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2. Charakteristika školy
2.1.

Velikost a úplnost školy

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na
prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku a na 2. stupni po třech třídách v ročníku.
Kapacita školy je 650 ţáků.

Vybrané ukazatele

Školní rok

Počet tříd

Počet ţáků

Počet
oddělení
školní
druţiny

2013/2014

20

480

4

29,9

2014/2015

21

483

4

31,6

2015/2016

21

474

4

32

Přepočtený
počet ped.
pracovníků

Hlavní budova základní školy na ul. Pionýrská 791 byla uvedena do provozu 1. 9. 1958.
V roce 1995 získala škola čestný název Základní škola Emila Zátopka. Slavnostní jmenování
proběhlo za účasti ministra školství Ivana Pilipa a manţelů Dany a Emila Zátopových. Od
školního roku 2003/04 má škola statut pro rozšířené vyučování Tv se zaměřením na házenou
chlapců a od školního roku 2005/06 statut pro rozšířené vyučování Tv se zaměřením na
krasobruslení.

2.2.

Podmínky školy

V hlavní budově školy je 18 tříd, dvě počítačové učebny, kabinety učitelů a ředitelna. V
suterénu se nacházejí šatny ţáků, kotelna, sklady učebnic a dílna školníka. Součástí školy je
pavilon s pěti učebnami včetně počítačové a výdejnou obědů. Mezi hlavní budovou a
pavilonem stojí velká sportovní hala s veškerým zázemím pro sportovní vyţití a regeneraci –
šatny, sprchy, posilovna, regenerační linka. V suterénu haly se nachází dílny pro pracovní
vyučování, cvičná kuchyňka, keramická dílna a klubovna. Všechny budovy školy jsou
vzájemně spojeny spojovací chodbou. Součástí školy je velké školní hřiště s atletickou
dráhou, asfaltové hřiště za halou a školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. V rámci
projektu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku „třídu v přírodě“.
Vzhledem ke stáří budovy dochází neustále k modernizaci vybavení školy, rekonstrukci
sítí, učeben i kabinetů, byla provedena výměna oken a zateplení budovy s novou fasádou.
Škola je napojena na internetovou síť, kterou je moţno vyuţít v počítačových učebnách,
kabinetech, odborných pracovnách a třídách. V těchto pracovnách stále ve větší míře
instalujeme projekční zařízení spojené s PC, interaktivní tabule a další prvky pro moderní
výuku.
Materiální vybavení školy je dostatečné a odpovídá potřebám výuky. Pro nejmladší ţáky
nabízíme moţnost navštěvovat školní druţinu. Všichni ţáci se mohou po vyučování zapojit
2

do nepovinných předmětů a krouţků sportovního i kulturního charakteru. Taktéţ školní hřiště
je moţno vyuţít i v odpoledních hodinách, je volně přístupné.

2.3.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má v současné době 33 pedagogů a tři vychovatelky školní druţiny.
Učitelé kaţdoročně procházejí celou řadou vzdělávacích kurzů a aktivit. Všichni mají splněno
školení počítačové gramotnosti v rámci SIPVZ alespoň na úrovni „Z“. Školu řídí ředitel Mgr.
Jan Muţík se dvěma zástupci pro I. a II. stupeň. Ve škole pracuje výchovný poradce pro
volbu povolání, výchovný poradce pro ţáky s SVP, protidrogový preventista, ICT koordinátor
a školní psycholog na ½ úvazku.
Pedagogický sbor se podařilo stabilizovat a jeho změny jsou minimální. Spolupracují zde
mladí i zkušení učitelé v předmětových komisích a metodických sdruţeních.

2.4.

Charakteristika žáků

Jelikoţ naše škola stojí na kraji staršího panelového sídliště, pochází většina ţáků právě
odsud. Další ţáci k nám přicházejí především do pátého ročníku ze základních škol
v Závišicích, Lubině a Ţenklavě. Děti se zájmem o házenou a sport se hlásí do tříd
s rozšířenou výukou tělesné výchovy a přecházejí k nám z okolních škol. Při dostatečném
počtu ţáků můţeme otevřít třídu pro ţáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.

2.5.

Školní projekty a akce školy

Dlouholetou snahou školy je pořádání sportovních akcí pro ostatní základní školy z
Kopřivnice a okolí. Jedná se hlavně o kolektivní sporty. Školní projekty jsou proto zaměřeny
na tyto aktivity, dále jsou zaměřeny na ekologii a programy prevence kriminality a s ní
souvisejících jevů.
Kaţdoročně pořádáme výjezdy ţáků do škol v přírodě, lyţařský kurz, pobyt v zahraničí
s výukou cizího jazyka. Třídní kolektivy vyjíţdějí na řadu exkurzí, výletů a pobytů.
Tradiční akcí se stala školní kulturně-tělovýchovná akademie, do které se zapojují ţáci
všech ročníků.

