsob jejich vzniku
doloží význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice)
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů
uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geologických dějů

-

Země, vznik, stavba
Mineralogie – nerost, hornina, krystal
Třídění nerostů

-

Petrologie – horniny

-

Geologické děje vnitřní
Geologické děje vnější

popíše druhy zvětrávání
porovná význam půdních činitelů pro
vznik půdy
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy
popíše teorii o vzniku a vývoji života na
Zemi
rozlišuje jednotlivé geologické éry podle

-

Pedologie

-

Vznik a vývoj života na Zemi

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
Z - planeta Země
F - terminologie
Ch - značky, vzorce, rozpustnost

Poznámky
Pomůcky: nástěnné obrazy,
přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a
pomůcky pro
mikroskopování,
botanické a zoologické klíče a
atlasy.

Z - vznik pohoří. Pohoří v ČR
a ve světě
MKV - solidarita (přírodní
katastrofy)
Ch - působení vody ve vápenci
EV – půda
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

charakteristických znaků a typických organismů

-

orientuje se v základních ekologických
pojmech (ekosystém, potravní řetězec,
populace, společenstvo, biom)
rozlišuje živé a neživé složky životního
prostředí
uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky oslabení jednoho
článku řetězce
vysvětlí základní vztahy mezi populacemi a uvede konkrétní příklady parazitismu a symbiózy
uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a jejich
důsledky pro rovnováhu ekosystému
sleduje aktuální stav životního prostředí
chápe principy trvale udržitelného rozvoje
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
orientuje se v globálních problémech biosféry
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

-

Ekologie

-

Člověk a životní prostředí

EV - ekosystémy - aktivní
přístup k ochraně životního
prostředí - ohrožování ovzduší, klimatické změny

EV - principy udržitelného
rozvoje
EGS - ochrana přírodního a
kulturního bohatství - mezinárodní organizace

-

Podnebí a počasí ve vztahu k životu
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

ochranu před nimi
-

-

význam vody a teploty prostředí pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé 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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ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět.
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických
objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
- projekty
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka 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,…
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy
demokracie
OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí;
mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje
EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka
k prostředí
MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a
reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
EGS: objevování Evropy, světa
MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
- získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah 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
Žáci
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
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
Žáci
jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech
řešení
- se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
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
Žáci
- spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské
vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat
- učí se vzájemnému naslouchání
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
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- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
- se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
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
Žáci
- jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Výstup
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a po-

píše planetární systém a tělesa sluneční
soustavy
charakterizuje polohu, povrch, pohyby
Měsíce a jednotlivé fáze Měsíce
aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční
soustavě v pohledu na zemské těleso
rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce, meteorická tělesa, komety,
Galaxie, cizí galaxie
používá v praktických příkladech znalosti
o kulatosti planety Země
hodnotí důsledky otáčení Země kolem
vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce
pro praktický život na Zemi
vysvětlí délku trvání dnů a nocí na zemi a
pravidelné střídání ročních období
vysvětlí podstatu polárního dne a noci
dokáže v praxi využít znalosti o jarní a
podzimní rovnodennosti, zimním a letním slunovratu
používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model planety Země
k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského po-

Učivo
- postavení Země ve vesmíru

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

OSV – komunikace, naslouchání
F – skupenství látek
Čj – Galaxie x galaxie
D – stáří kosmu, existence lidstva
M – jednotky vzdáleností, porovnávání velikosti planet

- tvar a pohyby planety Země

OSV – otázka vlastního názoru na
tvar, pohyby Země v minulosti
MDV – aktuality
M – porovnávání rozměrů Slunce,
Měsíce, Země
F – gravitační síla Země
Vo – kalendář
Př – roční období Čj – 2 významy
slova den

- glóbus
- měřítko glóbu

OSV – spolupráce při měření a výpočtech

Glóbus lze využít i v
jiných předmětech

M – práce s měřítkem, převody jed-
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Výstup
-

-

-

vrchu
používá různé druhy plánů a map, umí je
orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle
různých měřítek
seznámí se se znázorněním výškopisu a
polohopisu na mapách
prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, výškových kót, nadmořské výšky
vyhledá potřebné informace v mapových
atlasech, orientuje se v jejich obsahu a
rejstřících
používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných souřadnic určuje na glóbusu i
mapě absolutní (matematickou) geografickou polohu lokalit na Zemi
vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi
pochopí účel časových pásem a úlohu
hlavního a 180. poledníku pro určování
času na Zemi
rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní poledník, rovnoběžka, zemský
rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární kruh, datová mez
vysvětlí pojem krajinná sféra
orientuje se v objektech, jevech a procesech v jednotlivých složkách přírodní sfé-

Učivo
- různé druhy map a plánů, jejich
-

měřítko
obsah a grafika map, barvy,
výškopis, polohopis a vysvětlivky (mapový klíč)
orientace plánu a mapy vzhledem
ke světovým stranám
přepočet vzdáleností
práce s atlasem

poledníky
rovnoběžky
zeměpisné souřadnice
zeměpisná síť
určování absolutní geografické
polohy
- určování časových pásem

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty
notek, poměr
MDV – zdroj informací (mapy, aktuality)
OSV – spolupráce se spolužáky
M – práce s měřítkem, převody jednotek, poměr
D – tematické mapy
Čj – názvosloví

Poznámky
K měření vzdáleností
využívat i mapy,
které žáci potřebují
v životě – turistické
mapy, mapy okolí a
plán Týnce nad Labem

Zeměpisná vycházka – práce
s mapou, orientace v krajině
M – určování času
Vo – režim dne

- krajinná sféra Země a její složky EV – klimatické změny, ekosys- pevninské a oceánské tvary zem- témy, význam vody, kvalita ovzduší,
ského povrchu

podmínky pro život
OSV – zájem o okolí, rozvoj kritic-

268

Výstup
-

-

ry
rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými přírodními
složkami krajinné sféry
objasní stavbu zemského tělesa a dna oceánů
posuzuje zemský povrch – reliéf jako výsledek složitého působení endogenních a
exogenních činitelů a lidských činností
s porozuměním pracuje s pojmy: počasí,
podnebí, meteorologické prvky, celkový
oběh vzduchu v atmosféře
vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a porovnává je
pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě svého bydliště
zná rozložení vody na Zemi
porozumí a vyhledává na mapách pojmy:
oceán, moře, pohyby mořské vody, vodní
toky, ledovce, podpovrchová voda, bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé
vodní nádrže
popíše složení půdy a vybrané půdní typy
a jejich hospodářské využití
rozumí pojmům: mateční hornina, humus,
eroze půdy
vysvětlí význam, využití a ochranu půdy,
příčiny úbytku půdy na světě

Učivo
- význam jednotlivých přírodních
složek na Zemi

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

kého myšlení, řešení problémů
Čj – četba, synonyma – podnebí,
klima
F – teplota, tlak, hustota, změny
skupenství
D – časová představa o pohybu kontinentů
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

- objasní uspořádání bioty v závislosti na
-

-

-

zeměpisné šířce a nadmořské výšce
vymezí geografická šířková pásma na Zemi
seznámí se s vlivy člověka na přírodní
prostředí
určí geografickou polohu jednotlivých
oceánů a světadílů podle zeměpisných
souřadnic i z hlediska polohy na zemských polokoulích a v podnebných pásech
porovná rozlohu jednotlivých oceánů a
světadílů
popíše a srovnává při interpretaci obecně
zeměpisných map členitost a typické
znaky přírodních poměrů jednotlivých
oceánů a světadílů
charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů
seznamuje se ekologickou problematikou
moří, oceánů a světadílů
určí geografickou polohu a vyhledá na
mapách polární oblasti
uvede význam Arktidy a Antarktidy
seznámí se s globálními problémy, které
těmto oblastem hrozí
posoudí význam mezinárodní, politické a
vědecké spolupráce při výzkumu a vyu-

- absolutní (matematická) a relativ- EV – podmínky života na Zemi,

ní geografická poloha, rozloha, ekologická problematika oceánů
členitost a přírodní poměry oce- MDV – aktuality
ánů a světadílů
D – objevné cesty

- Zeměpis světadílů – polární oblasti

EV – klimatické změny, podmínky
života
MKV – spolupráce mezi národy
Př – fauna, flóra
Čj –četba
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Výstup
-

-

žívání polárních oblastí
umí na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, se kterými se seznámí
provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného
regionu s provede porovnání jednotlivých
regionů
vyhledá a pojmenuje vybrané modelové
státy, hlavní a významná města
vyhledá a provede stručnou charakteristiku
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

EV – využívání přírodních zdrojů
Žáci sami shromaž(vyčerpatelnost), životní podmínky ďují obrazovou doAmerika
kumentaci
- poloha, rozloha, členitost pobřeží, pro osídlení, možnost ohrožení
povrch, podnebí, vodstvo, rost- podmínek pro život
MDV – aktuality
linstvo, živočišstvo, přírodní
zdroje, obyvatelstvo a hospodář- MKV – tolerance, rasismus, xenofobie, diskriminace
ství, charakteristika vybraných
OSV – demokratický způsob řešení
států
konfliktů, mezilidské vztahy, řešení
problémů, poznávání lidí
VDO – dodržování lidských práv a
svobod, formy vlády, principy demokracie

- Zeměpis světadílů – Afrika a

D – nejstarší osídlené oblasti, historie jednotlivých území, kolonizace –
otroctví, význam zemědělství
v historii, vývoj obchodu
M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání čísel
Cj – různá písma, pozdrav v cizím
jazyce

- zopakuje si probírané učivo, systematicky -

opakování

si utřídí poznatky a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Výstup
-

-

-

provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného
regionu, provede porovnání jednotlivých
regionů
vyhledá a pojmenuje vybrané modelové
státy, hlavní a významná města
vyhledá na mapách hlavní soustředění
osídlení a hospodářských činností
v jednotlivých světadílech, regionech a
modelových státech, popíše a porovná jejich sektorovou odvětvovou a územní
strukturu a zvažuje souvislosti
s přírodními poměry
seznámí se s mezinárodními organizacemi
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v jednotlivých světadílech
dokáže na mapách lokalizovat významné
geografické pojmy, se kterými se seznámí

Učivo
-

Zeměpis světadílů – Austrálie a
Oceánie, Asie a Evropa
Austrálie a Oceánie – fyzickogeografická + socioekonomická
charakteristika
Asie – fyzickogeografická + socioekonomická charakteristika
Asie – regionalizace, státy
Evropa – fyzickogeografická +
socioekonomická charakteristika
Evropa – regionalizace, státy

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty
EV – stav životního prostředí, další
vývoj, ochrana, možnost změny
VDO – prvky demokracie, forma
vlády, orientace ve světě
OSV – komunikace s jinými národy,
rozvoj schopností poznávání, diskuze nad problémy
EGS – život v evropském i mezinárodním prostoru, integrace, spolupráce zemí, vliv globálních problémů, cestování
MKV – kultura a tradice, rasismus
MDV – aktuality

Poznámky
- podrobněji se seznámí se státy střední
Evropy
- zaměří se na mezinárodní organizace,
ve kterých je ČR členem

Př – lidská populace, lidské rasy,
podmínky života na Zemi, vliv osídlení na krajinu, obživa obyvatelstva,
produkty rostlinné a živočišné výroby, suroviny pro textilní a potravinářský průmysl, hlad, HIV
D – nejstarší osídlené oblasti, vznik
prvních měst, vývoj urbanizace,
průmyslová revoluce – významné
technické objevy, průmyslový pokrok, význam zemědělství v historii,
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

význam objevných plaveb, obchod
s cizími zeměmi v minulosti, rozvoj
služeb, kláštery a univerzity jako
centra vzdělanosti v minulosti
Vo – lidská práva, pokrok lidstva,
šetření surovinami, bezpečnost dopravy, význam vzdělání pro člověka,
zdravý životní styl
Cj – základní konverzační témata,
pozdrav v cizích jazycích, zdroj informací
M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání čísel, určování hustoty
zalidnění, průměrné hodnoty, jednotky plochy
Ch – využití nerostných surovin,
chemický průmysl, složení výfukových plynů, katalyzátory
F – typy elektráren, rychlost dopravních prostředků
Pv – suroviny pro přípravu pokrmů

-

zopakuje si probírané učivo, systematicky
si utřídí poznatky a vytvoří si celkový
náhled na geografické učivo

-

opakování
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Výstup
-

-

určí absolutní geografickou polohu České republiky
vyhodnotí relativní geografickou polohu
České republiky podle různých kritérií
porovná rozlohu České republiky s rozlohou
vybraných států světa a s rozlohou sousedních států
popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP
a CHKO a pochopí jejich důležitost
vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách
největší a nejmenší soustředění obyvatelstva
v České republice
vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější
sídla v České republice a určí jejich lokalizační faktory
srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění,
pohybu a struktuře obyvatelstva České republiky se sousedními státy
vyhledá aktuální demografické údaje týkající
se své obce, zpracovává je, vyhodnocuje a
pokouší se o prognózu dalšího vývoje

Učivo
-

absolutní geografická poloha
(poloha v zeměpisné síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost povrchu a přírodní
poměry České republiky

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

EV – stav přírody, ochrana přírody,
předpoklad vývoje
EGS – poloha státu na mapě světa,
orientace
M – porovnávání rozlohy

-

rozmístění hospodářských činností České republiky

OSV – jednání s lidmi jednotlivých
národů, vlastní názor, národnostní
menšiny, rasismus, xenofobie
EGS – vzájemné vztahy mezi národy, cestování
MDV – aktuality
MKV – kultura a tradice
Čj – nářečí
M – hustota obyvatelstva
Vo - vliv osídlení na krajinu
D - vznik prvních měst, vývoj urba-
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Výstup
-

-

-

rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivu hospodářských aktivit
v České republice
hospodářství České republiky charakterizuje
po jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby, cestovní
ruch, zahraniční obchod
zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé republiky

lokalizuje na mapách jednotlivé regiony
a administrativní celky v České republice,
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich hospodářskou funkci a vyspělost

Učivo
-

-

rozmístění hospodářských činností České republiky

regiony České republiky

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

nizace
EV – vliv hospodářství na životní
prostředí (těžba, průmyslové závody, doprava, cestování)
OSV – vytvoření názoru na stav
hospodářství
EGS – postavení hospodářství
v rámci EU a světa, rozvoj služeb
MDV – zdroj informací, aktuality
Ch – využití nerostných surovin,
chemický průmysl, petrochemie
D – historie průmyslu
Př - obživa obyvatelstva, produkty
rostlinné a živočišné výroby, fosilní
paliva, suroviny pro textilní a potravinářský průmysl,
F – typy elektráren
EV – stav životního prostředí
OSV – spolupráce, obhajoba vlastního názoru
EGS – euroregiony, spolupráce v
rámci EU - finance
MDV – sběr, třídění, hodnocení
hospodářských údajů, srovnání regionů
Vo – historie regionů
Ch – průmysl regionů
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

Čj – významné osobnosti
Inf – práce s daty
Vo, Pbi - krajina, stav přírody

-

-

zjistí historii, statistické údaje vztahující se
k obci
popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody, osídlení, hospodářství a
kultury místního regionu a jejich možné perspektivy
pracuje aktivně s turistickou mapou místního
regionu

-

místní region České republiky

Exkurze: Průmyslový závod
OSV – řešení problémů místní oblasti
EV – stav životního prostředí, krajiny
VDO – život v regionu
EGS – postavení oblasti v rámci
regionu, evropská spolupráce
MDV – sběr, třídění, hodnocení
hospodářských údajů, hodnocení
podle jednotlivých kriterií
D – historie regionu
Ch – průmysl regionu
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
Projekt: Místní oblast

-

zopakuje si probírané učivo, systematicky si
utřídí poznatky, a vytvoří si celkový náhled
na geografické učivo
pracuje aktivně s tematickými mapami obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a
hospodářských činnostech v celosvětovém

-

opakování

-

společenské, sídelní a hospoMKV – historie, tradice, kultura a
dářské poměry současného svě- rozmanitost různých etnik
ta
OSV – vztahy mezi lidmi, odpověd-
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Výstup
-

měřítku
rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory sídel a hospodářských aktivit na
konkrétních regionálních příkladech
orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, vyhodnocuje aktuální demografické ukazatele
popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací
určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství
porovnává a lokalizuje na mapách hlavní (jádrové) a vedlejší (periferní) oblasti světového
hospodářství
vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu,
uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně rozvoje

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

né řešení problémů, diskuse na dané
téma, skupinová práce
EV – vztah k přírodě, vliv hospodářství na krajinu a životní prostředí,
ochrana přírody
EGS – život v mezinárodním prostoru, globalizace, závislost světového
hospodářství na těžbě nerostných
surovin, vyčerpatelnost nerostných
surovin, šetření
MDV – zdroje informací, aktuality
Př – lidská populace, lidské rasy,
podmínky života na Zemi, vliv osídlení na krajinu, obživa obyvatelstva,
produkty rostlinné a živočišné výroby, fosilní paliva, suroviny pro textilní a potravinářský průmysl, podvýživa, hlad, HIV
D – nejstarší osídlené oblasti, zvyšování tempa růstu obyvatelstva od
19. st. - demografická revoluce,
vznik prvních měst, vývoj urbanizace, průmyslová revoluce - významné
technické objevy, průmyslový pokrok, význam zemědělství v historii,
vývoj dopravy, význam objevných
plaveb, obchod s cizími zeměmi
v minulosti, rozvoj služeb, kláštery a
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Výstup