2.6.

Spolupráce s ostatními subjekty

Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání ţáků
Mnoho let pracuje ve škole registrovaná organizace SRPŠ. Pomáhá s organizací
kulturních (Školní akademie, Školní ples) a sportovních akcí. Členové vedení se zúčastňují
projednávání některých závaţných výchovných opatření. O průběhu vzdělávacího procesu
jsou rodiče průběţně informováni na třídních schůzkách a na individuálních konzultacích
s vyučujícími. Základní informace týkající se organizace školy mají moţnost získat na
internetových stránkách. Dobrá komunikace s rodiči patří mezi jeden z hlavních cílů školy.
Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtaţení
rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není moţné bez kvalitní vzájemné komunikace
dosáhnout.

3

Školská rada
Rada školy vznikla v listopadu 2005. Má šest členů – dva zástupce MÚ, dva zástupce
z řad rodičů a dva zástupce pedagogů.

2.7.

Partneři školy

Mezi hlavní priority ZŠ Emila Zátopka patří v prvé řadě spolupráce s ostatními
kopřivnickými základními školami. Naše škola je spádovou školou ZŠ Závišice.
Samozřejmostí je spolupráce s dalšími subjekty, které se zaměřují na práci s mládeţí:
DDM Kopřivnice
Klub Kamarád
Dětské organizace
Velmi úzce spolupracuje škola se sportovními kluby:
KH Kopřivnice
FSC Kopřivnice
FBC Vikings Kopřivnice a další
Problémy ţáků ve výchovně vzdělávacím procesu řešíme ve spolupráci s PPP Nový Jičín
pobočka Kopřivnice. Díky narůstajícím výchovným problémům patří v posledním období
mezi významné partnery školy Policie České republiky - obvodní oddělení Kopřivnice a
Městská policie Kopřivnice.
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1.

Zaměření školy

Základní vzdělávání se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání, musí být uţitečnou sluţbou občanům a má reflektovat i jejich
očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniţ by se změnilo tradiční
chápání funkce školy.
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinné školní
docházky se řídí § 36 aţ § 43 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Organizaci základního vzdělávání včetně moţnosti zřízení přípravných tříd základní školy
upravuje § 46 a § 47 zákona. č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50
zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č.
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní
docházky a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a ţáků nadaných.
Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků se řídí § 51 aţ § 53 zákona č. 561/2004 Sb.
Podrobnosti o hodnocení výsledků ţáků a jeho náleţitostech stanoví ministerstvo prováděcím
právním předpisem.
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 zákona č. 561/2004 Sb. a ukončení základního
vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb.
Má-li se ţák ve škole dobře cítit a má-li být proces učení kvalitní a motivující, musí se
uskutečňovat v prostředí, kde jsou zajištěny podmínky pro bezpečné klima a vzdělávání.
Naše škola se snaţí vytvářet příjemné, podněcující prostředí pro ţáky, jejich rodiče, ale i
učitele, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla
a vnitřní kázeň.
Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými
vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se
současně cítí bezpečně a spokojeně.









chceme učit ţáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné, tzn.
méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením
na praxi;
zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní ) a
projektové vyučování, kterými vedeme ţáky k týmové práci, k vzájemné pomoci,
sounáleţitosti a vzájemnému respektu;
pro budoucí ţivot v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků;
vést ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií, podporovat
zavádění a vyuţívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na
počítačích a jejich vyuţívání;
preferovat sportovní výchovu, vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu;
chceme umoţnit integraci ţákům, jejichţ vzdělávání z důvodů jejich speciálních
vzdělávacích potřeb vyţaduje uplatnění podpůrných opatření,
chceme věnovat stejnou péči všem ţákům, klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání
pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam ţivot ve skupině ţáků
s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi;
nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat ţáky
s nadáním hudebním, pohybovým, manuálním, estetickým apod.;
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chceme se zúčastňovat různých sportovních a vědomostních soutěţí, kde mají ţáci
moţnost prezentovat získané vědomosti a dovednosti;

CHCEME, ABY Z NAŠÍ ŠKOLY ODCHÁZELI ŢÁCI, KTEŘÍ BUDOU SCHOPNI SE
SOCIALIZOVAT, CELOŢIVOTNĚ SE VZDĚLÁVAT, BUDOU SCHOPNI
ASERTIVNĚ KOMUNIKOVAT A REÁLNĚ ZHODNOTÍ SVÉ MOŢNOSTI NA
TRHU PRÁCE.
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3.2.

Výchovné a vzdělávací strategie

Metody a formy práce vedoucí k postupnému osvojování a rozvíjení klíčových
kompetencí ţáků na naší ZŠ

3.2.1.

Kompetence k učení

a) Ţák:
 vybírá a vyuţívá vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoţivotnímu učení
 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě
 operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky je
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti
 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překáţky či problém bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
b) Společné výchovné a vzdělávací strategie a postupy:
 Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a budoucnost, připravujeme je na
celoţivotní učení.
 Vytváříme kladný vztah ţáků k učení tak, aby se snaţili získat dovednosti pro sebe,
ne pro známku.
 Podporujeme samostatnost a tvořivost ţáků, umoţňujeme ţákům realizovat vlastní
nápady (příprava vystoupení na akademii, výstavky výtvarných prací, školní časopis,
projekty a jejich prezentace)
 Umoţňujeme ţákům různé způsoby získávání informací a poznatků, různé formy a
metody práce (referáty, projekty, zadávání zajímavých domácích úkolů, vyuţití
výpočetní techniky a internetu apod.)
 Podporujeme účast ţáků na soutěţích a olympiádách, pomáháme jim s přípravou na
tyto akce.
 Vytváříme situace s moţností proţití úspěchu ţáků.
 Uplatňujeme individuální přístup k jednotlivým ţákům, při hodnocení oceníme
ţákovy pokroky a vyuţíváme tak prvky pozitivní motivace.
 Vedeme ţáky k sebehodnocení, k práci s chybou.

3.2.2.

Kompetence k řešení problému

a) Ţák:
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému
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samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; uţívá při řešení problémů
logické, matematické a empirické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

b) Společné výchovné a vzdělávací strategie a postupy
 Motivujeme ţáky problémovými úlohami ze ţivota, učíme ţáky problémům se
nevyhýbat, ale řešit je.
 Vytváříme projekty dlouhodobé i krátkodobé, při nichţ ţáci mohou uplatnit svou
tvořivost a různé způsoby řešení.
 Vyuţíváme problémové úlohy např. z testů SCIO, ze zadání olympiád.
 Zapojujeme ţáky do soutěţí a olympiád.
 Vedeme ţáky k aktivnímu přístupu k při řešení problému, podporujeme samostatnost,
tvořivost a logické myšlení.
 Učíme ţáky pracovat s informacemi z literatury, tisku, dalších médií a internetu.
 Při vyučování vyuţíváme skupinovou práci, podporujeme týmovou spolupráci při
řešení problémů.
 Vedeme ţáky k diskusi, k vyjádření vlastního postoje, ale i k pomoci druhým.
 Pořádáme akce, při nichţ ţáci promýšlejí a plánují způsoby řešení problémů (školní
akademie, školní výlet, vánoční večírek, Den Země pro mladší ţáky...)
 Vyuţíváme třídnické hodiny k řešení problémových situací, které vznikají ve
vyučování i mimo něj (konflikty mezi ţáky, porušování pravidel, problémy při
komunikaci s jinými lidmi).
 Při řešení problémů podporujeme spolupráci s výchovným poradcem. K různým
problémům se ţáci mohou vyjadřovat i prostřednictvím schránky důvěry a školního
časopisu.

3.2.3.

Kompetence komunikativní

a) Ţák:
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení do společenského
dění
 vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
 vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
b) Společné výchovné a vzdělávací strategie a postupy
 Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci mezi sebou, s učiteli a dalšími dospělými
osobami.
 Učíme ţáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuse.
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Utváříme a rozvíjíme schopnosti ţáků prezentovat a obhájit svůj názor a zároveň
vyslechnout a respektovat názor druhých (projekty, besedy).
Realizujeme příleţitostné akce a vystoupení pro ostatní ţáky či veřejnost (akademie,
Den Země, Den dětí, Mikulášská nadílka ...), na jejichţ přípravě se ţáci aktivně
podílí.
Komunikativní kompetence rozvíjíme také na škole v přírodě, lyţařském výcviku a
podobných akcích.
Připravujeme se ţáky příspěvky do školního časopisu.

3.2.4.

Kompetence sociální a personální

a) Ţák:
 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce.
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty
b) Společné výchovné a vzdělávací strategie a postupy
 Společně vytváříme pravidla chování, dbáme na jejich dodrţování. Vychováváme
ţáky k úctě k sobě i druhým lidem.
 Budujeme příznivé školní a třídní klima. Pěstujeme u dětí pocit sounáleţitosti,
zapojujeme je do činností pro třídu, školu (třídní samospráva, sluţby).
 Do výuky zařazujeme kooperativní činnosti – práci ve dvojicích i skupinách,
vytváříme projekty pro skupiny ţáků.
 Ve skupinách učíme děti přijímat různé role. Vedeme ţáky k vzájemnému hodnocení,
ale i k sebehodnocení.
 Sociální kompetence vyvozujeme v praktických situacích (škola v přírodě, výlet,
exkurze, kulturní akce, lyţařský výcvik, sportovní soustředění, třídní besídky,
akademie, sportovní soutěţe...)
 Nabízíme ţákům řadu krouţků s nejrůznějším zaměřením, umoţňujícím dětem
uplatnit se ve svých oblíbených oborech.