-

orientuje se na politické mapě světa
uvede aktuální počet států současného světa,
vyhledá na politické mapě světa nově vzniklé
státy

Učivo

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

univerzity jako centra vzdělanosti v
minulosti
Vo – lidská práva, pokrok lidstva,
konzumní způsob života, šetření
surovinami, bezpečnost dopravy,
význam vzdělání pro člověka, volba
povolání, zdravý životní styl
Cj – základní konverzační témata,
pozdrav v cizích jazycích, zdroj informací
M – rozbor grafů, kartogramů, porovnávání čísel, určování hustoty
zalidnění, průměrné hodnoty, jednotky plochy
Ch – chemizace v zemědělství – vliv
na přírodu, kvalitu potravin – vitamíny, využití nerostných surovin,
chemický průmysl, petrochemie,
složení výfukových plynů, katalyzátory
F – parní stroj, typy elektráren, jaderná reakce, rychlost dopravních
prostředků
Pv – suroviny pro přípravu pokrmů
Inf – zdroj informací
státy světa, hlavní mezinárodní VDO – prvky vlády, demokracie,
politické, bezpečnostní a hostotalita, vztahy mezi státy světa
podářské absolutní geografická OSV - řešení problémových úkolů poloha (poloha v zeměpisné sí- formulace svého názoru, naslouchá-
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Výstup
-

-

-

rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné polohy, počtu obyvatelstva, hlediska
svrchovanosti, státní zřízení a formy vlády,
správního členění
uvádí příklady různé míry demokracie ve
světě
lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a náboženských konfliktů ve
světě
uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských seskupení

vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o možných důsledcích a hledá
řešení

Učivo
-

-

ti)
společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa
státy světa, hlavní mezinárodní
politické, bezpečnostní a hospodářské
organizace a seskupení

globální problémy současného
světa

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

ní, argumenty
MKV – politické a sociální konflikty, tolerance, výchova proti rasismu
EGS – mezinárodní spolupráce, orientace v evropském a mezinárodním
prostoru, nebezpečí terorismu
MDV – aktuality, zdroj informací
M – zpracování statistických údajů
Vo - státní zřízení, forma vlády,
principy demokracie, náboženství,
národnostní menšiny, příčiny válek,
možnosti řešení konfliktů, mezinárodní spolupráce
D – vznik států v minulosti, vývoj
počtu států
Př – vliv přírodních podmínek na
osídlení
Cj – zdroj informací
Inf – zdroj informací
EV – vývoj přírodního obrazu světa,
aktivní řešení problémů životního
prostředí, trvale udržitelný rozvoj
OSV – vlastní zodpovědnost při
řešení problémů, komunikace, hledání kompromisu
Inf – zdroj informací
Př – podvýživa, hlad, AIDS, kyselé
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Výstup

-

-

-

rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a
kulturních krajin, uvede konkrétní příklady
posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou společností na krajinu a na životní prostředí
zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy
lidské společnosti působí dlouhodobě
v prostoru a v čase na krajinu a životní prostředí, uvede kladné a záporné příklady
zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a
životního prostředí na lokální i globální
úrovni

Učivo

-

krajina – prostředí, typy krajin
společenské a hospodářské vlivy na krajinu a na životní prostředí

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

deště, oteplování, ekologické katastrofy, rozšiřování pouští, vyčerpatelné nerostné suroviny, kácení tropických deštných lesů, fotosyntéza
Ch – skleníkový efekt, kyselé deště,
složení atmosféry, ozón, oteplování,
výfukové plyny, ropné havárie, nerostné suroviny, jiné zdroje energie,
pitná voda – znečištění
D – rozvoj společnosti, změny krajiny, života lidí v průběhu času
F – alternativní zdroje energie, rozvoj techniky
Vo – mezinárodní spolupráce, pokrok lidstva, šetření surovinami
Projekt – Globální problémy
EV – ochrana přírody, trvale udržitelný rozvoj
MDV – vyhodnocení informací
OSV - osobní zodpovědnost za jednání v okolním prostředí
Př – životní prostředí, ekologie, vliv
prostředí na zdraví lidí, život
v přírodní a kulturní krajině
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Výstup
-

-

navrhne možná řešení problematiky životního prostředí
provede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný
rozvoj
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje s internetem a s dalšími materiály při vyhledávání informací
aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání
při mimořádných událostech

zopakuje si probírané učivo, systematicky si
utřídí poznatky, a vytvoří si celkový náhled
na geografické učivo

Učivo

-

-

-

cvičení a pozorování v terénu
v místní krajině – orientační
body, pomůcky a přístroje, světové strany, pohyb podle mapy
a azimutu, odhad vzdáleností a
výšek objektů, panoramatické
náčrtky, schematické náčrtky
pochodové osy
ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života – živelné pohromy, opatření, chování a jednání při nebezpečí
opakování geografického učiva
na základní škole

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

MDV – sběr, třídění, zpracování
informací
M – měřítko, poměr
Ch – živelné pohromy, chemické
složení bojových plynů
Př – příroda v místní krajině – stav,
ochrana, ohrožení zdraví a života
člověka
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k:
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce se užívají podle
charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- skupinové vyučování
- samostatná práce
- kolektivní práce
- krátkodobé projekty
Průřezová témata:
EV - vztah člověka k přírodě
EGS - jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá
OSV - poznávání lidí, kreativita, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, hodnoty a postoje,
rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace
MDV - schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií
VDO - slušnost, tolerance, aktivita, samostatnost
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace
- používají obecně užívané hudební termíny
- získané znalosti propojují do souvislostí
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- vede žáky k používání odborné terminologie
- vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
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Kompetence k řešení problémů
Žáci
- na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící
skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují
- hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním
dílem
- samostatně a kriticky přemýšlejí
- samostatně zpracovávají a řeší problémy
- rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení při zadání úkolu
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
- pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- žákům předkládá dostatek námětů
Kompetence komunikativní
Žáci
- při práci ve skupině dokáží vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor
druhých
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
- zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence sociální a personální
Žáci
- efektivně spolupracují, respektují názory jiných
- učí se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních
- učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně
ovlivňovat kvalitu práce
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názor druhých
- chrání a oceňují naše kulturní tradice
- aktivně se zapojují do kulturního dění
Učitel
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou při samostatné práci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla
- si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem
Učitel
- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 6.
Výstup

Učivo

-

Orientuje se v notovém grafickém záznamu

-

-

Vědomě využívá správné pěvecké návyky

-

-

Orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu

-

-

Orientuje se v proudu znějící hudby vnímá formální strukturu díla
Využívá individuálně hru na hudební nástroj

-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Základní hudební pojmy: noto- Vv - výtvarné pojmy, linie, barva
vá osnova, nota, tón, stupnice, Čj - zvuková stránka slova a věty
tónina
OSV – rozvoj schopností a poznávání, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace – průběžně
Folklor- lidové písně a jejich
Čj – vztah mezi slovním a hudebním
druhy
rytmem
Umělá píseň- státní hymna
Vv – zvíře a přísloví (Musorskij –
obrázky z výstavy, Janáček -Liška
Bystrouška)
Vo - rodokmen
Čj – lidová a umělá poezie
OSV – osobnostní rozvoj – kreativita
MDV – fungování a vliv médií ve
společnosti – průběžně
Vícehlas-kánon- zpěv písní
Vv - barva, ilustraci k lidové písni
Lidové kapely
(V. Novák – Slovácká svita)
Lidový dvojhlas
Čj – lidová slovesnost
MKV – lidské vztahy - průběžně
Píseň a její hudební forma
Vv - písmo, základy a vývoj písma,
Vánoce-vokální a instrumentyp notace-gotika, středověk
tální hudba
Vo - vánoční zvyky
Zpěv a hra na hudební nástroje Vv – vánoce - postava- náboženská

Poznámky
„Já písnička“ II., III.
„Písnička“ I., II.
Hudební výchova pro 6.
ročník
CD – poslechové skladby
CD – nahrávky populární hudby

Česká vánoční hudba –
vánoční pastorely
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Výstup

Učivo

-

Uplatňuje kreativitu a originalitu

-

Orientuje se v proudu znějící hudby vnímá formální strukturu díla

-

-

Orientuje se v proudu znějící hudby vnímá formální strukturu díla

-

-

Využívá individuální hru na hudební nástroj

-

-

Všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění

-

-

dtto

-

-

Využívá hudebně- pohybové dovednosti
Rozeznává některé žánry populární hudby

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

tematika, (betlém, koledy - živé obrazy, jarmareční píseň…)
OSV – osobnostní rozvoj – kreativita
EGS – Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu - průběžně
Hudební výrazové prostředky Vv - surrealismus, cesta do země
(melodie, rytmus, tempo, har- fantazie Impresionismus (Ravel monie)
Bolero, Debussy - Moře)
Hudební seskupení-sólo,duo,… Čj - monolog, dialog
Vv - Hudební skupina, postavy (koláž), ukázky hudebních děl, lidová
muzika Masopust- masky
Hudební nástroje- skupiny
Vv - barva (vztah hudba-výtvarno),
rozhovor mezi nástroji
Hudební divadlo- opera, opere- Vv - architektura, tvorba kulis, kosta
týmy, masky…
Čj – dramatické umění (libreto)
Česká národní opera-Smetana, Vv - výtvarná práce inspirovaná
Dvořák
představením
Čj - národní obrození
OSV – morální rozvoj
Hudba a tanec
Vv - pohyblivá hračka, záznam poMuzikál
hybu
Střední proud, folk
OSV – osobnostní rozvoj
MKV – kulturní rozdíly

Poznámky
Vánoční koncert

Slovní a výtvarné
vyjádření hudby

Nástěnné obrazy hudebních nástrojů
Individuální hra na hudební nástroj
Projekt „Den Země“ –
Hradišťan – Modlitba za
vodu
Návštěva operního představení (Smetana - Prodaná nevěsta)
Projekt „Praha“
Pohybové etudy
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

Vědomě využívá správné pěvecké návyky
Orientuje se v grafickém záznamu skladeb

-

Uplatňuje pravidla hlasové hygieny
Diriguje dvoučtvrťový, tříčtvrťový a celý
takt

-

-

Orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu

-

-

-

-

Orientuje se v proudu znějící hudby vnímá formální strukturu díla
Využívá individuálně hru na hudební nástroje
Uplatňuje kreativitu a originalitu
Orientuje se v proudu znějící hudby
Vnímá formální strukturu díla

-

Orientuje se v proudu znějící hudby
Vnímá formální strukturu díla

-

-

-

-

Folklor - lidové písně jejich druhy
Lidový dvojhlas

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty
Vv - písmo, postava, ilustrace, lidový kalendář
Čj – lidová slovesnost
OSV – osobnostní rozvoj

Lidský hlas- hlasová hygi- Vv - rozhovor (barva, rytmus, náena
lady…)
Lidový hlas v hudbě
Čj - spisovná výslovnost
Rozdělení hlasů
Polyfonie a homofonie
Kánon - zpěv písní
Lidový dvojhlas
Vokální polyfonie – Lasso, Palestrina
Instrumentální polyfonie fuga (J. S. Bach)
Vánoce - vokální a instrumentální hudba

Vv - oděv - architektura, gotika renesance
D - gotika
MKV – etnický původ

-

Hudební formy - koncert
(Bach, Vivaldi)

Vv - roční období (Vivaldi)
MKV – kulturní rozdíly

-

Hudební formy- sonáta,
Sonátová forma (L. van

Vv – portrét – barevnost - výběr
hudby

-

Vv – barva - hudba (Bach, Fuga F. Kubka)
OSV – osobnostní rozvoj

Poznámky
„Já písnička“ II., III.
„Písnička“ I., II.
Hudební výchova pro 7.
ročník
CD – poslechové skladby
CD – nahrávky populární
hudby

Nástěnné obrazy skladatelů
a hudebních nástrojů
Česká vánoční hudba – individuální hra na hudební
nástroje
Vánoční koncert
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Výstup

Učivo

-

Využívá individuální hudebně-pohybové
dovednosti
Vyjadřuje pohybem znějící hudbu

-

-

Reaguje na změny znějící hudby

-

-

Orientuje se v proudu znějící hudby

-

-

-

Všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění
Rámcově se orientuje ve vokálním projevu nonartif. hudby
Slovně dokáže vyjádřit znějící hudbu

-

Beethoven)
Hudba a tanec
Lidové tance
Společenské tance (polka,
valčík)
Hudba a tanec (pantomima, balet, výrazový tane )
Hudební formy - symfonie
(Haydn, Mozart)
Symfonická báseň (B.
Smetana)
Hudební divadlo- opereta
Muzikál
Populární hudba
Žánry

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty
Vv - postava v pohybu
Tv - pohybové dovednosti
OSV – mezilidské vztahy
MKV – lidské vztahy
Vv - busta, socha, sousoší

Vv - Můj domov (věci, předměty,
zátiší, architektura, krajina)

Poznámky
CD nahrávky tanců

CD ukázky baletu
Baletní představení
Projekt „Den Země“ – B.
Smetana - Vltava
Projekt „Praha“

Vv - krajina
MKV – kulturní rozdíly

287

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 8.
Výstup
-

-

Využívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
Správně využívá pěvecké návyky a pravidla hlasové hygieny
Orientuje se v notovém (grafickém) záznamu
melodie

Dokáže charakterizovat znějící hudbu nonartificiální / artificiální
Je schopen animačními prostředky přiblížit pravěkou hudbu

Učivo

Orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu

-

Rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní
různých žánrů hudby nonartificiální

-

Využívá individuálně hru na hudební nástroje

Poznámky

Hlasová hygiena, mutace
Lidový dvojhlas
Intonace v dur a mol tónině
Noty
Hudební značky
Intervaly
Metrum
Rytmus
Tempo
Artificiální a nonartificiální
hudba
Původ hudby - pravěk, starověk
Původ moderní populární
hudby

Vv - barva, barevná kompozice,
neobvyklý hudební nástroj

„Já písnička“ I., II., III.
„Písnička“ I., II.
Hudební výchova pro 8. třídu
CD poslechové skladby

Vv - umění mezolit a neolit
umění primitivních národů
MKV – kulturní rozdíly
EGS – Evropa a svět nás zajímá

Animace
Skupinová práce

-

Středověká hudba- chorály,
rytířský zpěv
Hudba jedno/ vícehlasá,
Dvojhlasý zpěv

Vv - písmo, úprava textu, od rukopisu ke knize, časopisu
Čj – starší česká poezie, dvorská
lyrika

-

Klasický jazz - dixieland
L. Armstrong

Vv - kinetismus, op - art
Čj - dadaismus
OSV - osobnostní rozvoj

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

-
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Výstup

Učivo
-

Vánoce v hudbě instrumentální a vokální
Hudební renesance
Vv - kánonové hříčky, zobrazení
Hudba duchovní a světská
notového zápisu
Čj - Boccacio, Villon, Cervantes
MKV – kulturní rozdíly
Swing- 30. a 40. léta
Vv - moderní umění předválečné
(Elington, Goodman, Mill- MKV – kulturní rozdíly
er)
Hudební baroko- Bach,
Vv - symboly doby (reliéf, poloreHändel, Vivaldi
lief, busty, architektura, Německo,
Anglie, Itálie)
MKV – etnický původ
Rock ' n ' roll
Vv - komiks (Limonádový Joe písCountry, western
mo, nadsázka karikatura)
MKV – kulturní rozdíly

-

Uplatňuje kreativitu a originalitu
Orientuje se v písních homof./ polyf. typu
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

-

Rámcově se orientuje v žánrech populární hudby

-

-

Vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a
jinými uměleckými druhy
Vnímá užité výrazové prostředky

-

-

Osvojuje si hudebně- pohybové dovednosti a na
základě individuální pohybové vyspělosti předvede jednotlivou pohybovou vazbu

-

-

-

Klasicismus-Haydn, Mozart, Beethoven

-

Vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a
jinými uměleckými druhy
Vnímá užité výrazové prostředky

-

dtto

-

-

Rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní
různých žánrů hudby nonartif.
Zařadí slyšenou hudbu do stylového období
Porovnává ji s dalšími skladbami

-

Romantismus – hlavní představitelé (Schubert, Chopin,
Verdi, Bizet)
Populární hudba 60. léta
(Beatles)
Populární hudba 70. - 80.
léta (hard rock, disco, punk,
regge, heavy metal, rap)

-

-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky
Vánoční koncert
Slovní a výtvarné vyjádření
hudby

Projekt „Den země“
Debussy - Moře
Projekt – „Národní den“
Pohybové etudy

Vv - žena, matka, mateřství, (tvar,
Projekt „Praha“
barva, linie)
MKV – kulturní rozdíly
Vv - plakát (kompozice, písmo, bar- Prezentace
va)
Vlastní hudební projev
Čj – lit. 20. st.
MKV – kulturní rozdíly
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Výstup
-

-

-

Učivo

Využívá své individuální schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
Využívá správné pěvecké návyky a pravidla hlasové hygieny
Orientuje se v notovém (grafickém) záznamu melodie

-

Dokáže charakterizovat znějící hudbu
nonartificiální / artificiální
Rozpoznává některé z tanců a na základě
individuální pohybové zkušenosti je
předvede.