3.2.5.

Kompetence občanské

a) Ţák:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí 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 nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
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rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou
pomoc a chová a se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot
a zdraví člověka
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
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti

b) Společné výchovné a vzdělávací strategie a postupy
 Společně s ţáky stanovujeme pravidla chování, vycházející ze školního řádu.
 Vedeme ţáky k respektování individuálních rozdílů mezi lidmi (národnostní menšiny,
různá náboţenství, kulturní rozdíly, integrace postiţených ţáků do běţných tříd).
 Při ozdravných a sportovních pobytech (ŠVP, lyţařský výcvik, sportovní soustředění)
vedeme děti k zodpovědnému chování.
 V rámci úrazové prevence připravujeme ţáky k poskytování první pomoci.
 Věnujeme se prevenci šikany, spolupracujeme s Policií ČR (besedy, přednášky), na
naší škole rovněţ funguje schránka důvěry.
 Pěstujeme u ţáků úctu k národním tradicím, k historickému dědictví českého národa
(návštěvy historických památek, společenských, kulturních a sportovních akcí).
 Rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku (besedy v knihovně, účast
v olympiádách, literárních a recitačních soutěţích). Jazyková kultura je předmětem
zájmu všech vzdělávacích oblastí.
 Vytváříme vlastní školní a třídní tradice (třídní besídky, školní akademie, školní
výstavy, sportovní turnaje, soutěţe a olympiády v nejrůznějších oborech, reprezentace
školy na veřejných akcích, vydávání školního časopisu).
 Vedeme ţáky k ekologickému myšlení a k ochraně přírody (třídění odpadů, návštěva
čističky odpadních vod a třídírny odpadů, spolupráce s ekologickým sdruţením
„Hájenka“, účast v přírodovědných soutěţích, olympiádách, akce ke Dni Země)

3.2.6.

Kompetence pracovní

a) Ţák:
 pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví,
zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
 vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení
b) Společné výchovné a vzdělávací strategie a postupy
 Společně s ţáky vyvozujeme pravidla pracovních postupů při všech činnostech ve
škole (z hlediska bezpečnosti a funkčnosti)
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Vedeme ţáky k řádnému plnění všech povinností a závazků.
Vedeme ţáky ke kritickému i sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek
(projekty, výstavy)
Systematicky ţáky vedeme k profesní orientaci (exkurze do firem, odborných
pracovišť, besedy s odborníky)
Výběrem volitelných předmětů pomáháme ţákům při profesní orientaci. Pestrou
nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u ţáků zájem o další orientaci.
Zpracováváním projektů a zařazováním týmových aktivit do vyučovacího procesu
rozvíjíme podnikatelské dovednosti ţáků, jako jsou organizační a realizační
schopnosti, flexibilita, adaptace na změny, prezentace a hodnocení vlastní práce.

3.3.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Školní vzdělávací program školy je nastaven tak, aby umoţňoval osobnostní rozvoj kaţdého
ţáka ve prospěch jeho osobnostního maxima – jeho maximálního vyuţití vzdělávacího
potenciálu s ohledem na jeho individuální moţnosti a schopnosti.
Při zabezpečení vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)
vycházíme z platných předpisů školské legislativy.
Speciální vzdělávání poskytuje ředitel školy těm ţákům, u kterých byly úpravy ve vzdělání
zjištěny vyučujícími daného ţáka nebo doporučeny školským poradenským zařízením (tzn.
PPP, SPC) a na základě ţádosti zákonných zástupců dítěte.
Speciální vzdělávání zajišťujeme:
a) formou individuální integrace do běţné třídy
b) formou skupinové integrace do třídy zřízené pro ţáky s přiznanými podpůrnými
opatřeními (v případě dostatečného mnoţství ţádostí zákonných zástupců a
doporučení školského poradenského zařízení)
U ţáků s potřebou asistence ve výuce usilujeme o zajištění asistenta pedagoga, který
spolupracuje s třídním učitelem, výchovným poradcem, případně s dalšími vyučujícími.
Udrţujeme průběţný kontakt s pracovníky PPP a SPC dle potřeb ţáka, učitelů, rodičů.
Podle potřeby a moţností se učitelé zúčastňují odborných seminářů věnovaných práci s ţáky
se SVP.
Na práci s ţáky se SVP se podílejí:
a) ředitel školy
b) výchovný poradce pověřený koordinací práce s těmito ţáky
c) třídní učitelé
d) učitelé, kteří vyučují ve třídách s integrovanými ţáky
e) školní psycholog

3.3.1.

Role ředitele školy při vzdělávání žáka se SVP

Ředitel činí následující kroky:



Upravuje školní dokumentaci ve prospěch ţáků se SVP (ŠVP, školní řád, klasifikační
řád školy, směrnice školy související se zajištěním bezpečnosti ţáků apod.)
Vytváří podmínky pro podporu ţáků se SVP (ve všech stupních pedagogické podpory
– dále jen PO)
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-

Na základě ţádosti zákonných zástupců ţáka se SVP povoluje vzdělávání podle IVP a
vytváří podmínky pro jeho zpracování stanoveným způsobem
Případné zamítnutí ţádosti o povolení vzdělávání dle IVP zajišťuje ve správním řízení
Pokud podpůrná opatření vyţadují zapojení asistenta pedagoga u ţáka se SVP (na
základě doporučení ŠPZ):
V případě ţádosti o financování asistenta pedagoga (dále jen AP) ţádá krajský úřad o
souhlas se zřízením funkce AP
V ostatních případech zajistí finanční prostředky na jeho financování
Zařadí jej do příslušné platové třídy na základě nejnáročnější činnosti, kterou
vykonává
Pravidelně sleduje efektivitu jeho působení ve třídě se ţákem se SVP
Dbá, aby se stal AP členem týmu podílejícího se na vzdělávání

3.3.2.

Role třídního učitele při vzdělávání žáka se SVP

Třídní učitel ve vztahu k ţákovi se SVP:









Dohlíţí na aplikaci PO
Je zodpovědný za vedení pedagogické dokumentace
Spolupracuje s rodinou ţáka, informuje o opodstatněných poţadavcích rodiny ţáka
týkajících se úprav ve vzdělávání
Informuje zákonné zástupce ţáka o důleţitých skutečnostech ve vzdělávání, přenáší
informace od svých kolegů
Spolupracuje s výchovným poradcem a konzultantem poradenského zařízeni
Vyhodnocuje úroveň třídního klimatu, v případě potřeby realizuje činnosti směřující k
jeho zlepšení, případně informuje vedení školy o potřebě zajištění odborné pomoci.
Ve spolupráci s výchovným poradcem vypracovává, doplňuje a vyhodnocuje PLPP a
IVP
Sleduje a vyhodnocuje efektivitu přítomnosti AP ve třídě, v níţ je vzděláván ţák se
SVP.

3.3.3.

Role vyučujících při vzdělávání žáka se SVP

Vyučující:




-

Respektují moţnosti a schopnosti ţáka.
Realizují podpůrná opatření daná školou (v 1. stupni podpory) nebo školským
poradenským zařízením (v 2. – 5. stupni podpory).
Podporují ţáka v dosaţení jeho optimálního výkonu
V případě, ţe je vzdělávání ţáka upraveno individuálním vzdělávacím plánem:
Postupují podle pokynů osoby zodpovědné za tvorbu IVP (zpravidla třídní učitel nebo
výchovný poradce).
Zpracovává tu část IVP, která se týká jím vyučovaného předmětu.
Respektují i pravidla a doporučení stanovená dalšími částmi IVP
Vyhodnocují efektivitu vzdělávání dle IVP, v případě potřeby upravují obsah IVP.
V případě, ţe ţák při vzdělávání vyuţívá podpory AP, učitel:
Řídí a je zodpovědný za vzdělávací proces.
Přijímá AP jako svého kolegu, vytváří podmínky pro týmovou spolupráci.
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3.3.4.
Role výchovného poradce a dalších pracovníků při
vzdělávání žáka se SVP
Na naší škole je samozřejmostí úzká spolupráce všech členů školního poradenského zařízení –
výchovného poradce, metodika prevence, kariérového poradce a školního psychologa.
V úzké spolupráci se všemi učiteli daného ţáka výchovný poradce u ţáka s potřebou
podpůrných opatření 1. stupně:







Sbírá poznatky o neúspěšnosti (problémech) ţáka
Organizuje pracovní setkání vyučujících, na kterých budou diskutovat o diagnostikou
zjištěných skutečnostech, navrhovat podpůrná opatření v 1. stupni podpory
Koordinuje vypracování, doplňování a vyhodnocování PLPP
Sleduje aplikaci PO v praxi
Koordinuje zpracování závěrů o nedostatečnosti aplikovaných opatření pro potřeby
další spolupráce se ŠPZ
Ve spolupráci se zákonným zástupcem zprostředkuje vyšetření ţáka a získá
doporučení ŠPZ k přiznání PO ve 2.– 5. stupni podpory

V případě ţáka ve stupni podpory 2. – 5.:
 Spolupracuje s poradenským zařízením, koordinuje spolupráci školy se ŠPZ, je jeho
hlavním konzultantem v hodnocení vzdělávání ţáka se SVP, v případě potřeby
zprostředkovává spolupráci s ostatními vyučujícími
 Koordinuje tvorbu IVP a jeho vyhodnocování v termínech v souladu s platnou
legislativou
 Sleduje efektivitu vyuţití asistenta pedagoga
 Je garantem naplňování speciálních vzdělávacích potřeb ţáka
 Je zodpovědný za shromaţďování písemné dokumentace a vyplňování školní matriky
u ţáků se SVP