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

Správné nasazení tónů, hlas,
hygiena, mutace
Lidový dvojhlas
Intonace v durové a mollové
tónině
Noty
Hudební značky, atd.

Vv – léto – barva -přírodnina
Čj – spisovná výslovnost
Čj – lidová slovesnost

„Já písnička“ II., III.
„Písnička“ I., II.
Hudební výchova pro
9. ročník

-

Počátky hudby v Čechách
Středověká hudba
Počátky české populární hudby
– polka, valčík

Vv – architektura 19. - 20. století
Čj – staroslověnská vzdělanost
D - Velká Morava
Tv – pohybové dovednosti
OSV – rozvoj schopností poznávání

CD – poslechové
skladby
CD – nahrávky populární hudby
CD nahrávky tanců
Pohybové etudy

orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu
Vyhledává a všímá si souvislostí mezi
hudbou a jinými druhy umění
Orientuje se v proudu znějící hudby
Vnímá užité hudební výrazové prostředky

-

Česká hudební renesance (K.
Harant, J. C. Vodňanský)
Hudba duchovní a světská
(trojhlasý zpěv)
České hudební baroko
V. Michna, P.J. Vejvanovský,
J.D. Zelenka, B. Černohorský)

Vv - hudební variace, op-art, abstraktní umění
D, Vo – výchova k výtvarným slohům
MK Vv – kulturní rozdíly
EGS – Evropa a svět nás zajímá

Rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní různých žánrů hudby nonartif.

-

-

-

Česká populární hudba, 20. lé- Vv – zátiší nabádající
Čj - moderní poezie
ta
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Výstup
-

Využívá individuálně hru na hudební nástroje
Uplatňuje kreativitu a originalitu
Využívá individuální hru na hudební nástroje

Učivo

-

-

Poznámky

-

Vánoce- instrumentální a vokální hudba

OSV – osobnostní rozvoj

Vánoční koncert

-

Jazz a swing v české hudbě
(Ježek, Voskovec, Werich)
Trampská píseň

Vv – fotografie,
akt v proměnách času
Vv - matka a dítě, stále opakující se
motiv v průběhu dějin
Čj - Osvobozené divadlo
MDV – fungování a vliv médií ve
společnosti

Projekt „Den Země“
B. Smetana – Vltava

Český hudební klasicismus (J.
V. Stamic, J. S. Dusík, P. Vranický)
Český hudební romantismus
(Smetana, Dvořák, Fibich)

Vv - rytectví, tvorba známek
Klasicistní architektura, umělecké
směry 18. – 19. století
D – Generace Národního divadla
Čj - NO
MKV - kulturní rozdíly
EGS – Evropa a svět nás zajímá

Výtvarné vyjádření
hudby
Projekt „Praha“

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Vyhledává a všímá si souvislostí mezi
hudbou a jinými uměleckými druhy
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných dovedností slyšenou
hudbu do stylového období

-

Vyhledává a všímá si souvislostí mezi
hudbou a jinými uměleckými druhy
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných dovedností slyšenou
hudbu do stylového období dtto
Rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní různých žánrů hudby nonartificiální
Reprodukuje ji na základě svých individuálních schopností a dovedností

-

Divadla malých forem
Semafor (Suchý, Šlitr)

Čj – dramatické umění
Semafor, Suchý, Šlitr

-

Populární hudba- 60. léta- big
beat
Populární hudba, 70. a 80. léta

Vv - happening
Čj - moderní poezie
MKV – kulturní rozdíly
EGS – Evropa a svět nás zajímá

-

-

Slovní interpretace
hudby
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Výstup
-

Vyhledává a všímá si souvislostí mezi
hudbou a jinými uměleckými druhy

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

Česká vážná hudba – 20. st. (L. Vv - česká krajinomalba
Čj – libreto
Janáček, B. Martinů,
D, Vv - umělecké směry 20.st.
V. Novák)
MKV - multikulturalita
EGS – Evropa a svět nás zajímá
Vv – léto – barva - přírodnina
Čj – spisovná výslovnost
Čj – lidová slovesnost
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy
- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity
- přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace
- užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a
komunikačních technologií
- rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky,
v komunitní učebně, v knihovně nebo mimo budovu školy (práce v plenéru)
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
EV - vztah člověka k přírodě, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS - jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá
OSV - poznávání lidí, kreativita, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, hodnoty, postoje,
praktická etika, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace
MDV - práce v realizačním týmu, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního
sdělení
MKV - lidské vztahy, multikulturalita
VDO - principy demokracie
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
Kompetence k učení
Žáci
- při teoreticky zaměřených hodinách si vytvářejí takové učební materiály, aby je mohli dále
využívat pro své vlastní učení
- při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit
problémy související s realizací
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Učitel
- zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost
- využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- při zadání úkolu rozpoznají výtvarný problém a hledají nejvhodnější způsob řešení
Učitel
- žákům předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní
Žáci
- při práci ve skupině dokážou vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat
názor druhých
Učitel
- klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí
technických prostředků, výtvarnými prostředky, … )
- dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ...)
Kompetence sociální a personální
Žáci
- se učí respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně
ovlivňovat kvalitu práce
Učitel
- dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence občanské
Žáci
- při propagaci školních akcí vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu
- respektují názor druhých
- prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
Učitel
- podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou při samostatné práci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla
- si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem
- při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 6.
Výstup
-

-

-

-

-

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů a jejich
vztahů k vizuálně obrazným vyjádřením
zkušeností z vlastního vnímání, z představ
a poznání; variuje jejich vlastnosti
k získání originálních výsledků.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zachycení nejen vizuálních zkušeností,
ale i zkušeností získaných ostatními
smysly. (OV 1,2)
Užívá vizuálně obrazná vyjádření pro zachycení jevů, kvalit a procesů
v proměnách, vývoji a vztazích. (OV 3)

Rozlišuje a interpretuje obsah vizuálně
obrazného vyjádření uměleckých projevů
minulosti i současnosti, zkoumá jejich
účinek na intenzitu svých prožitků jak
v jejich celistvosti, tak na úrovni vztahů
vizuálně obrazných elementů. (OV 4)
K tvorbě vizuálně obrazných vyjádření

Učivo
-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování OSV – rozvoj schopnosti poznáskutečnosti (tvaru, velikosti), porovnávání vání
jednotlivých částí, vyjádření zkušeností
z vnímání vizuálního, hmatového, popř. či- Př – ryby, hmyz, ptáci, savci
chového a chuťového pomocí vizuálně obrazných prostředků – linie, tvaru, barevné
kvality; rozvržení v obrazové ploše; jednoduché kompoziční principy.

Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování
vztahů uvnitř a mezi objekty, porovnávání
kvalit, vyjádření zkušeností z vnímání
vztahů a proměn kvalit – vztahy barev, teorie barev, barevný kruh, dělení barev, míchání barev, teplé a studené barvy,
Rozvíjení smyslové citlivosti – umění pravěku a starověku - vnímání uměleckých
projevů pravěkého člověka a starověkých
umělců dnešními lidmi, působení pravěkého a starověkého umění na současného člověka, účinky a význam uměleckých projevů pravěkého a starověkého člověka v jeho
životě.

Poznámky
Práce
s učebnicí a
odbornou literaturou.
Výtvarné soutěže.

OSV – rozvoj schopnosti poznávání

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
EGS – Evropa a svět nás zajímá
OSV - kreativita
OSV – komunikace
D – pravěk, starověk
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Výstup
užívá některých z metod uplatňovaných
v současném výtvarném umění a digitálních médiích. (OV 5)

Učivo
-

-

-

Vybírá a kombinuje vizuálně obrazné
prostředky pro vlastní originální vyjádření
a uplatnění své osobitosti, porovnává a
hodnotí jejich účinek ve vizuálně obrazných vyjádřeních již existujících, či běžně
užívaných. (OV 6)

-

-

Interpretuje vizuálně obrazné vyjádření
jak v rovině smyslového působení, tak

Uplatňování subjektivity ve vizuálně obrazném vyjádření – uplatnění získaných
prožitků, zkušeností, poznatků a představ
ve vlastní tvorbě.
Ověřování komunikačních účinků vizuálně
obrazného vyjádření – nabídka inspirativních zdrojů (práce s učebnicemi výtvarné
výchovy, encyklopediemi, autobiografiemi), zapojení do komunikačního procesu
v galeriích, muzeích, na výstavách.
Uplatňování subjektivity – záznamy dějů,
událostí (animace, seriál, komiks, naučná
tabule).
Uplatňování subjektivity – konstruování
z nalezených přírodnin, textilu, papíru, kartonu, odpadového materiálu; jednoduché
kompozice z geometrických tvarů, řazení,
rytmus, prolínání, seskupování, vrstvení;
osvojování jednoduchých grafických technik (propis, monotyp), rozlišování a porovnávání různorodých struktur (frotáž), tvorba a porovnávání záměrných, promyšlených kompozic a spontánních, náhodných
struktur (rozfoukávání, rozhazování), subjektivní vyjadřování fantastických představ.
Ověřování komunikačních účinků – interpretace vlastních vizuálně obrazných vyjádření, prezentace výsledků své činnosti a
ověřování jejich vlivu na okolí, osvojování

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

MDV – tvorba mediálního sdělení
EV – lidské aktivity a problémy
životního prostředí

OSV – kreativita

OSV – komunikace, sebepozná-
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Výstup
subjektivního psychologického účinku i
sociálně přijímaného (symbolického) obsahu; uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace
vizuálně obrazných vyjádření; samostatně
odhaluje interpretační kontext vlastního i
přejatého vizuálně obrazného vyjádření
tak, aby byl srozumitelný pro ostatní; porovnává je s dalšími nabízenými kontexty
a hodnotí jejich účinnost. (OV 7, 8, 9)

Učivo

-

schopnosti výtvarné výpovědi, vyjadřování
se k tvorbě vlastní i ostatních, tolerance
k rozdílným způsobům výtvarného vyjádření; využívání mediálních zdrojů a technických prostředků.
Dokumentace a prezentace vlastního výtvarného vývoje, podíl na kultivaci školního prostředí.

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

vání, seberealizace
MKV – lidské vztahy
EV – vztah člověka k prostředí
OSV – mezilidské vztahy
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 7.
Výstup
-

-

-

-

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů a jejich
vztahů k vizuálně obrazným vyjádřením
zkušeností z vlastního vnímání,
z představ a poznání; variuje jejich vlastnosti k získání originálních výsledků.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zachycení nejen vizuálních zkušeností,
ale i zkušeností získaných ostatními
smysly. (OV 1, 2)
Užívá vizuálně obrazná vyjádření pro zachycení jevů, kvalit a procesů
v proměnách, vývoji a vztazích. (OV 3)

Rozlišuje a interpretuje obsah vizuálně
obrazného vyjádření uměleckých projevů
minulosti i současnosti, zkoumá jejich
účinek na intenzitu svých prožitků jak
v jejich celistvosti, tak na úrovni vztahů
vizuálně obrazných elementů. (OV 4)

Učivo
-

-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování
skutečnosti (tvaru, velikosti, vnitřní struktury), porovnávání jednotlivých částí, vyjádření zkušeností z vnímání vizuálního či
hmatového pomocí vizuálně obrazných
prostředků – linie, tvaru, objemu, barevné
kvality; rozvržení v obrazové ploše,
v prostoru, jejich vztahy, kontrast, rytmus,
podobnost.

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
EV – vztah k přírodě,
k životnímu prostředí
Př – stromy, rostliny

Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování
vztahů uvnitř a mezi objekty, porovnávání
kvalit, vyjádření zkušeností z vnímání
vztahů a proměn kvalit – princip růstu, přibývání, ubývání, stárnutí, vztahy barev,
psych. působení barev, vyjádření pocitů,
nálad, chutí barvou; odstíny 1 barvy – monochromní pojetí malby, světlostní kontrast.
Rozvíjení smyslové citlivosti – umění středověku - vnímání uměleckých projevů
středověkých umělců dnešními lidmi a jejich působení na současného člověka.
Uplatňování subjektivity ve vizuálně ob-

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
Z - vesmír

Práce
s učebnicí a
odbornou literaturou.
Výtvarné soutěže.

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
EGS – Evropa a svět nás zajímá
OSV - kreativita
OSV - komunikace
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Výstup

Učivo

-

-

K tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
užívá některých z metod uplatňovaných
v současném výtvarném umění a digitálních médiích. (OV 5)

-

-

Vybírá a kombinuje vizuálně obrazné
prostředky pro vlastní originální vyjádření a uplatnění své osobitosti, porovnává a
hodnotí jejich účinek ve vizuálně obrazných vyjádřeních již existujících, či běžně užívaných. (OV 6)

-

Interpretuje vizuálně obrazné vyjádření
jak v rovině smyslového působení, tak
subjektivního psychologického účinku i
sociálně přijímaného (symbolického) obsahu; uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace

razném vyjádření – uplatnění získaných
prožitků, zkušeností, poznatků a představ
ve vlastní tvorbě
Ověřování komunikačních účinků vizuálně
obrazného vyjádření – nabídka inspirativních zdrojů (práce s učebnicemi výtvarné
výchovy, encyklopediemi, monografiemi),
zapojení do komunikačního procesu
v galeriích, muzeích, na výstavách.
Uplatňování subjektivity – záznamy událostí, proměn, autentických zážitků (animace, plakát, reklama, propagační grafika).
Uplatňování subjektivity – akumulace přírodnin, papíru, odpadového materiálu;
kompozice struktur z otisků, frotáží, dokreslování otisků, zviditelňování představ;
osvojování jednoduchých grafických technik (tisk z koláže); subjektivní vyjadřování
fantastických představ, zjednodušování,
stylizace, dekor, ornament.
Ověřování komunikačních účinků – interpretace vlastních vizuálně obrazných vyjádření (ústní či písemná), porovnávání
různých interpretací - vlastních i ostatních,
prezentace výsledků své činnosti a ověřování jejich vlivu na okolí, osvojování
schopnosti výtvarné výpovědi – jejího zdůvodnění a obhájení, vyjadřování se k tvorbě

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty
Vo – globální problémy
D – středověk

EV – lidské aktivity ve vztahu k
prostředí
MDV – tvorba mediálního sdělení
Př – ekologické problémy
OSV – kreativita

OSV – komunikace, sebepoznávání, seberealizace
MKV – mezilidské vztahy
EV – vztah k prostředí
OSV – lidské vztahy
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Výstup
vizuálně obrazných vyjádření; samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého vizuálně obrazného vyjádření tak, aby byl srozumitelný pro ostatní;
porovnává je s dalšími nabízenými kontexty a hodnotí jejich účinnost. (OV 7, 8,
9)

Učivo

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

vlastní i ostatních, posilování tolerance
k rozdílným způsobům výtvarného vyjádření; využívání mediálních zdrojů a technických prostředků
Dokumentace a prezentace vlastního výtvarného vývoje, podíl na kultivaci školního prostředí.
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 8.
Výstup
-

-

-

-

Učivo

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů a jejich
vztahů k vizuálně obrazným vyjádřením
zkušeností z vlastního vnímání,
z představ a poznání; variuje jejich vlastnosti k získání originálních výsledků.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zachycení nejen vizuálních zkušeností,
ale i zkušeností získaných ostatními
smysly. (OV 1,2)
Užívá vizuálně obrazná vyjádření pro zachycení jevů, kvalit a procesů
v proměnách, vývoji a vztazích. (OV 3)

-

Rozlišuje a interpretuje obsah vizuálně
obrazného vyjádření uměleckých projevů
minulosti i současnosti, zkoumá jejich
účinek na intenzitu svých prožitků jak
v jejich celistvosti, tak na úrovni vztahů
vizuálně obrazných elementů. (OV 4)

-

-

-

Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování
skutečnosti (tvaru, velikosti, vnitřní struktury), porovnávání částí a celku, vyjádření
zkušeností z vnímání vizuálního či hmatového pomocí vizuálně obrazných prostředků – linie, tvaru, objemu, barevné kvality;
rozvržení v obrazové ploše, v prostoru, jejich vztahy, kontrast, rytmus, podobnost.
Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování
vztahů uvnitř a mezi objekty, porovnávání
kvalit, vyjádření zkušeností z vnímání
vztahů a proměn kvalit – prohlubování
znalostí základních pojmů nauky o barvách, zkoumání psychického účinku barev,
symboliky barev, barvy pestré a nepestré,
jasné a lomené, barevný kontrast.
Rozvíjení smyslové citlivosti – umění novověku - vnímání uměleckých projevů 18.
a 19. století dnešními lidmi a jejich působení na současného člověka
Uplatňování subjektivity ve vizuálně obrazném vyjádření – uplatnění získaných
prožitků, zkušeností, poznatků a představ

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
MKV – mezilidské vztahy
Př - člověk

Práce
s učebnicí a
odbornou literaturou.
Výtvarné soutěže.

OSV – rozvoj schopnosti poznávání

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
EGS – Evropa a svět nás zajímá
OSV - kreativita
MDV – vnímání mediálního sdělení
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Výstup

Učivo
-

-

-

K tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
užívá některých z metod uplatňovaných
v současném výtvarném umění a digitálních médiích. (OV 5)
Vybírá a kombinuje vizuálně obrazné
prostředky pro vlastní originální vyjádření a uplatnění své osobitosti, porovnává a
hodnotí jejich účinek ve vizuálně obrazných vyjádřeních již existujících, či běžně užívaných. (OV 6)

-

-

-

Interpretuje vizuálně obrazné vyjádření
jak v rovině smyslového působení, tak
subjektivního psychologického účinku i
sociálně přijímaného (symbolického) obsahu; uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace
vizuálně obrazných vyjádření; samostat-

ve vlastní tvorbě.
Ověřování komunikačních účinků vizuálně
obrazného vyjádření – nabídka inspirativních zdrojů (práce s učebnicemi výtvarné
výchovy, encyklopediemi, monografiemi,
www stránkami), zapojení do komunikačního procesu v galeriích, muzeích, na výstavách.
Uplatňování subjektivity – záznamy událostí, proměn (plakát, reklama, propagační
grafika).
Uplatňování subjektivity – zkoumání vztahů lidského těla a prostoru (fáze pohybu,
tanec, sport), estetiky pohybu, tělo a pohyb
v umění, výtvarné zpracování lidské postavy a jejich částí, porovnávání jednotlivých částí těla, srovnávání různých postav,
vztahy mezi lidmi; osvojování dalších grafických technik (linoryt), subjektivní vyjadřování představ a autentických zážitků.
Ověřování komunikačních účinků – interpretace vlastních vizuálně obrazných vyjádření (ústní či písemná), hledání a nalézání komunikačního obsahu vizuálně obrazných vyjádření („Co tím chtěl autor říci?“), prezentace výsledků své činnosti a
ověřování jejich vlivu na okolí, osvojování
schopnosti výtvarné výpovědi – jejího

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

OSV – komunikace
D – renesance – 19. století

MDV – tvorba mediálního sdělení
OSV – sebepoznání
MKV – mezilidské vztahy

OSV – sebepoznávání, seberealizace, komunikace
MKV – mezilidské vztahy
EV – vztah k prostředí
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Výstup
ně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého vizuálně obrazného vyjádření tak, aby byl srozumitelný pro ostatní;
porovnává je s dalšími nabízenými kontexty a hodnotí jejich účinnost. (OV 7, 8,
9)

Učivo

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních, tolerance k rozdílným způsobům výtvarného
vyjádření; využívání mediálních zdrojů a
technických prostředků.
Dokumentace a prezentace proměn vlastního výtvarného vývoje, podíl na estetických úpravách školního prostředí
k různým příležitostem, spoluvytváření výtvarného řešení jednotlivých prostor školy.
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 9.
Výstup
-

-

-

Učivo

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů
k vizuálně obrazným vyjádřením zkušeností
z vlastního vnímání, z představ a poznání; variuje jejich vlastnosti k získání originálních výsledků.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení
nejen vizuálních zkušeností, ale i zkušeností získaných ostatními smysly. (OV 1,2)
Užívá vizuálně obrazná vyjádření pro zachycení
jevů, kvalit a procesů v proměnách, vývoji a
vztazích. (OV 3)

-

Rozlišuje a interpretuje obsah vizuálně obrazného vyjádření uměleckých projevů minulosti i
současnosti, zkoumá jejich účinek na intenzitu
svých prožitků jak v jejich celistvosti, tak na
úrovni vztahů vizuálně obrazných elementů.
(OV 4)

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování
skutečnosti (tvaru, velikosti, vnitřní struktury), porovnávání jednotlivých částí, vyjádření zkušeností z vnímání vizuálního či
hmatového pomocí vizuálně obrazných
prostředků – linie, tvaru, objemu, barevné
kvality; rozvržení v obrazové ploše,
v prostoru, jejich vztahy, kontrast, rytmus,
podobnost.
Rozvíjení smyslové citlivosti – pozorování
vztahů uvnitř a mezi objekty, porovnávání
kvalit, vyjádření zkušeností z vnímání
vztahů a proměn kvalit – zabývají se barvou v umění, hodnotí a porovnávají její
význam v různých obdobích; pozorování a
porovnávání prvků architektonických slohů, zkoumání a výtvarné zpracování různých etap vývoje Země.

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
Př – nerosty, krystaly

Rozvíjení smyslové citlivosti – moderní
umění - vnímání uměleckých projevů moderních umělců, působení moderního umění na současného člověka, orientace
v oblastech moderního výtvarného umění,
seznámení s hlavními trendy.

EGS – Evropa a svět nás zajímá
OSV – kreativita
MDV – vnímání mediálního sdělení
OSV – komunikace
D – moderní umění 20. a 21. sto-

Poznámky
Práce
s učebnicí a
odbornou literaturou.
Výtvarné soutěže.

OSV – rozvoj schopnosti poznávání
EGS – Evropa a svět nás zajímá
Př – etapy vývoje života na Zemi
D – vývoj architektury
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Výstup

Učivo
-

-

-

K tvorbě vizuálně obrazných vyjádření užívá některých z metod uplatňovaných v současném výtvarném umění a digitálních médiích. (OV 5)

-

Vybírá a kombinuje vizuálně obrazné prostředky
pro vlastní originální vyjádření a uplatnění své
osobitosti, porovnává a hodnotí jejich účinek ve
vizuálně obrazných vyjádřeních již existujících,
či běžně užívaných. (OV 6)

-

Interpretuje vizuálně obrazné vyjádření jak
v rovině smyslového působení, tak subjektivního
psychologického účinku i sociálně přijímaného
(symbolického) obsahu; uvědomuje si na kon-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

Uplatňování subjektivity ve vizuálně obletí
razném vyjádření – uplatnění získaných
prožitků, zkušeností, poznatků a představ
ve vlastní tvorbě
Ověřování komunikačních účinků vizuálně
obrazného vyjádření – nabídka inspirativních zdrojů (práce s učebnicemi výtvarné
výchovy, www stránkami, monografiemi),
zapojení do komunikačního procesu
v galeriích, muzeích, na výstavách.
Uplatňování subjektivity – záznamy událostí, proměn (fotografie, práce s PC,
MDV – tvorba mediálního sděles kopírkou, plakát, počítačová grafika).
ní
Uplatňování subjektivity – zkoumání lidské bytosti, různé tváře člověka, člověk
mezi lidmi, člověk a planeta, člověk a příroda, člověk a krajina, člověk ve městě,
zkoumání proměny města, hledání vztahu
člověk a média, lidé příštího věku, postavení člověka ve vesmíru; subjektivní vyjadřování představ, záznamy autentických
zážitků, osvojování dalších grafických
technik.
Ověřování komunikačních účinků – interpretace vlastních vizuálně obrazných vyjádření (ústní či písemná), porovnávání
různých interpretací - vlastních i ostatních,
hledání a nalézání komunikačního obsahu

OSV – sebepoznávání
MKV – mezilidské vztahy

OSV – sebepoznání, seberealizace, komunikace
MKV – mezilidské vztahy
EV – vztah k prostředí
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Výstup

Učivo

krétních příkladech různorodost zdrojů interpretace vizuálně obrazných vyjádření; samostatně
odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého vizuálně obrazného vyjádření tak, aby byl
srozumitelný pro ostatní; porovnává je s dalšími
nabízenými kontexty a hodnotí jejich účinnost.
(OV 7, 8, 9)

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

vizuálně obrazných vyjádření („Co tím
chtěl autor říci?“), prezentace výsledků
vlastní činnosti a ověřování jejich vlivu na
okolí, osvojování schopnosti výtvarné výpovědi – jejího hodnocení, zdůvodnění a
obhájení, vedení dialogu a vyjadřování se
k tvorbě vlastní i ostatních, tolerance
k rozdílným způsobům výtvarného vyjádření; využívání mediálních zdrojů a technických prostředků.
Dokumentace a prezentace vlastního výtvarného vývoje, podíl na estetických
úpravách školního prostředí, týmové spoluvytváření výtvarného řešení jednotlivých
prostor školy.
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně
3 hodiny týdně

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět.
Vzdělávání je zaměřeno na:
- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
- rozvoj pohybových dovedností
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování
OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích
MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,….
EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních
lidí
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- poznávají smysl a cíl svých aktivit
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu
- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole
Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
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- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů
Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,...)
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalosti a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 6. a 7.
Výstup
-

-

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportu
v hale, na hřišti a v přírodě
připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost
zvládá protahovací cvičení, strečink
dokáže základní pojmy spojit
s jednotlivými druhy cvičení
používá pojmy osvojovaných činností
dokáže si sestavit svůj pohybový režim,
pravidelně se věnuje některému sportu
nebo jiné sportovní aktivitě
pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví
vybraní jedinci uplatní získané dovednosti jako reprezentanti školy při jednotlivých soutěžích
zná a užívá základní startovní povely
užívá základy techniky osvojovaných
disciplín
pomáhá s organizací jednotlivých soutěží
– změří a zapíše výkony
provádí úpravu sportoviště v průběhu
cvičení
(doskočiště – skok daleký a vysoký)
ovládá svoje tělo při cvičení – dokáže se

Učivo
-

bezpečnost při sportu
názvosloví spojené s jednotlivými druhy
cvičení
význam sportování pro zdraví člověka
posilování (s minimální zátěží a zátěží
vlastního těla)
správné dýchání

Atletika
- základní pravidla atletických soutěží
- základy techniky disciplín
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
disciplíny:
- běh vytrvalostní na 800 m, 1000 m
- 1500 m (chlapci)
- běh na 60 m
- skok daleký, vysoký – zdokonalování
techniky flopu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým – projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně
EV – vztah člověka k prostředí
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práSportovní hala
ce v realizačním týmu
EGS – Evropa a svět nás zají- Venkovní hřiště
má
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference
EV – vztah člověka
k prostředí
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Výstup
zpevnit

-

-

-

provede stoj na rukou s dopomocí, přemet stranou; výmyk na hrazdě
s dopomocí; skrčku a roznožku přes kozu; chůzi po kladině
dokáže vyšplhat po tyči
ukáže jednoduché gymnastické prvky
v krátké sestavě
ovládá záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích
dokáže základní aerobní cvičení s hudbou
zvládá jednoduché taneční kroky - používá správnou techniku
zná a ovládá základní pravidla sportovních her a uplatňuje je ve hře
rozpozná rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her (brankové, košové, síťové…)
snaží se hrát fair play při hrách

naučí se pravidlům pobytu na horách –
bezpečnosti
provede přípravu lyží a jejich ošetření

Učivo
hod kriketovým míčkem
Gymnastika
- správné držení těla – zpevňování a posilování
- akrobacie – stoj na rukou, přemet stranou,
kotoul letmo, obraty, kotouly – modifikace
- (vzhledem k výkonnosti žáka)
- hrazda – výmyk
- přeskok – skrčka a roznožka přes kozu
- kladinka – přísuny a jednoduché skoky
- rytmická gymnastika
- aerobní cvičení s hudbou – základní kroky,
základní taneční kroky – polkový krok
- estetika pohybu
Sportovní hry
- základní pravidla sportovních her
- basketbal, fotbal, florbal, házená, volejbal,
ringo, nohejbal (chlapci), vybíjená, freesbee a jiné
- technika přihrávek, střely – na branku, na
koš, odbíjení atd.
- technika pohybu při hře (dribling, trojtakt…)
- herní role a funkce (kapitán, brankář…)
- příprava a organizace utkání
Lyžování (7. ročník)
- bezpečnost a chování se na horách
- technika nošení lyží a pohybu na lyžích
- pravidla při pohybu na sjezdovce a na vle-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky
Sportovní hala
Tělocvična

Sportovní hala
Venkovní hřiště

Hory
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Výstup
-

-

dokáže sjet sjezdovku menší obtížnosti
dokáže vyjet samostatně na vleku
projede jednoduchou trať – slalom

umí se správně chovat i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz)
uplatní dovednosti sportovních her a jejich řízení a rozhodování

Učivo
ku
- základní technika oblouku – jízda v pluhu
- základní technika carvingového oblouku
- jízda na vleku
- jízda v brankách – závod
- běžecké lyžování
Turistika a pobyt v přírodě
- pravidla a chování se v přírodě
- přežít v přírodě (orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
- pravidla silničního provozu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Příroda

Relaxační, vyrovnávací, průpravná, koordinační, kondiční a jiná cvičení
- zařazují se pravidelně v průběhu hodin Tv
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8. a 9.
Výstup
-

-

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportu
v hale, na hřišti a v přírodě
připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost
zvládá protahovací cvičení, strečink
dokáže základní pojmy spojit
s jednotlivými druhy cvičení
používá pojmy osvojovaných činností
dokáže si sestavit svůj pohybový režim,
pravidelně se věnuje některému sportu
nebo jiné sportovní aktivitě
pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví
vybraní jedinci uplatní získané dovednosti jako reprezentanti školy při jednotlivých soutěžích
zná a užívá základní startovní povely
užívá základy techniky osvojovaných
disciplín
pomáhá s organizací jednotlivých soutěží
– změří a zapíše výkony
provádí úpravu sportoviště v průběhu
cvičení (doskočiště – skok daleký a vysoký)
ovládá svoje tělo při cvičení – dokáže se

Učivo
-

bezpečnost při sportu
názvosloví spojené s jednotlivými druhy
cvičení
význam sportování pro zdraví člověka
posilování - fittnes
správné dýchání

Atletika
- základní pravidla atletických soutěží
- základy techniky disciplín
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
disciplíny:
- běh vytrvalostní na 800 m, 1000 m,
- 1500 m (chlapci)
- běh na 60 m
- skok daleký, vysoký – zdokonalování
techniky flopu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

Př
F
OSV – rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný
přístup k druhým – projevovat
se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference
EV – vztah člověka k prostředí
MV – interpretace vztahu mediSportovní hala
álních sdělení a reality, práce
Venkovní hřiště
v realizačním týmu
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Výstup
zpevnit

-

-

-

provede stoj na rukou s dopomocí, přemet stranou; výmyk na hrazdě
s dopomocí; skrčku a roznožku přes kozu; chůzi po kladině
dokáže vyšplhat po tyči
ukáže jednoduché gymnastické prvky
v krátké sestavě
ovládá záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích
dokáže základní aerobní cvičení s hudbou
zvládá jednoduché taneční kroky - používá správnou techniku

zná a ovládá základní pravidla sportovních her a uplatňuje je ve hře
rozpozná rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her (brankové, košové, síťové…)
snaží se hrát fair play při hrách
dokáže sám řídit utkání vrstevníků

Učivo
hod kriketovým míčkem
vrh koulí: dívky – 3 kg
chlapci – 4 kg
Gymnastika
- správné držení těla – zpevňování a posilování
- akrobacie – stoj na rukou, přemet stranou, kotoul letmo, obraty, kotouly – modifikace
- ( vzhledem k výkonnosti žáka )
- hrazda – výmyk
- přeskok – skrčka a roznožka přes kozu
- kladinka – přísuny a jednoduché skoky
- rytmická gymnastika
- aerobní cvičení s hudbou – základní kroky - základní taneční kroky – polkový
krok
- estetika pohybu
Sportovní hry
- základní pravidla sportovních her
- basketbal, fotbal, florbal, házená, volejbal, ringo, nohejbal (chlapci), vybíjená,
freesbee a jiné
- technika přihrávek, střely – na branku, na
koš, odbíjení atd.
- technika pohybu při hře (dribling, trojtakt…)
- herní role a funkce (kapitán, brankář …)
- příprava a organizace utkání

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

-

Sportovní hala
Venkovní hřiště

Sportovní hala
Venkovní hřiště
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Výstup

Učivo
rozhodování utkání vrstevníků
Turistika a pobyt v přírodě
- pravidla a chování se v přírodě
- přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy,
tepla
- pravidla silničního provozu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a projekty

Poznámky

-

umí se správně chovat i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz)
uplatní dovednosti sportovních her a jejich řízení a rozhodování

Příroda

Relaxační, vyrovnávací, průpravná, koordinační, kondiční a jiná cvičení:
- zařazují se pravidelně v průběhu hodin
Tv
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PRACOVNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně
1 hodina týdně

Práce s technickými materiály
Pěstitelské práce
Vaření
Volba povolání, provoz domácnosti

Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět.
Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k:
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména
při ručním opracování materiálu
- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
- osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to
v základní uživatelské úrovni
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů
organizace a plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její
kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a
osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
- seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro poznání a
pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména v
činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.
- poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných vlastností, surovin a plodin a osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život
V předmětu pracovní výchova se prolínají průřezová témata:
VDO - zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat.
OSV - orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy k sobě
samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí
EV - pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice,
získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní
aktivity ve prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního
prostředí
MV - schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, internet
EGS - zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák
- poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel
- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
- vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině
Kompetence k řešení problémů
Žák
- promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno
správné řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel
- se zajímá o náměty
- klade otevřené otázky
Kompetence komunikativní
Žák
- se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci používá správné technické názvosloví
- využívá informační zdroje k získání nových poznatků
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují
- vede žáky, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální
Žáci
- pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Učitel
- podle potřeby pomáhá žákům
- každému žákovi umožňuje zažít úspěch
- dodává žáků sebedůvěru
Kompetence občanské
Žáci
- respektují pravidla při práci
- dokážou přivolat pomoc při zranění
- chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické
dědictví
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- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru
Kompetence pracovní
Žák
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a
zdraví druhých
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
- pozoruje pokrok při práci v hodině
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 6.
Výstup
−
−
−
−