3.3.5.
Zabezpečení výuky žáků s potřebou podpůrných
opatření ve vzdělávání
1.1.1.1

CHARAKTERISTIKA 1. STUPNĚ PODPORY 7

Vyučující navrhují, realizují a vyhodnocují PO v tomto stupni podpory v případě, ţe ţák
selhává např. z těchto důvodů:
• Situace, které zvyšují riziko školní neúspěšnosti (krátkodobá nemoc, stěhování, rozvod či
úmrtí v rodině, negativní vztahy v kolektivu, změny učitele atd.).
• Dlouhodobější problémy vyplývající z nemoţnosti či neschopnosti rodiny zabezpečit
adekvátní domácí přípravu, drobné poruchy pozornosti, nezávaţné nespecifické poruchy
chování atd.
• Lehké narušení komunikačních schopností ovlivňující úroveň čtení a psaní,
Pokud vyučující zjistí, ţe tato PO stačí k naplnění speciálních vzdělávacích potřeb ţáka, dále
je pouţívá do té doby, po kterou jsou efektivní (můţe to trvat celou školní docházku).
V případě, ţe nejpozději po šesti měsících vyučující zjistí, ţe podpůrná opatření, která
realizuje, nestačí a nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech (chování, projevech) ţáka,
zprostředkujeme se souhlasem a na základě písemné ţádosti zákonných zástupců vyšetření ve
školském poradenském zařízení.
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Pro tento případ vyučující zpracuje zprávu o poskytnuté pedagogické podpoře, ve které jasně
uvede:
• jaký problém ve vzdělávání ţáka nastal,
• jaká podpůrná opatření byla uplatňována,
• jak jsou vyhodnocena.

1.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. – 5. STUPNĚ PODPORY 7
Jako podpůrná opatření pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
vyuţívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
zejména:
a)
-

v oblasti organizace výuky
multisenzoriální přístup při nácviků všech dovedností
procvičování naučeného
vyuţití relaxačních přestávek
střídání forem a činností během výuky
zařazení předmětů speciálně pedagogické péče
úpravy zasedacího pořádku s ohledem na individuální potřeby ţáka
dle moţností sníţení počtu ţáků ve třídě

b) v oblasti metod a forem výuky
- Individuální práce s ţákem
- Pravidelná kontrola pochopení osvojovaného učiva
- Důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- Respektování pracovního tempa ţáků, poskytování dostatečného času k zvládnutí
úkolů
c) v oblasti pomůcek
- zajištění didaktických, kompenzačních a reedukačních pomůcek
d) v oblasti úpravy obsahu vzdělávání
uzpůsobování, redukce učiva s ohledem na ţákovy schopnosti a moţnosti
e) v oblasti práce s třídním kolektivem
- vyhodnocování úrovně třídního klimatu, v případě potřeby realizace činností
směřující k jeho zlepšení (spolupráce se školním psychologem)

f) v oblasti hodnocení
- Individualizace hodnocení – nutnost rozlišení při zadávání práce dle schopností a
výkonu konkrétního žáka tak, aby došlo k jeho pozitivní motivaci k dalšímu učení
- Podmínky a metody dlouhodobého sledování ţáků - sledování výkonů ţáka v
průběhu vyučování, jeho připravenosti na vyučování, různé druhy prověřování
jeho vědomostí, dovedností, návyků a různé druhy zkoušek – písemné, ústní,
grafické, praktické, autoevaluace apod.
- Rozšířené formy hodnocení - postihují nejen znalostní úroveň, ale také informace
o průběhu učení, jeho aktuálním stavu a kvalitě – např. slovní hodnocení
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3.3.5.1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP
Pokud do třídy chodí ţák, jehoţ průběh vzdělávání je nutné v různé míře upravit, volí
vyučující zvýšenou individualizaci postupů vzdělávání ţáka a vytváří PLPP, případně se na
úpravách postupů jeho vzdělávání domluví více pedagogů.
 Při vypracování PLPP pro ţáky s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání
vycházíme z platné legislativy
 O tom, zda bude ţákovi vypracován PLPP rozhodne třídní učitel ţáka po dohodě
s výchovným poradcem, popř. s jinými vyučujícími, v jejichţ předmětech se obtíţe
ţáka projevují
 PLPP bude vypracován písemně na doporučeném tiskopise
 Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem
stanovení např. metod práce s ţákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a
dovedností.
 Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a zorganizuje společné schůzky s
rodiči, pedagogy, vedením školy i ţákem samotným.
 PLPP vypracuje třídní učitel či vyučující, v jehoţ předmětu se obtíţe ţáka projevují, a
to ve spolupráci s výchovným poradcem
 PLPP bude součástí dokumentace ţáka ve školní matrice – tiskopisy se budou
shromaţďovat u třídních učitelů a výchovného poradce
 V PLPP bude stručně popsáno, kde má ţák problémy, co se v postupech práce změní a
jak se to promítne do metod, organizace vzdělávání ţáka i jeho hodnocení
 S PLPP budou seznámeni zákonní zástupci ţáka a všichni vyučující dané třídy
 PLPP bude průběţně aktualizován a vyhodnocován učitelem, který PLPP vypracoval
 Po třech měsících škola se souhlasem zákonného zástupce zprostředkuje vyšetření ve
školském poradenském zařízení