−
−
−

je seznámen s řádem učebny, s bezpečností a hygienou práce
zná zásady poskytnutí první pomoci
při úrazu
je schopen načrtnout jednoduchý
náčrtek výrobku
samostatně čte jednoduchý technický výkres, dokáže podle něj vyrobit
šablonu, kterou použije při zhotovení výrobku
zvládá základní postupy při opracování dřeva, měření, orýsování,
řezání, broušení a vrtání
ovládá postupy opracování pozinkovaného plechu- orýsování dle šablony, stříhání, ohýbání
zvolí a umí použít vhodné pracovní
nástroje a nářadí

Učivo
Práce s technickými materiály
− organizace a bezpečnost práce

−
−
−
−
−
−
−
−

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

MDV- televizní pořady
EV- konkrétní pracovní aktivity ve
prospěch životního
prostředí
OSV- stanovení osobních cílů, spovlastnosti materiálu, užití v praxi lupráce a komunikace v týmu
– dřevo, plast, kov
VDO – osobní zodpovědnost, reúloha techniky v životě člověka, spektování a dodržování předpisů a
zneužití techniky, technika a žinorem, poskytne nebo zavolá 1. povotní prostředí
moc
tradice a řemesla
Vo – hygiena, bezpečnost, činnost
technické náčrty a výkresy, tech- lidí, povolání
nické informace, návody
Př – péče o životní prostředí, ekolopracovní postupy - zhotovení vý- gické problémy
robků ze dřeva, ze železa a z plas- Z – těžba žel.rud a bar. kovů
tu
F – technika, stroje a nástroje
jednoduché pracovní postupy a
M – geometrie
operace
Př – dřeviny, význam lesa
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro
exkurze do dřevozpracujícího područní opracování
niku a do podniku na výrobu a zpracování plastů

Poznámky
Nabídka možných
výrobků:
Jmenovka, Přívěsek,
Háček, Věšáček,
Hrací kostka, Brousítko na tužky, Stojánek na ubrousky,
Kočka, Krabička na
hřebíky, Podložka
pod hrnek, Hlavolam, Otvírák na
sklenice, Nůž na
papír, Plechová krabička.
Školní dílna
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 7.
Výstup

Učivo
-

Bezpečnost a hygiena práce

-

-

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při
práci, technologickou kázeň a hygienu
poskytne první pomoc při úrazu
zachází správně s používaným nářadím,
provádí jeho údržbu
volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, nástroje, zařízení a pomůcky
pro konání konkrétních pozorování, měření
a experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje
v něm závěry, k nimž dospěl
vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou experimentální
práci
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany
životního prostředí při experimentální práci
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

Základní podmínky pro pěstování - půda a její zpracování, výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
Zelenina- osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování, pěstování
vybraných druhů zeleniny.
Ovocné rostliny- druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a
zpracování.
Léčivé rostliny, koření, rostliny a zdraví
člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny
jedovaté, rostliny jako droga a jejich
zneužívání, alergie
Okrasné rostliny - základy ošetření pokojových květin, pěstování vybraných
okrasných květin, květina v exteriéru a
interiéru, řez, jednoduchá vazba, úprava
květin

-

prokáže základní znalost chovu drobných

-

-

-

-

-

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kur- Poznámky
zy a projekty
OSV- rozvoj dovedností a
Práce na
pozemku a
schopností, spolupráce a kov okolí školy
munikace v týmu
VDO- osobní zodpovědnost za
své zdraví, respektování a dodržování předpisů a norem
MDV- zahrádkářské pořady,
časopisy
Vo - hygiena, bezpečnost, činnost lidí, povolání
Př, EV- péče o životní prostředí, ekologické problémy

Chovatelství - chov zvířat
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Výstup

Učivo

zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kur- Poznámky
zy a projekty

v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu, kontakt se známými a neznámými zvířaty
základní laboratorní postupy a metody
základní laboratorní přístroje, zařízení a
pomůcky

pomáhá ošetřovat zeleň v areálu školy a
v bezprostředním okolí školy

-
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 8.
Výstup
-

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
zvládá pracovní postupy
má představu o základních činnostech přípravy pokrmů - volí správnou odpovídající
technologii
má znalosti o výživě člověka, potravě
ovládá základní principy stolování a obsluhy
u stolu, umí se společensky chovat
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Učivo
Kuchyně:
bezpečnost a hygiena práce
základní vybavení, udržování pořádku a čistoty
Potraviny:
význam výživy
zásady správné výživy – výživová
hodnota, prevence proti chorobám
složky potravy
druhy koření
výběr potravin, nákup
skladování potravin
sestavení jídelníčku
Příprava pokrmů:
úprava pokrmů za studena (pomazánky, saláty ovocné, zeleninové
základní způsoby tepelné úpravy –
příprava různých pokrmů
Stolování:
jednoduché prostírání
obsluha a chování se u stolu
zdobné prvky

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV- osobní rozvoj, sebepoznání, kultura stolování
VDO- osobní zodpovědnost
za své zdraví, respektování a
dodržování předpisů a norem
MDV- recepty a návody
v tisku, televizní a rozhlasové
pořady
EGS a MKV- stravovací
návyky a zvyklosti ostatních
národů
Vo – hygiena, bezpečnost,
činnost lidí, povolání

Poznámky
Recepty
a návody
Kuchařské knihy
Pomůcky: elektrické spotřebiče a
pomůcky
v kuchyni
Nákup potravin
v marketu
Exkurze - pizzerie,
restaurace
Práce ve cvičné
kuchyňce
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní výchova
Ročník: 9.
Výstupy
-

orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí

-

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a
profesní přípravy
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného
vzdělávání

-

-

prokáže na modelových situacích
schopnost prezentace své osoby při
vstupu na trh práce

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Trh práce
- povolání, charakter a druhy pracovních
činností, požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní, druhy pracovišť,
rovnost příležitostí na trhu práce

VDO - zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování
EV- lidské aktivity a životní
prostředí
VDO - principy demokracie
MV - fungování a vliv médií
ve společnosti
- volba profesní orientace, sebepoznání, OSV - rozvoj schopností a
sebehodnocení, informační základna
poznání, sebepoznání, sebepro volbu povolání
hodnocení, sebepojetí
Možnosti vzdělávání
MV - fungování a vliv médií
- náplň učebních a studijních oborů, při- ve společnosti
jímací řízení
OSV - rozvoj schopností a
poznání
Zaměstnání
OSV - rozvoj schopností a
Úřad práce Kolín
- životopis, motivační dopis, způsoby
poznání, sebepoznání, sebehledání zaměstnání, úřad práce, poho- hodnocení, sebepojetí OSV vor, problémy nezaměstnanosti, práva a komunikační dovednosti
povinnosti zaměstnanců a zaměstnava- OSV - kreativita
telů
OSV - řešení problémů a rozPodnikání
hodovací schopnosti
- druhy a struktura organizací, formy
VDO - zásady slušnosti, tolepodnikání
rance, odpovídající chování
VDO - úcta k zákonům
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Výstupy
-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

VDO - principy demokracie
OSV - jednání ve specifických rolích a situacích
OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti

provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
porovná nabídku finančních produktů pro zhodnocení volných finančních prostředků
popíše postup při reklamaci
na příkladu objasní, jak se bránit
v případě porušení práv spotřebitele
ovládá pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti, orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

Finance domácnosti
- rozpočet, příjmy, výdaje, hotovostní a
bezhotovostní platby, úspory, inflace,
úroky, platební karty, pojištění, půjčky,
reklamace, práva spotřebitele

Provoz a údržba domácnosti
- úklid domácnosti, postupy, odpad a jeho ekologická likvidace, spotřebiče
v domácnosti

EV - lidské aktivity a životní
prostředí

dodržuje základní bezpečnostní pravidla a předpisy, poskytne první pomoc při úrazech

Elektronika v domácnosti
- elektrické spotřebiče, elektronika
- ovládání, užití, bezpečnost, nebezpečí
úrazu

EV-lidské aktivity a životní
prostředí

-
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ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět Základní praktické dovednosti se vyučuje jako volitelný předmět.
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou pro
žáky v 6. ročníku vybrány tematické okruhy, které odpovídají schopnostem tohoto věku, a
jejich osvojení může přispět k efektivnějšímu využívání volného času a položit základy pro
správné vedení domácnosti.
Vzdělávání směřuje k:
- získání základních pracovních dovedností a návyků, zejména činností v domácnosti
- osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život
- osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její
kvalitě
V předmětu základní praktické dovednosti se prolínají průřezová témata:
VDO - zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat.
OSV - orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy k sobě
samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí
MV - schopnost využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, internet
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žák
- poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
Učitel
- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
Žák
- promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel
- se zajímá o náměty
Kompetence komunikativní
Žák
- se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci používá správné technické názvosloví
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- využívá informační zdroje k získání nových poznatků
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují
- vede žáky, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální
Žáci
- pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
Učitel
- podle potřeby pomáhá žákům
- dodává žákům sebedůvěru
Kompetence občanské
Žáci
- respektují pravidla při práci
- dokážou přivolat pomoc při zranění
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence pracovní
Žák
- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a
zdraví druhých
Učitel
- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Volitelný předmět: Základní praktické dovednosti
Ročník: 6
Výstup
-

dovede bezpečně používat jednoduché
pracovní pomůcky a materiály
zvládá jednoduché pracovní postupy
dovede si práci organizovat
zvládá práci podle jednoduchého návodu
nebo předlohy
vytváří si správné dovednosti potřebné
k vedení domácnosti
zná význam základních potravin pro přípravu stravy
dovede připravit jednoduché menu
dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

-

základní druhy stehů a jejich užití při
OSV-osobnostní rozvoj
drobných opravách oděvů, základy vyšívá- cvičení pozornosti a soustředění,
ní
vůle, kreativita, zásady slušnosti,
tolerance a odpovědného jednání
základy háčkování

-

ekonomika v domácnosti

-

příprava jednoduchého menu

-

Poznámky
pomůcky:
sady folií,
vzorníky
stehů, předlohy jednoduchých vzorů
háčkování,
časopisy, jednoduché pomůcky.
Cvičná kuchyňka
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KONVERZACE V AJ
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět Konverzace v Aj se vyučuje jako volitelný předmět.
- výuka probíhá ve třídách nebo v učebně AJ
- důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, aby byli schopni dorozumět se s cizincem
v běžných životních situacích
Ve výuce jsou průběžně uplatňována tato průřezová témata:
OSV - Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, kreativita, Sociální rozvoj – komunikace, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů
MKV - Multikulturalita - Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání
MV - Tvorba mediálního sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
Žáci
- vypracovávají projekty
- využívají poznatků z různých vzdělávacích oblastí k jejich vypracování nebo k sestavení
konverzace
- hodnotí vlastní výkony, stanovují další postup při učení
Učitel
- zadává projekty a jiné úkoly, při kterých žáci využívají poznatků z různých oborů
- vede žáky k jejich ověřování výsledků učení a sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- dokončují čtený nebo slyšený příběh
- sestavují projekty, konverzace na dané téma
Učitel
- zařazuje poslechy nebo četbu nedokončených příběhů
- vede žáky k vypracování projektů a konverzace na dané téma
Kompetence komunikativní
Žáci
- po poslechu, čtení - doplňují chybějící slova v textu, odpovídají na otázky k textu
- používají různé informační a komunikační prostředky
- vedou dialogy na dané téma
Učitel
- zařazuje poslech a čtení textů s chybějícími slovy
- vede k získání schopnosti dorozumět se v běžných životních situacích s anglicky mluvícím
cizincem
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Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní
Žáci
- pracují ve skupinách, sestaví postup práce, rozdělí si úlohy, poskytnou pomoc, diskutují
s ostatními o řešení problému
Učitel
- zařazuje skupinovou práci a podněcuje k diskusi, rozdělení úloh
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Volitelný předmět: Konverzace v AJ
Ročník: 6.
Výstup
Mluvení
- vypraví jednoduchý příběh
- popíše svého přítele, školu, město
- domluví se v dialogu – u lékaře,
v restauraci, v obchodě, při nakupování
jízdenek
Poslech s porozuměním
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových tématech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
Psaní
- napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat

Učivo
-

rodina
bydlení - pokoje, nábytek
zvířata, v zoo, domácí mazlíčci

-

můj přítel, moje škola
moje město, moje vesnice
roční období
nemoci, u doktora
jídlo, nápoje
v restauraci, obchody
popis obrázků
čtení a poslech příběhů
Spojené království, Londýn

-

oblečení
příroda
slavné osobnosti
sport
cestování, nakupování jízdenek
USA

-

prázdniny

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky
Scénky

Př
EV Základní podmínky životaochrana biolog. druhů
OSV Osobnostní rozvoj - sebepoznání - moje vztahy k druhým
lidem

EGS Evropa a svět nás zajímá,
místa události, zvyky, tradice

Tv
EGS Evropa a svět nás zajímá,
místa události, zvyky, tradice
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2 stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět Dramatická výchova se vyučuje jako volitelný předmět.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- orientuje se v základních dramatických žánrech a divadelních druzích
- zvládá dramatizaci literární předlohy
- rozvíjí komunikaci, komunikuje v běžných životních situacích
Vyučovací předmět dramatická výchova je úzce spjat s českým jazykem.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – komunikace
MDV – tvorba mediálního sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní práce, práce v týmu
Kompetence k učení
Žák
- poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
Učitel
- vede žáky k rozvíjení komunikace
Kompetence k řešení problémů
Žák
- samostatně řeší běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní
překážky
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů
Kompetence komunikativní
Žák
- se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci musí komunikovat
Kompetence sociální a personální
Žák
- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce
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Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel
- dodává žákům sebedůvěru
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Žák
- se aktivně zapojuje do kulturního dění a má pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Kompetence pracovní
Žák
- dodržuje hygienu práce
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory
Volitelný předmět: Dramatická výchova
Ročník: 6
Výstup

Učivo

-

Pozná základní dramatické žánry

-

-

Pozná základní divadelní druhy

-

-

Uplatňuje kultivovaný mluvený projev
Prozkoumává témata z více úhlů pohledu
Opakuje, rozvíjí herní situace, přijímá herní
pravidla a tvořivě je rozvíjí

-

Základní dramatické žánry – komedie, tragédie, drama
Základní divadelní druhy – činohra,
loutkové divadlo, opereta, muzikál
Monolog, improvizace, improvizovaný dialog
Komunikace v běžných životních situacích, prezentace, spolupráce
Dramatizace literární předlohy

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a Poznámky
projekty
MDV – tvorba mediálního sdělení
OSV – komunikace – specifické
komunikační dovednosti
OSV – komunikace – řeč těla, řeč
zvuků a slov

Divadelní
představení
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Seminář z dějepisu
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
7. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět dějepisný seminář se vyučuje jako volitelný předmět.
Vyučovací předmět dějepisný seminář
- je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a společnost
- klade důraz na poznávání historie (návštěvy muzeí, práce s historickými prameny, vlastní
badatelská práce)
- je zaměřen na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k odkazům historie
Formy realizace předmětu
- dějepisné vycházky
- krátkodobé projekty
- skupinová práce
- badatelská činnost
- prožitkové hry (interaktivní tabule, výukové CD)
Vyučovací předmět dějepisný seminář úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru
Člověk a společnost, a zejména s průřezovými tématy VDO v rámci Evropy, náš region, multikulturní výchova …
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- vyhledávají a třídí informace a spojují je do širších významových celků
- osvojují si základní historické pojmy
- hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
Učitel
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací a k užívání správné terminologie
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků, sleduje při hodině
pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vyhledávají informace vhodné k řešení problému
- využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů a k uvážlivému rozhodování
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Kompetence komunikativní
Žáci
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu
- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
- kultivovaně se vyjadřují v ústním i písemném projevu
- využívají informačních a komunikačních prostředků
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k výstižné argumentaci
- vede žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků
- rozvíjí u žáků kultivovaný ústní i písemný projev
Kompetence sociální a personální
Žáci
- účinně spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, skupině, třídě
- jsou ohleduplní k druhým
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru
- vede žáky k dodržování pravidel při výuce
Kompetence občanské
Žáci
- respektují přesvědčení druhých lidí
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
- se aktivně zapojují do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel
- zadává skupině úkoly způsobem, který, vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují hygienu práce a bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívají svých znalostí v běžné praxi
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi a k dodržování bezpečnostních pravidel pro
práci s výpočetní technikou
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Volitelný předmět: Seminář z dějepisu
Ročník: 7.
Výstup
-

dokáže pracovat s příručkami a encyklopediemi
dokáže se orientovat v historických a dějepisných mapách
prohlubuje svůj vztah k rodnému městu,
vesnici, kraji
pracuje dobře s archiváliemi v SOA
ovládá práci s počítačem – výukové programy, Internet
orientuje se v pomocných vědách historických

Učivo
-

-

Regionální dějiny – kroniky, almanachy,…
Historické exkurze – SOA v Kolíně, Městské muzeum v Týnci nad Labem, Městské
muzeum Kolín, Zemědělské muzeum Kačina
Beseda s ředitelem MM Týnec n Labem
Pomocné vědy historické - genealogie,
numismatika, zpracování archiválií,…
Tvorba historických projektů

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky

VDO – vznik a vývoj demokratické společnosti, vznik totalitního zřízení, volební systém
VGS – války jako mezníky vývoje, rozdělení světa, mezinárodní
organizace
MKV – kulturní diference, lidské
vztahy, etnický původ
Využití ICT, Internetu, výukových programů z oblasti historie,
videa, interaktivní tabule
Spolupráce s dějepisným kabinetem, knihovnou, muzeem, archívem
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PRAKTIKA Z BIOLOGIE
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
7. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět praktika z biologie se vyučuje jako volitelný předmět.
Vzdělávání v předmětu praktika z biologie:
- směřuje k podpoře hledání nových poznatků, jejich zpracování a prezentaci
- učí žáky zkoumat příčiny některých přírodních procesů, souvislostí a vztahů mezi nimi
- směřuje k osvojení základních ekologických pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- spojuje výuku biologie a ekologie s praktickým životem
- vede k většímu užití biologických znalostí
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti
člověka na přírodních zdrojích
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – kolektivní práce,
práce v týmu, frontální výuka, projekty.
Předmět praktika z biologie úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a
příroda: přírodopis, zeměpis, fyzika.
Předmětem průběžně prolínají průřezová témata:
OSV - Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, rozvíjení dovedností a
schopností, řešení problémů
VDO - Občan, občanská společnost a stát- uplatňování demokratických principů a hodnot rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota spolupracovat
EV - ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy ŽP, vztah člověka
k prostředí
MDV - kritické čtení, interpretace vztahu mediálních sdělení
EGS - svět nás zajímá - evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie
v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- vyhledávají a třídí informace
- používají odbornou terminologii
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie
- vede žáky k samostatnému porovnávání získaných informací
- vede žáky k nalézání souvislostí
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Kompetence k řešení problémů
Žáci
- k zadaným úkolům navrhují řešení
- vyhodnocují získaná fakta
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují
získaná fakta
Kompetence komunikativní
Žáci
- pracují ve skupinách a jejich práce je založena na komunikaci, respektování názorů druhých,
na diskuzi
- mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Učitel
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- umožňuje prezentaci práce žáků
Kompetence sociální a personální
Žáci
- využívají skupinové vyučování ke spolupráci při řešení problémů
Učitel
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
Žáci
- uplatňují pravidla slušného chování v souvislosti s ochranou ŽP v praxi (školní výlety, exkurze)
- pečují o své zdraví - zdravá výživa, denní režim, hygiena
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí,
ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní
Žáci
- plánují postup a časový rozvrh při zpracování zadaných úkolů
Učitel
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Volitelný předmět: Praktika z biologie
Ročník: 7
Výstup
-

-

geograficky vymezí rozložení ekosystémů na Zemi
porovná základní rozdíly mezi jednotlivými ekosystémy
objasní pojem krajina kulturní a přírodní a porovná rozdíly mezi nimi
popíše dílčí složky krajinné sféry
rozlišuje základní ekologické pojmy
používá pojem ekosystém
vysvětlí rozdíly mezi přírodním a
umělým ekosystémem
posoudí vztah mezi ŽP a lidskou společností
porovná nerovnoměrnost využívání
přírodních zdrojů a zdůvodní proces
ubývání přírodních zdrojů
posoudí jednotlivé negativní vlivy
člověka na složky ŽP – vodu, půdu,
ovzduší
objasní příčiny a následky skleníkového efektu a ozónové díry
vymezí opačný vztah ŽP a lidské společnosti, rovněž vymezí nejzávažnější
důsledky znečištěného ŽP na lidské
zdraví
objasní základ konzumního života
popíše účinky některých druhů léči-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Rozšířené opakování
- rozmístění hlavních světových ekosystémů na
Zemi a jejich charakteristika
- pojem - ekosystém
- trop. deštný les
- pouště, savany, stepi, pampy, prérie
- smíšené lesy mírného pásma
- tajga, tundra
- sítě potravních vztahů v ekosystémech
Krajina, příroda a ŽP
- krajina jako součást přírody, sféry Země
- kulturní a přírodní krajiny
- pojem ŽP, ekologie jako vědní obor – jedinec,
populace, společenstvo, ekosystém
- přirozený ekosystém v ČR – lužní les
- umělý ekosystém – ŽP lidské společnosti

MDV - interpretace vztahů
mediálních sdělení – typy sdě- Projekty
lení
EV – ekosystémy
EGS- Evropa a svět nás zajímá
Z – ekosystémy na Zemi
Př – systematika živočichů

Vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu a ŽP
- jak lidé ovlivňují ŽP
- rozdělení přírodních zdrojů a typů energií
- ohrožování základních složek biosféry a ubývání přírodních zdrojů
- význam lesů a vodstva pro ŽP
- význam půdy pro ŽP
- význam vzduchu pro ŽP – imise, emise
- světové ekologické problémy

EV – ekosystémy, základní
podmínky života, problémy
ŽP a lidské aktivity
EGS – Evropa a svět nás zajímá
Z – podmínky života na Zemi,
význam jednotlivých přírodních složek na Zemi, přírodní
zdroje
F – rozdělení látek

EV – ekosystémy
Z – krajinné sféry Země
Př – ekologické pojmy
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Výstup
-

-

vých rostlin
popíše princip trvalé udržitelnosti a
některé další způsoby ochrany ŽP
vyhledá a objasní některý z možných
ekologicky šetrných postupů výroby

posoudí nutnost ochrany přírody celkově, ale i nutnost ochrany biodiverzity
vymezí příčiny ohrožení druhů
podílí se na sestavení knihy vybraných
druhů z červeného seznamu ohrožených živočichů, popř. rostlin
vyhledá konkrétní velkoplošná a maloplošná chráněná území v ČR a
stručně některá charakterizuje
posuzuje chování a vyvozuje příčiny
různých typů chování u vybraných
druhů živočichů

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Působení ŽP na člověka a lidskou společnost
- vlivy ŽP na společnost a její zdraví
- spotřební společnost
- léčivé rostliny

EV – vztah člověka
k prostředí

Úsilí o ochranu a rozvoj ŽP
- trvale udržitelný rozvoj
- ekologická výroba
- co může pro ŽP udělat každý z nás
- ostatní způsoby ochrany a rozvoje ŽP
Ochrana přírody
- ochrana druhů
- příčiny ohrožení druhů

MDV - interpretace vztahů
mediálních sdělení – typy sdělení
EV – problémy ŽP, vztah člověka k prostředí
EGS – Evropa a svět nás zajímá
EV – problémy ŽP, vztah člověka k ŽP
Př – ohrožené druhy živočichů

Chráněná území ČR
- velkoplošná a maloplošná

EV – problémy ŽP a lidské
aktivity, vztah člověka k ŽP

Etologie živočichů

MDV – interpretace vztahů
mediálních sdělení – typy sdělení

Poznámky
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INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

1 hodina týdně volitelný
1 hodina týdně volitelný
1 hodina týdně volitelný

Vyučovací předmět informatika v 7., 8, a 9. roč. se vyučuje jako volitelný předmět.
V 7. ročníku prohlubují žáci znalosti v oblasti počítačové grafiky, v 8. ročníku prohlubují žáci
znalosti v oblasti tabulkových editorů a v 9. ročníku se učí tvořit webové prezentace)
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem, internetem, tabulkami, grafikou a vytváření prezentací. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat
elektronickou poštu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou zadávanými úkoly vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a
komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností
s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod.
- mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech a tím se učí pořizovat si takové
poznámky či návody, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
Učitel
- pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
- motivuje žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se najít způsoby řešení
Učitel
- pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
Kompetence komunikativní
Žáci
- se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie a software, některé práce
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty či jiných technologií
- se při komunikaci učí dodržovat vžitá pravidla a náležitosti
Učitel
- podporuje u žáků komunikaci pomocí moderních technologií
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Kompetence sociální a personální
Žáci
- jsou při práci ve skupinách čí týmech vedeni ke spolupráci či pomoci, zodpovědnosti vůči
svým kolegům a dělbě práce ve skupině či týmu dle možnosti jeho členů
- se učí dodržovat časový plán úkolu a sladit jednotlivé operace časově
- se účastní hodnocení svých prací či ostatních žáků
Učitel
- nabádá žáky spolupracovat, věcně argumentovat na vzniklé problémy
- vede žáky k sebehodnocení
Kompetence občanské
Žáci
- jsou seznamování s autorskými právy s odkazem na právní předpisy, ochranou osobních údajů a jsou vedeni k dodržování morálního kodexu (zde je zaměření na používání nelegálního
softwaru, používání hesel apod.)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni k ověřování informací
Učitel
- utváří ohleduplný vztah k přírodě
- vede žáky k respektování společenských norem a pravidel
Kompetence pracovní
Žáci
- dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívají výpočetní techniku i při jiných činnostech a samostudiu
Učitel
- vede žáky k používání moderních technologií a různého technického vybavení
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Volitelný předmět: Informatika
Ročník: 7.
Výstupy
-

pravidla bezpečné práce

-

zná rozdíl mezi rastrovým a vektorovým obrázkem
uloží soubor ve správném formátu a
rozlišení

-

-

ovládá digitální fotoaparát (kameru),
scanner

-

vysvětlí, k čemu se užívá grafický
editor
ovládá prostředí grafických editorů

-

zvládá praktické příklady

Učivo
Zásady bezpečné práce
- bezpečnost
- postupy při problémech s PC
Teorie grafiky
- rastrové a vektorové obrázky
- formát uložení, rozlišení, barevná
hloubka
- grafické formáty souborů, konverze
formátů (běžné formáty: *.bmp, *.jpg,
*.gif, *zmf
Získávání obrázků v digitální podobě
- zdroje: dig. fotoaparát (kamera), scanner, internet
Grafické editory
- CorelDraw, Gimp, Zoner, Malování atd
úprava rastrového obrázku (změna velikosti, formátu, jasu, kontrastu apod.)
- složitější úpravy obrázků a fotografií
(koláž, retuš, animovaný gif apod.)
Grafické editory
- ZonerCallisto:: kreslení vektorových
obrázků praktické příklady (obal a potisk CD, vizitka, plakát, pozvánka atd.)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV - Člověk a zdraví

Poznámky
Pravidla práce v počítačové učebně, seznámení s
řádem počítačové učebny

OSV – Člověk a svět práce,
Kreativita

VDO – rozvoj vědomostí a
dovedností
VDO – autorská práva
Vv, Vo – estetické cítění
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Výstupy
-

ukáže na příkladech způsoby prezentace informací
spustí prezentační program a prohlédne si již vytvořenou prezentaci
vytvoří prezentaci
používá vlastní grafické prvky v
prezentacích
vyhledá a používá freewarové prvky

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Prezentace
MDV – Informační a komu- způsoby prezentace informací
nikační technologie, interpre- prezentační program – ukázka a použití tace informací
(PowerPoint)
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
informační etika
Grafika na internetu
- grafické prvky
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Volitelný předmět: Informatika
Ročník: 8.
Výstupy
-

pravidla bezpečné práce

-

pohybuje se v prostředí tabulkového
editoru
uloží soubor ve správném formátu
vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový
editor
vytváří a upravuje tabulky

-

-

používá jednoduché funkce
rozlišuje pojem relativní a absolutní
adresování

-

zvládá praktické příklady
třídí a vyhledává potřebná data

Učivo
Zásady bezpečné práce
- bezpečnost
- postupy při problémech s PC
Teorie tabulkových editorů
- Excel, 602Tab, OpenOffice atd.
- buňka, list, sešit, adresy v buňkách
- vkládání dat do tabulky
- formát uložení *.xls, *xlsx
Návrh tabulky
- formát tabulky (ohraničení, barva, písmo, automatický formát, podmíněné
formátování)
- kopírování, vkládání, přesuny částí tabulky
Jednoduché funkce
- Součet, Průměr, Počet, Minimum, Maximum, Vpravo, Vlevo, Malá, Velká
- Absolutní a relativní adresování
Pokročilejší funkce
- RANK, POWER, COUNTIF, KDYŽ
apod.
- databázové funkce tabulkového editoru
(řazení, filtry)
- rozdělení textu do sloupců

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV - Člověk a zdraví

Poznámky
Pravidla práce v počítačové učebně, seznámení s
řádem počítačové učebny

OSV - Osobnostní rozvoj,
rozvoj schopností poznávání

M – početní operace, mocniny a odmocniny
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Výstupy
-

prezentuje graficky data

-

tvoří formuláře

-

dokáže zabezpečit data

Učivo
Grafické zpracování dat
- tvorba grafů a diagramů, jejich typy a
úprava
Formuláře
- princip, pravidla tvorby, tlačítka
Ochrana dat
- zámek listu, sešitu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

MDV – Interpretace dat

VDO – SW pirátství, úcta k
zákonu

Autorská práva
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Volitelný předmět: Informatika
Ročník: 9.
Výstupy
-

pravidla bezpečné práce

-

ovládá základní teorii
orientuje se v editoru pro tvorbu webových stránek

-

vytváří jednoduché stránky

-

vytváří webové stránky v RS

-

navrhuje a vytváří vzhled stránek
používá správné formáty pro zvuky,
obrázky a videa

Učivo
Zásady bezpečné práce
- bezpečnost
- postupy při problémech s PC
Teorie tvorby webových stránek
- HTML kód, tag
- WYSIWYG editory
- Redakční systém
- úvodní stránka (index)
Tvorba www
- text, obrázek, tabulky (zarovnání, velikost, barva, pozadí stránky atd.), hypertextové odkazy
Tvorba webových stránek v RS
- šablony, návrhy
- štítky, počitadla, kniha návštěv, anketa
- formuláře
Grafický návrh www
- Lyout pomocí tabulky, CSS stylů, rámců, zvuky, obrázky, videa a jejich formáty
- pomůcky na internetu pro volné použití
(animované gify)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty
OSV - Člověk a zdraví

Poznámky
Pravidla práce v počítačové
učebně, seznámení s řádem
počítačové učebny

VDO – svoboda slova
MDV - tvorba mediálního
sdělení
MDV - tvorba mediálního
sdělení
OSV – kreativita
VDO – svoboda slova
VDO – SW pirátství, úcta k
zákonu
OSV – kreativita
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Výstupy
-

využívá dynamické efekty pro oživení stránek

-

umí vytvořit a vložit interaktivní
komponenty na stránky

-

umí citovat použité zdroje

-

dokáže publikovat webové stránky
na internetu
dokáže využít webhostingu

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

Dynamické efekty
- přechod stránky, reklama, animace,
flash
Interaktivní komponenty editorů
- počitadla, kniha návštěv, anketa apod.
(vložení do stránek)
- formuláře, parazitní formuláře (princip)
Citace použitých zdrojů
VDO – SW pirátství, autorský
- umí zapsat, generovat citace
zákon
Publikování
- FTP přístup
- Webhosting zdarma

VDO – SW pirátství, úcta k
zákonu
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PRAKTIKA Z FYZIKY
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
8. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět praktika z fyziky se vyučuje jako volitelný předmět.
Vzdělávání v předmětu praktika z fyziky:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a
procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
- spojuje výuku fyziky s praktickým životem
- vede k snadnějšímu pochopení abstraktních pojmů
- vede k většímu užití matematických dovedností, základů statistiky a grafického znázorňování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Předmět praktika z fyziky úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat
OSV - rozvíjení dovedností a schopností
EV - posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické
energie, klady a zápory jaderné energetiky
MDV - komunikace a kooperace, kritické čtení
EGS - evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a
potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj
MKV - vzájemné respektování
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- umí vyhledávat a třídit informace, nalézat mezi nimi souvislosti
Učitel
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
- vede žáky k používání odborné terminologie
- vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
- vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty
- vytváří podmínky pro získávání informací potřebných k práci
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- se učí vytvářet své vlastní závěry na základě svých vlastních poznatků
- se učí pracovat s chybou, jako s jednou z možností, jak dospět ke správnému závěru
Učitel
- zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj.
nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných
dat
Kompetence komunikativní
Žáci
- ve skupinách komunikují mezi sebou
- respektují názory druhých
- se učí diskutovat
Učitel
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální
Žáci
- využívají skupinového a inkluzívního vyučování ke spolupráci při řešení problémů
Učitel
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- vede žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské
Žáci
- se učí kritickému přijímání informací, hodnocení své práce i ostatních
Učitel
- vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých
energetických zdrojů
- podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např.
tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní
Žáci
- postupně zvládají organizaci a plánování učení
- se učí získané fyzikální poznatky a dovednosti využívat v praxi
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Učitel
- vede žáky k dodržování a bezpečnému chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními
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Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Volitelný předmět: Praktika z fyziky
Ročník: 8.
Výstup
-

používá s porozuměním vztahy pro rovnoměrný pohyb tělesa při řešení úloh
dovede pomocí grafického znázornění a
později i matematicky řešit jednoduché
úlohy nerovnoměrného pohybu
využívá Newtonovy pohybové zákony
k vysvětlení nebo předvídání změn pohybu tělesa při působení sil
dovede získané informace statisticky a
graficky zpracovat
dovede se orientovat v základech meteorologie
rozpozná v přírodě a v praktickém životě
některé formy tepelné výměny (vedením,
tepelným zářením)
dovede využít vlastností plynů při řešení
úloh z praxe
objasní proudění plynů, odpor prostředí
pochopí zákonitosti létání
dovede využít vlastností kapalin při řešení úloh z praxe