3.3.5.2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
O tom, zda bude ţák vzděláván podle IVP, rozhodne ředitel školy na základě písemného
doporučení školského poradenského zařízení.
Poskytování vzdělávání IVP bude zajištěno na základě písemného informovaného souhlasu
zákonného zástupce ţáka.








Struktura IVP vychází z platné právní úpravy
IVP vypracujeme na doporučeném tiskopise
IVP bude součástí dokumentace ţáka ve školní matrice – tiskopisy se budou
shromaţďovat u třídních učitelů a výchovného poradce
IVP vypracuje třídní učitel či vyučující, v jehoţ předmětu se obtíţe ţáka vyskytují, a
to ve spolupráci s výchovným poradcem
IVP má charakter písemné dohody mezi ředitelem školy a zákonným zástupcem ţáka.
Veškerá navrhovaná opatření jsou s rodiči projednána a jejich názor respektován
S IVP seznámíme zákonné zástupce ţáka a všechny vyučující dané třídy
IVP bude průběţně aktualizován a vyhodnocován učitelem, který IVP vypracoval

15

3.3.5.3. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP pro žáky
s LMP






V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro
ţáky s LMP od 3. stupně podpory, bude pro tvorbu IVP vyuţívána minimální
doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník,
bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro
konkrétní ročník v IVP ţáka s přiznaným podpůrným opatřením
Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních
ţáků
IVP můţe být během roku upravován a vyhodnocován podle potřeb ţáka
V případě potřeby bude vzdělávání ţáků upraveno dodatkem v ŠVP ZV

3.3.5.4. Speciálně pedagogická péče
Jako podpůrná opatření pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
zařazeny podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
předměty speciálně pedagogické péče (dále jen SPP), které jsou zaměřeny na nápravy v těchto
oblastech:







rozvoj grafomotorických dovedností
rozvoj sluchového a zrakového vnímání
rozvoj čtenářských dovedností
řečová výchova
upevňování probraného učiva
prostorová orientace

Časová dotace na předměty SPP je poskytována z disponibilní časové dotace.
SPP provádějí tito vyučující – speciální pedagog, absolvent kurzů SPUCH nebo účastník
odborných seminářů v systému DVPP – a to v úzké spolupráci s ostatními vyučujícími a
výchovným poradcem.
Organizaci vzdělávání ţáků zařazených do SPP a rozsah péče stanovíme v souladu s výsledky
vyšetření. Vycházíme také z koncepce, podmínek a moţností školy.
Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím moţnostem a předpokladům
ţáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.
Při SPP je ţák vybaven kompenzačními pomůckami a učebními texty dle doporučení
poradenského zařízení.
Obsah a průběh SPP zaznamenává příslušný pedagog do osobních záznamů ţáka. Obsahová
náplň hodin je zaměřena na konkrétní odstraňování individuálních obtíţí ţáka. V pedagogické
práci jsou pouţívány speciální pedagogické metody tak, aby docházelo k postupnému
odstraňování obtíţí nebo alespoň ke zmírnění poruchy.
Při práci jsou dodrţovány tyto zásady:
a) vycházíme z celkové analýzy případu dítěte a z co nejpřesněji provedené diagnostiky
b) postupujeme po malých krocích, snaţíme se pracovat na základě multisenzoriálního
přístupu v atmosféře klidu a bezpečí
c) snaţíme se o zautomatizování schopností a dovedností
d) dodrţujeme obsahovou strukturu jednotlivých hodin
e) dodáváme dítěti sebedůvěru
f) snaţíme se o vyloučení rušivých podnětů při práci
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g) reedukaci zahajujeme na niţší úrovni náročnosti, postupně poţadavky zvyšujeme.
h) reedukaci provádíme pravidelně
i) snaţíme se o to, aby dítě zaţilo pocit úspěchu v činnosti, v níţ dosud poznalo jen
nezdar
Hodnocení předmětu SPP:
Předmět není klasifikován známkami, je veden individuálně podle potřeb jednotlivých ţáků.
O průběhu poskytování SPP informujeme dle potřeby a zájmu zákonné zástupce dítěte.
Nastanou-li důvody pro ukončení SPP, je vyučující kompetentní k tomu, aby inicioval
provedení kontrolního vyšetření (např. problematická spolupráce, nezájem dítěte či jeho
rodičů apod.)