Učivo
-

dráha, rychlost, čas rovnoměrného pohybu EV – základní podmínky života
ohrožování ovzduší, klimatické
grafické znázornění nerovnoměrného po- změny, propojenost světa - bezhybu
pečné chování v silničním provozu
pohyb zrychlený a zpomalený
M-výpočty
brzdné síly, brzdná dráha tělesa
Z – atmosféra Země

-

atmosférický tlak, meteorologické veličiny, meteorologické mapy, předpovědi počasí
Archimédův zákon pro plyny, vztlaková
síla
tlaková síla proudícího plynu, odporová
síla
skládání sil působících na křídlo letadla

-

vztlaková síla působící na tělesa v kapalině

-

tepelné izolace, šetření energií - alternativní zdroje energie, tepelné čerpadlo, větrné
elektrárny

-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy
a projekty

Poznámky
pokusy
statistická
šetření, tabulky, grafy

Projektinternet,
encyklopedie
vesmíru
referát, diskuse
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ZÁKLADY EKONOMIKY
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
8. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět základy ekonomiky se vyučuje jako volitelný předmět.
Vzdělávací oblast předmětu
Žáci se seznámí se základními pojmy a problémy ekonomiky a finančnictví, se kterými se budou setkávat v budoucím životě. Naučí se řešit různé ekonomické a finanční situace na příkladech hospodaření rodiny, drobných podniků apod. Seznámí se se základními vědomostmi o
ekonomice a penězích. Osvojí si práci s výpočetní technikou ke zjednodušení potřebné administrativy a potřebných výpočtů.
Místo realizace:
třídy, učebna PC
Průřezová témata
VDO - rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a
spolupracovat
OSV - rozvíjení dovedností a schopností
EV – vztah člověka k životnímu prostředí z ekonomického hlediska
MDV - komunikace a kooperace, kritické čtení
EGS - výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj, dopady na ekonomiku
MKV - vzájemné respektování
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody realizace
- individuální i skupinová práce, hry a experimenty, křížovky, osmisměrky, spojovačky, práce
s médii, práce na PC (vyhledávání informací na internetu, zpracování dat v MS Excel, vytváření prezentací MS Powerpoint), projekty (výstavky fotografií, ankety), exkurze
Kompetence k učení
Žák
- v řadě činností vyhledává informace na internetu, třídí je, zpracovává je v tabulkách a grafech
a vyvozuje z nich závěry
- zopakuje klíčové poznatky a zhodnotí je
Učitel
- vede k účinnému vyhledávání informací
- vede žáky k používání odborné terminologie
Kompetence k řešení problémů
Žák
- umí použít vhodný matematický postup, na základě něhož je možné zvolit správné rozhodnutí
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- učí se obhájit svůj způsob řešení daného problému v konfrontaci s názory ostatních žáků
Učitel
- volí vhodné příklady pro použití matematických postupů
- zajišťuje prostor pro vyjádření žáků a obhajobu jejich postupů
Kompetence komunikativní
Žák
- umí představit výsledky své práce nebo práce své skupiny formou prezentace pro zbytek třídy
- umí pracovat s různými druhy textů, ať už příběhů nebo textů zákonů a jiných dokumentů,
analyzovat je a vyhledávat v nich podstatné informace
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- podněcuje žáky k argumentaci
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální
Žák
- se zapojuje do diskuse, jeho zápisy do sešitů odrážejí nejen jeho vlastní názory, ale také názory ostatních žáků
- spolupracuje a diskutuje s rodiči
Učitel
- řídí diskuse ve třídě a ve skupinách
- motivuje žáky k zapojení do diskuse
Kompetence občanské
Žák
- seznamuje se mimo jiné s principy hospodaření veřejných rozpočtů, včetně základních parametrů sociálního systému v ČR
Učitel
- umožňuje činnosti pro pochopení principů hospodaření
- motivuje žáky k zapojení do diskuse
Kompetence pracovní
Žák
- orientuje se v otázkách souvisejících s podnikáním (formy podnikání, typy živností, způsoby
platebního styku aj.)
Učitel
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Volitelný předmět: Základy ekonomiky
Ročník: 8.
Výstup
-

-

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

umí rozlišit význam slov ekonomika a
ekonomie a vysvětlí, čím se tyto pojmy
liší
formuluje svoje vlastní definice
umí popsat ekonomické otázky
porovnává různé formy vlastnictví, uvede
jejich příklady
objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost
uplatňuje ve svém jednání

-

ekonomie, ekonomika, ekonomické subjekty

-

majetek, vlastnictví – formy
vlastnictví, hmotné a duševní
vlastnictví, jejich ochrana

OSV – rozvoj schopností a poznání, Tabulky, grafy, spojosebepoznání a sebepojetí
vačky
EV – základní podmínky života

dovede popsat čtyři fáze hospodářského
procesu na reálném příkladu
vysvětlí pojem výrobní faktory

-

hospodářský proces, výrobní
faktory

OSV – komunikace, řešení problé- Tabulky, grafy, osmů a rozhodovací dovednosti, prak- misměrky
tická etika
VDO – principy demokracie
EGS – Evropa a svět
EV – lidské aktivity a životní prostředí

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, charakterizuje jednotlivé
stupně dělby práce
vysvětlí výhody a rizika dělby práce

-

dělba práce
dělby práce v domácnosti a
ekonomice
mezinárodní dělba práce, export, import

-

EGS – státy světy

OSV – hodnoty, postoje, praktická
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Výstup

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

etika

-

má představu o pojmu ,,trh“
na příkladu kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování trhu

-

poptávka, nabídka, trh
podstata fungování trhu
kalkulace ceny
fungování tržního mechanismu

OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
EV – vztah člověka k životnímu
prostředí

-

uvede příklady, jak a proč stát zasahuje
do fungování trhu
vysvětlí pojem hrubý domácí produkt,
míra nezaměstnanosti, inflace

-

hospodářství, státní rozpočet
hodnocení ekonomiky státu

OSV – komunikace, řešení problé- Tabulky, spojovačky,
mů a rozhodovací dovednosti, prak- křížovky, hry
tická etika
EV – vztah člověka k životnímu
prostředí

rozliší pojem zaměstnaný a nezaměstnaný
porozumí termínu míra nezaměstnanosti
umí vysvětlit pojem rekvalifikace
chápe pojem produktivní věk
rozliší role zaměstnance a zaměstnavatele, jejich práva a povinnosti

-

nezaměstnanost a její řešení,
sociální zabezpečení v nezaměstnanosti

VDO – úcta k zákonům
VDO – principy demokracie
EGS – Evropa a svět

-

práce, žádost o místo, pracovní
pohovor, vznik a zánik prac.
poměru, pracovní doba, mzda
dovolená
bezpečnost práce
daně a odvody do státního rozpočtu
daně z příjmů
daň z přidané hodnoty
ostatní daně a poplatky

OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika

-

-

-

popíše a objasní význam daňové soustavy vysvětlí termín plátce daně
pochopí principy sociálního a zdravotního pojištění

-

Tabulky, PC, hry, exkurze - internet

Tabulky, grafy,
spojovačky

VDO – principy demokracie
VDO – úcta k zákonům
VDO – principy demokracie
EGS – Evropa a svět

Tabulky, grafy
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Výstup

-

-

uvede základní cíle podnikání
rozliší druhy živností
odliší pojem právnická a fyzická osoba
dodržuje zásady hospodárnosti
popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi, vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti,
rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a
výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých
výdajů
pochopí principy klamavé reklamy
uvede výhody a nevýhody výměnného a
peněžního obchodu
najde na bankovce ochranné prvky
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení
vysvětlí, jakou funkci plni banky a jaké
nabízejí služby občanům
uvede příklady použití debetní a kreditní
karty a vysvětlí jejich omezení
dodržuje zásady hospodárnosti
popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi

Učivo
-

sociální pojištění
zdravotní pojištění
podnik a podnikání, založení
podniku, živnosti, obchodní
společnosti
osobní finance, hospodaření
rodiny, domácí rozpočet
finanční pasti
cenové triky a klamavá reklama

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika
MV – fungování a vliv médií ve
společnosti

peníze, funkce a podoby peněz
historický vývoj platidel v ČR
ochranné prvky současných
bankovek
formy placení

OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika
MV – čtení a vnímání mediálních
sdělení

-

banky a jejich služby
bankovní účty
debetní a kreditní karty a jejich
rizika

OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika
MV – čtení a vnímání mediálních
sdělení

-

zásady hospodárnosti
rizika nehospodárného zacházení s penězi, nejčastější způ-

OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika
MV – čtení a vnímání mediálních

-

Poznámky

Projekt – hospodaření
domácnosti

Projekt – banky a jejich služby
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Výstup
-

uvede a porovná nejčastější způsoby krytí
deficitu

Učivo
soby krytí deficitu (úvěry,
splátkový prodej, leasing)

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy a
projekty

Poznámky

sdělení
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TECHNICKÉ KRESLENÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
9. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět technické kreslení se vyučuje jako volitelný předmět.
Technické kreslení navazuje hlavně na rýsování, které je součástí předmětu matematika. Výuka
technického kreslení je zaměřena na rozvoj prostorové představivosti žáků, seznamuje
s geometrickým zobrazováním rovinných i prostorových útvarů, technických předmětů se zápisem jejich rozměrů (kótování).
Žáci jsou vedeni ke správnému chápání metod řešení prostorových úloh, volného rovnoběžného promítání, pravoúhlého promítání a seznámí se s uplatněním ve stavitelství, malířství, sochařství a strojírenství. Dovednosti získané z technického kreslení využívají žáci v základech
techniky.
S předmětem technického kreslení souvisí předmět matematika, pracovní výchova.
Integrovaná průřezová témata: OSV, EV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou vedeni k samostatné činnosti a samostatnému řešení problémů
- si osvojí základní pojmy technického kreslení
- řeší úlohy na prostorovou představivost
- aplikují a kombinují poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
matematiky
Učitel
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami
- vede žáky k plánování postupů a úkolů
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- analyzují a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného aparátu
- jsou vedeni k tvořivému přístupu při řešení úloh
- učí se chápat užití těchto úloh v praxi
Učitel
- umožňuje žákům volit různé způsoby řešení
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
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Kompetence komunikativní
Žáci
- umí vytvářet hypotézy, zdůvodňovat své postupy, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat, porozumět různým druhům textu (běžné písemné informace, dokumenty, technické výkresy)
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- podněcuje žáky k argumentaci
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- na základě poznání v pracovní činnosti pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce
- respektují různá hlediska a čerpají z toho poučení
Učitel
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
Kompetence občanské
Žáci
- chápou základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- jsou seznamování s vazbami na legislativu
Učitel
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kriterií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
Kompetence pracovní
Žáci
- umí uplatňovat získané základní dovednosti v každodenním životě, orientovat se v získaných
informacích o technologiích a organizaci práce a na jejich základě projektovat, organizovat a
řídit pracovní proces, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky
Učitel
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Volitelný předmět: Technické kreslení
Ročník: 9.
Výstup
-

zná typy čar – tenké, tlusté, plné, čárkované, čerchované
umí používat čáry pomocné, kótovací,
odkazové, šrafovací, roztečné přímky,
osy, kružnice
zná úpravu technického výkresu, popisového pole
umí okótovat plochá tělesa
zná pojmy: kótovaná úsečka, šipka kóty,
šipka vnitřní, šipka vnější
umí kolmé písmo
umí okótovat kružnice nebo jejich části
zná pojem: těleso, stěna, hrana, vrchol,
podstava, tělesová a stěnová úhlopříčka
zná pravidla volného rovnoběžného promítání
umí zobrazit trojrozměrná tělesa ve volném rovnoběžném promítání
umí pracovat s pojmy: průmětna, promítání, průmět
umí sestrojit průmět bodu, přímky, úseč-

Učivo
Úprava rysu
- Pomůcky pro rýsování a jejich používání
- Úprava rysu, měřítko
- Druhy čar a příklady jejich použití

Kótování
- Základní pravidla kótování
- Zobrazení plochých součástí

Prostorové útvary
- Opakování o prostorových útvarech
- Sdružené průměty hranolu a válce
- Volné rovnoběžné promítání

Pravoúhlé promítání
- Sdružené průměty a sítě hranolu a válce
- Sdružené průměty a síť rotačního kužele
- Sdružené průměty pravidelného jehlanu

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty
Exkurze
M – rýsování, typy čar
OSV – osobnostní rozvoj – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

M – popis rovinných obrazců konstrukce kružnice, osa úsečky,
osa rovinných obrazců

M – tělesa – objem a povrch

OSV – osobnostní rozvoj – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
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Výstup
-

ky a rovinných obrazců
umí znázornit sdružené průměty bodu,
přímky, úsečky a rovinných obrazců
umí sestrojit síť hranolu a válce
umí sestrojit sdružené průměty hranolu a
válce
umí sestrojit síť rotačního kužele
umí sestrojit sdružené průměty rotačního
kužele
umí sestrojit síť pravidelného jehlanu
umí sestrojit sdružené průměty pravidelného jehlanu

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty
EV – umožňuje poznávat význam
a role různých profesí ve vztahu
k životnímu prostředí
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
9. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako volitelný předmět.
Vzdělávání je zaměřeno na:
- preventivní ochranu zdraví
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky
- na dovednosti odmítat škodlivé látky
- předcházením úrazům
- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního
života
- upevňování návyků poskytovat základní první pomoc
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování
OSV - obecné problémy řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí
a jednání ve specifických rolích a situacích
MKV - schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční a politické reklamy
EV - vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
EGS - osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické
myšlení….
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci
- jsou vedeni k efektivnímu učení
- vyhledávají a třídí informace, využívají je v procesu učení
- vytvářejí si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
- plánují, organizují a řídí vlastní učení
Učitel
- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z jiných předmětů
- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům a řešením sami žáci
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob jejich řešení
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Učitel
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- klade otevřené otázky
- ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb
- podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuze
- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické a partnerské
vztahy
Učitel
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
- vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
- vytváří příležitosti pro relativní komunikaci mezi žáky
Kompetence personální a sociální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
Učitel
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní
Žáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- mohou využít ICT pro hledání informací
- využívají znalostí v běžné praxi
- ovládají základní principy první pomoci
Učitel
- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi….
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Volitelný předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Výstup
-

-

-

zná základní informace o sexualitě
pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické změny dospívání
osvojí si pojmy z oblasti sexuality
zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý den, při menstruaci
zná základní pravidla hygieny pohlavního
styku
uvede argumenty pro odložení pohlavního života do doby plné zralosti a vysvětlí,
proč organismus dospívající dívky není
biologicky zralý pro těhotenství a porod
orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců (homosexuální, bisexuální,…)
vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se
v průběhu porodu
pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se
v možnostech i ve vhodnosti jejich použití
vysvětlí rizika nechráněného pohlavního
styku a střídání partnerů
pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a

Učivo
Sexuální výchova
- význam sexuální výchovy
- fakta o sexualitě
- anatomie ženských a mužských pohlavních
- orgánů
- slovníček pojmů
- intimní hygiena pro každý den, hygiena při
menstruaci, hygiena pohlavního styku
- dětská gynekologie
- předčasná sexuální zkušenost a její rizika
- (strom rozhodování)
- sexuální orientace
- potřeba citu a lásky u tělesně a smyslově
postižených
- početí, těhotenství, porod
- antikoncepce
- předčasné ukončení těhotenství
- nemoci přenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS
- cesty přenosu
- rizikové chování a ochrana před nákazou,
- promiskuita
- odborná pomoc
- etická stránka sexuality
- způsoby vyjadřování lásky

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty
VDO – v samostatném a odpovědném řešení problémů
- angažovaný přístup k druhým
- zásady slušnosti, tolerance,
odpovídající chování
OSV – obecné modely řešení
problémů
- zvládání rozhodovacích situací
- poznávání sebe a lidí a jednání
ve specifických rolích a situacích
EGS – osvojování evropských
hodnot, svoboda lidské vůle,
humanismus, morálka, osobní
zodpovědnost, kritické myšlení,
tvořivá lidská aktivita
OSV – učit dovednostem seberegulace, učit sociálním dovednostem, utvářet postoje a hodnotové orientace optimální pro
zvládání „provozu“ každodenní
existence v jejich běžných i náročnějších formách
VDO – zásady slušnosti, odpo-

Video, besedy,
branný pobyt
v přírodě,
branný den,
střelecká příprava – vzduchovka
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Výstup
-

-

Učivo

vysvětlí, jak se před nimi chránit
vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV
a co se děje po proniknutí infekce do organismu
orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS
a zdůvodní preventivní opatření boje proti šíření HIV
použije v případě problémů kontakty na
odbornou pomoc
zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o
svých intimních záležitostech
vyjádří svůj názor k pořadům v médiích,
které ukazují lásku a rodičovství ve
zkreslené podobě
respektuje odlišné přístupy k sexualitě
ovlivněné odlišnou kulturou a vírou
orientuje se v zákonech, které se vztahují
na sexuální život jedince a v právní problematice zneužívání dítěte

-

zdrženlivost a pohlavní stud
nevhodné chování v oblasti sexuality
sexuální zneužití
reálné a nereálné informace o sexualitě
v médiích
sexualita z hlediska odlišné kultury a víry
sexualita a zákon

využívá z hlediska osobního bezpečí
pravidla dopravní výchovy
svých znalostí, jak se chovat v dopravě
umí vyhledat, zpracovat a předat informace z tohoto tématu
rozlišuje choroby běžné, infekční, civilizační aktivně se proti nim brání
vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše
své zdrav. problémy

Dopravní výchova
- pravidla silničního provozu
- chování v dopravě

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty
vědnosti, tolerance, angažovaný
přístup k druhým
- projevovat se v jednání i
v řešení problémů samostatně a
odpovědně
EV –vysoké oceňování zdraví a
chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních
lidí
Př
Prv
OSV – prevence sociálně patologických jevů a škodlivých
způsobů chování
VDO - projevovat se v jednání i
v řešení problémů samostatně a
odpovědně
Vo
Ch
Tv

Péče o zdraví, výživa a zdraví
- ochrana před nemocemi a odpovědnost za
- své zdraví i zdraví jiných
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Výstup
-

-

-

uplatňuje základní zásady pro užívání a
ukládání léků
uplatňuje osobní a intimní hygienu
s ohledem na zdravotní hlediska a ohleduplné mezilidské vztahy
zařazuje do svého denního režimu aktivní
pohyb, otužování a relaxaci
zná techniky pro zvládání stresu
rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými poraněními
samostatně zvládá základní postupy 1.
pomoci, včetně základů obvazové techniky
poskytne nezbytnou 1. pomoc i při
vážnějších poraněních
uplatňuje zásady zdravého stravovacího
režimu
orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti potravinářských výrobků a využívá
je při nákupu a uchovávání potravin
v domácnosti
posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých potravin a nápojů
ve stravovacím režimu člověka z hlediska
zdravé výživy
orientuje se ve specifických potřebách
výživy v období dospívání
vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a rozvojem civilizačních

Učivo
-

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

preventivní a lékařská péče
vliv životních podmínek a životního stylu
na zdraví, vznik civilizačních nemocí
odolávání stresu
základní postupy 1. pomoci, obvazová
technika
1. pomoc v improvizovaných podmínkách
přivolání lékaře
poruchy příjmu potravy - mentální
anorexie, bulimie
výživa a civilizační nemoci
zásady zdravé výživy
alternativní výživové směry
reklamy na potraviny
kvalita lidského života (handicapovaní lidé)
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Výstup

-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

chorob, navrhne změny odpovídající požadavkům zdravé výživy
rozpozná klamavou reklamu na potraviny
a vyjádří k ní vlastní názor
uvede zdravotní rizika spojená
s kouřením,
alkoholem, drogami a argumentuje ve
prospěch zdraví
používá způsoby odmítání návykových
látek v modelových situacích i ve styku s
vrstevníky
orientuje se v zákonech omezujících kouření
vysvětlí psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek
obhájí příklady pozitivních životních cílů
a hodnot jako protiargument zneužívání
návykových látek
vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním
návykových látek a bezpečností silničního provozu
orientuje se v trestně právní problematice
návykových látek
kriticky posoudí reklamy na cigarety a
alkohol
vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a výherními automaty
samostatně vyhledá v případě potřeby

Návykové látky a zdraví, osobní bezpečí
- návykové látky - zdravotní a sociální rizika
- zneužívání návykových látek
- odmítání návykových látek
- pozitivní životní cíle a hodnoty
- návykové látky a bezpečnost v dopravě
- návykové látky a zákon
- reklamní vlivy
- počítače a hazardní hry, gamblerství
- linky důvěry, krizová centra
- krizové situace: šikanování, týrání, sexuální zneužívání
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- přivolání pomoci v případě osobního nebo
cizího ohrožení
- linky důvěry, krizová centra
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Výstup
-

Učivo

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, kurzy Poznámky
a projekty

specializované pomoci
předchází úrazům
rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování
uplatňuje účelné modely chování
v případě šikanování, týrání a zneužívání
dítěte
kriticky se vyjadřuje k projevům násilí
samostatně vyhledá v případě potřeby
služby specializované pomoci
vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně
orientované zdatnosti a možnými zdravotními problémy (civilizační choroby)
umí sestavit osobní pohybový režim
vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním
zdravím

Pohybové aktivity a zdraví
- význam pohybových aktivit pro zdraví
- pohybový režim
- prevence tělesného a duševního zatížení
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ETICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, organizační a časové vymezení
Časová dotace:
6. ročník

1 hodina týdně

Vyučovací předmět Etická výchova se vyučuje jako volitelný předmět.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
- postupné formování a rozvíjení etického profilu žáků
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí zodpovědnosti za vlastní život
- vedení k sebeovládání
Vyučovací předmět etická výchova je úzce spjat s českým jazykem, výchovou k občanství,
dějepisem, cizími jazyky, tělesnou výchovou.
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
OSV - komunikace, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita
MDV - tvorba mediálního sdělení
VDO - mezilidské vztahy
MKV - lidské vztahy, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity
EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní práce, práce v týmu
Kompetence k učení
Žák
- poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení
Učitel
- vede žáky k rozvíjení komunikace
Kompetence k řešení problémů
Žák
- samostatně řeší běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
Učitel
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- vede žáky k plánování postupů
Kompetence komunikativní
Žák
- vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- umí naslouchat druhým
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Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci musí komunikovat
Kompetence sociální a personální
Žák
- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné
práce
Učitel
- vede žáky k dodržování pravidel
- dodává žákům sebedůvěru
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Žák
- zná morální zákony a dodržuje je
- respektuje názory druhých
- si formuje volní a charakterové vlastnosti
- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
Učitel
- vyžaduje dodržování morálních zákonů
Kompetence pracovní
Žák
- je veden k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- dodává žákům sebedůvěru
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obor
Volitelný předmět: Etická výchova
ročník: 6.

Výstup
-

-

-

-

komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním
pro potřeby druhých a přiměřeně situaci

Učivo
Komunikace
- otevřená komunikace
- aktivní naslouchání

Důstojnost a identita lidské osoby
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, ob- - úcta k lidské osobě
- jedinečnost a identita člověka
jevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si
zdravé sebevědomí
Asertivní chování
- přijatelný kompromis
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním
asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá - konstruktivní kritika přijetí pochvaly
- řešení konfliktu
práva
- nácvik jednotlivých asertivních technik
- fair play
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory

Reálné a zobrazené vzory
- pozitivní vzory versus pochybné idoly
- vzory ve vlastní rodině
- podpora pozitivního působení televize a
medií
- já - potenciální vzor pro druhé
Iniciativa a komplexní prosociálnost

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
kurzy a projekty

Poznámky

OSV
VDO
MKV
Čj, Vo, Aj, Dv - mezilidské vztahy
a komunikace
OSV
Čj, AJ, Vo, Kaj, Dv, Inf, Hv, Vvdůstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe
OSV
VDO
Čj, Vo – zásady lidského soužití
Tv – asertivita soutěživosti

OSV
VDO
MKV
MV
Čj – významné osobnosti

371

-

-

-

je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu
své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
analyzuje etické aspekty různých životních situací
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních
situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí
mezilidské vztahy

-

iniciativa a tvořivost
iniciativa ve ztížených podmínkách
uplatněni komplexní prosociálnosti

Aplikovaná etická výchova
- etické hodnoty
- sexuální zdraví
- rodina
- duchovní rozměr člověka
- ekonomické hodnoty
- ochrana přírody a životního prostředí

Vo – významné osobnosti
D - významné osobnosti
OSV
MKV
Vo- škola, třídní kolektiv, rodina,
globální problémy lidstva

VDO
OSV
EV
Čj, Vo, D,- domov, rodina, chování lidí, základní globální problémy
Př- ochrana přírody a životního
prostředí, zdravý způsob života a
péče o zdraví, základy sexuální
výchovy
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6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1) Na konci 1. pololetí je možné vydat žákovi výpis z vysvědčení místo oficiálního tiskopisu
vysvědčení. Výpis z vysvědčení obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je vytištěn na běžném kancelářském papíru. Výpis z vysvědčení žáci škole
nevracejí. Na konci 2. pololetí se výpis z vysvědčení nevydává, škola vydá vysvědčení.
2) Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
3) U talentovaného žáka nebo u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o
použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
4) Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení
nebo znevýhodnění.
5) 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. 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.
6) 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 dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák
se za první pololetí nehodnotí.
7) 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.
8) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o
přezkoumání výsledků hodnocení.
11) 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; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
12) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
13) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly,
jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
14) 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 úspěšnou práci.
15) 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.
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16) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
napomenutí třídního učitele
důtku třídního učitele
důtku ředitele školy
17) Pravidla ukládání kázeňských opatření
Vyučující a třídní učitelé vedou evidenci přestupků a chování žáků na předtištěných formulářích a zákonní zástupci jsou informováni. Pokud po oznámení zákonným zástupcům
nedojde ke zlepšení, jsou po dalším přestupku ukládána kázeňská opatření. Ve zvláštních
případech lze uložit kázeňské opatření. Za tyto případy se pokládá: 1 – 2 neomluvené hodiny, úmyslná ztráta žákovské knížky, všechny formy šikany, úmyslné a nedbalostní poškození školního majetku, krádeže ve škole a při akcích školy a různé druhy podvodu
(přepisování známek, písemných prací, falšování podpisu apod.).
18) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení napomenutí nebo důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
19) 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.
20) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Pochvala ředitele školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v
němž byla udělena.
Stupně hodnocení prospěchu a chování
1) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
2) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
3) 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.
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4) Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2.
5) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen(a)
6) Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2
- 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,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
7) Výsledky práce v zájmových útvarech hodnotí vychovatel daného kroužku.
8) Stupně hodnocení (a základní kritéria slovního hodnocení) v předmětech
1 - znalost a aplikace poznatků 100 – 90%
- systematicky se připravuje na vyučování
- poznatky uplatňuje při řešení úkolů
- při vyučování je aktivní
- plně využívá svých schopností a možností
- reaguje pohotově a věcně správně
- je samostatný
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků
- řádně si vede zápisy
2 - znalost a aplikace poznatků 89 – 75%
- téměř vždy se připravuje na vyučování
- poznatky uplatňuje při řešení úkolů
- při vyučování je aktivní
- využívá svých schopností a možností
- je méně přesný, je schopen postihnout podstatu problému
- je samostatný, občas potřebuje pro práci podnět
- v týmu pracuje většinou aktivně, jeho působení je přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků
- řádně si vede zápisy
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3 - znalost a aplikace poznatků 74 – 50%
- příprava na vyučování není systematická
- poznatky se snaží využívat při řešení úkolů, dopouští se chyb, které za pomoci učitele
umí odstranit
- při vyučování je občas aktivní
- částečně využívá svých schopností a možností
- je méně přesný, pomalejší, ale je stále schopen postihnout podstatu problému
- v týmu pracuje částečně aktivně, jeho působení je částečně přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků s dopomocí učitele
- je méně samostatný, častěji potřebuje pro práci podnět
- vede si zápisy
4 - znalost a aplikace poznatků 49 – 25%
- na vyučování se připravuje ojediněle
- poznatky využívá při řešení úkolů s obtížemi, dopouští se méně podstatných chyb,
které za větší pomoci učitele umí odstranit
- při vyučování je často pasivní
- velmi málo využívá svých schopností a možností
- jeho znalosti a dovednosti vykazují závažné mezery, neumí postihnout podstatu
problému
- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků
- je nesamostatný, pro práci potřebuje stále podněty
- má neúplné zápisy
5 - znalost a aplikace poznatků 24 – 0%
- na vyučování se nepřipravuje
- poznatky využívá při řešení úkolů s velkými obtížemi, dopouští se podstatných chyb,
úkoly řeší pouze pod vedením učitele
- při vyučování je pasivní
- nevyužívá svých schopností a možností, nemá snahu o zlepšení
- nepracuje pro tým
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků není schopen
- nejeví zájem o výuku i přes silnou motivaci ze strany učitele
- má neúplné a nepřehledné zápisy
9) Stupně hodnocení (a základní kriteria slovního hodnocení) v předmětech s výchovným a
praktickým zaměřením
1 - při činnostech velmi aktivní
- výsledky činností jsou podle zadání a bez nedostatků
- systematická příprava na vyučování
- vědomosti a dovednosti aplikuje tvořivě
- je velmi pečlivý
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků
- projevuje vysoký zájem o danou činnost
2 - při činnostech aktivní
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- téměř vždy se připravuje na vyučování
- výsledky činností jsou podle zadání s drobnými nedostatky
- vědomosti a dovednosti aplikuje případně jen s malou pomocí učitele
- je pečlivý
- v týmu pracuje většinou aktivně, jeho působení je přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků
- projevuje zájem o danou činnost
3 - při činnostech méně aktivní
- příprava na vyučování není systematická
- práce odpovídá zadání s nedostatky a výsledků činností dosahuje s pomocí učitele
- vědomosti a dovednosti mají mezery a aplikuje je s pomocí učitele
- je méně pečlivý
- v týmu pracuje částečně aktivně, jeho působení je částečně přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků s dopomocí učitele
- projevuje malý zájem o danou činnost
4 - při činnostech málo aktivní
- na vyučování se připravuje ojediněle
- práce odpovídá zadání s velkými nedostatky a výsledků činností dosahuje jen
s pomocí učitele
- vědomosti a dovednosti aplikuje se značnou pomocí učitele
- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků
- projevuje velmi malý zájem o danou činnost
5 - při činnostech převážně pasivní
- na vyučování se nepřipravuje
- práce neodpovídá zadání a výsledků činností nedosahuje ani s pomocí učitele
- minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat
- nepracuje pro tým
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků není schopen
- neprojevuje zájem o danou činnost
10) Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení. Převod do slovního hodnocení provede vyučující daného předmětu ve spolupráci s
třídním učitelem.
Ovládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem
1 - výborný
bezpečně ovládá
2 - chvalitebný
ovládá
3 - dobrý
v podstatě ovládá
4 - dostatečný
ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
neovládá
Úroveň myšlení
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
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Úroveň vyjadřování
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky nevyjadřuje dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí a řešení úkolů
1 - výborný
spolehlivě užívá vědomostí a dovedností, 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
dopouští se podstatných chyb, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

11) Klasifikace chování
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel a rozhoduje o ní ředitel školy po
projednání v pedagogické radě.
b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.
12) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. 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 školního řádu. Žák se
dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu; nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele
nebo důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků opakovaným či dlouhodobým
způsobem, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje
nebo jiných osob. Dále je možné klasifikovat chování uspokojivě v případech, kdy došlo
k porušení školního řádu zvlášť závažným způsobem: neomluvené hodiny do 20 h.,
všechny formy šikany, donesení omamných a návykových látek do areálu školy nebo na
akce školy, konzumace omamných a návykových látek v areálu školy nebo na akcích školy,
vstup do areálu školy nebo na akce školy pod vlivem omamných a návykových látek,
úmyslné a nedbalostní poškození školního majetku, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické
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útoky žáka vůči spolužákům nebo pracovníkům školy nebo školského zařízení, krádeže ve
škole a při akcích školy, podvod, svévolné opuštění školy v době výuky apod.
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 výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy opakovaně dopouští dalších
přestupků.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1) 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.
2) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné,
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
3) Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými
druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, elektronické, praktické, pohybové, atd.), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
4) Žák 2. až 9. ročníku musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí.
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
5) 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 a
prací, elektronických materiálů a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
6) Žák má možnost zhodnotit, zdůvodnit a obhájit výsledky své práce před kolektivem třídy.
7) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
8) O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky i
ostatní vyučující nejméně 2 dny předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu
zkoušku uvedeného charakteru.
9) Učitel je povinen vést a archivovat po dobu školního roku soustavnou evidenci o každé
klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové
klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné, elektronické, apod.). V
případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu
klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení
školy.
10) Na konci klasifikačního období vyučující zajistí zapsání známek do elektronického
katalogového listu a dbá o jejich úplnost. Do katalogového listu jsou zapisovány známky z
jednotlivých předmětů, udělená nebo uložená výchovná opatření a další údaje o chování
žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
11) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické
radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
12) Na konci klasifikačního období před jednáním pedagogické rady, připraví vyučující návrhy
na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
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13) V případě zhoršení prospěchu a chování žáka informuje vyučující bezprostředně a
prokazatelným způsobem zákonné zástupce.
14) Třídní učitelé (nebo výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí
zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.
Zásady a způsob sebehodnocení žáků
1) Sebehodnocení žáků je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími,
způsobem přiměřeným věku žáků.
2) Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale
pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a má žáky více aktivizovat.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
2) 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.
3) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení
na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
4) Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči.
5) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou
č. 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1) Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
Opravné zkoušky jsou komisionální.
3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do
nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
5) V případě změny hodnocení po komisionálním přezkoušení na konci prvního nebo druhého
pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
6) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
7) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
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8) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
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