3.3.6.
Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Jednou z priorit naší školy je vyhledávání talentovaných ţáků.
Vzdělávání těchto ţáků probíhá formou individuální integrace do běţných tříd. Ţáci se
vzdělávají takovým způsobem, aby se jejich nadání mohla projevit, uplatnit a dále rozvíjet.
V průběhu vzdělávání jsou podporováni tak, aby došlo k co nejlepšímu naplnění jejich
vzdělávacích moţností.
Pro podporu nadání a mimořádného nadání vyuţíváme dle doporučení školského
poradenského zařízení podpůrná opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb ţáka
v rozsahu 1. aţ 4. stupně podpory.
Sportovně nadaným ţáků nabízíme:





nepovinné a volitelné předměty
„přípravku“ házené
od 6. ročníku výuku s rozšířenou výukou Tv
přípravu a účast na sportovních turnajích a soutěţích

Pro účelné vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných ţáků v jiných oblastech
zabezpečujeme:








rozšíření obsahu vzdělávání v dané oblasti nad rámec ŠVP
vypracování IVP
účast ţáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících
přeřazení do vyššího ročníku na základě zkoušek před komisí
nabídku volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů
zadávání specifických úkolů, projektů
přípravu a účast na soutěţích a olympiádách

Zodpovědné osoby v systému péče o nadané a mimořádně nadané ţáky:
a) ředitel školy
b) zástupce ředitele pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ
c) výchovný poradce pro ţáky se SVP
d) třídní učitel
e) vyučující dané třídy, v jejichţ předmětech se nadání ţáka projevuje
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3.3.6.1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného
a mimořádně nadaného žáka
Pokud do třídy chodí ţák, který vykazuje ve srovnání s vrstevníky nadání v oblasti
rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech, volí vyučující zvýšenou individualizaci postupů vzdělávání ţáka a vytváří
PLPP.










Při vypracování PLPP pro nadané a mimořádně nadané ţáky vycházíme z platné
legislativy
O tom, zda bude ţákovi vypracován PLPP rozhodne třídní učitel ţáka po dohodě
s výchovným poradcem, popř. s jinými vyučujícími, v jejichţ předmětech se nadání
ţáka projevuje
PLPP bude vypracován na doporučeném tiskopise
PLPP bude součástí dokumentace ţáka ve školní matrice – tiskopisy se budou
shromaţďovat u třídních učitelů a výchovného poradce
PLPP vypracuje třídní učitel či vyučující, v jehoţ předmětu se nadání ţáka projevuje
ve spolupráci s výchovným poradcem
V PLPP bude stručně popsáno, v čem ţák vyniká, co se v postupech práce změní a jak
se to promítne do metod, organizace vzdělávání ţáka i jeho hodnocení
S PLPP seznámíme zákonné zástupce ţáka a všechny vyučující dané třídy
PLPP bude průběţně aktualizován a vyhodnocován učitelem, který PLPP vypracoval
Po třech měsících škola se souhlasem zákonného zástupce zprostředkuje vyšetření v
PPP

3.3.6.2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP nadaného a
mimořádně nadaného žáka
O tom, zda bude ţák vzděláván podle IVP, rozhodne ředitel školy na základě písemného
doporučení školského poradenského zařízení.
Poskytování vzdělávání IVP bude zajištěno na základě písemného informovaného souhlasu
zákonného zástupce ţáka.








Struktura IVP vychází z platné právní úpravy
IVP vypracujeme na doporučeném tiskopise
IVP bude součástí dokumentace ţáka ve školní matrice – tiskopisy se budou
shromaţďovat u třídních učitelů a výchovného poradce
IVP vypracuje třídní učitel či vyučující, v jehoţ předmětu se nadání ţáka projevuje ve
spolupráci s výchovným poradcem
IVP má charakter písemné dohody mezi ředitelem školy a zákonným zástupcem ţáka.
Veškerá navrhovaná opatření jsou s rodiči projednána a jejich názor respektován
S IVP seznámíme zákonné zástupce ţáka a všechny vyučující dané třídy
IVP bude průběţně aktualizován a vyhodnocován učitelem, který IVP vypracoval
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3.3.7.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Hodnocení a zejména klasifikace je jedním z hmatatelných výstupů školní úspěšnosti či
neúspěšnosti ţáka. Zejména v případech, kdy upravujeme obsah vzdělávání, se ţák se SVP
dostává do situace, kdy jeho klasifikace nekoresponduje s klasifikací ostatních ţáků ve třídě.
„Nespravedlivá“ klasifikace a její nepochopení ze strany spoluţáků a jejich rodičů můţe být
příčinou neúspěšnosti celé integrace.
Při hodnocení ţáků se SVP respektujeme platné právní předpisy.
Ţáky tak pro vzdělávací účely nečleníme podle původních diagnostických kategorií, ale
hodnotíme jen potřebu úpravy podmínek jejich vzdělávání.
Usilujeme o takové hodnotící přístupy, které napomáhají ţákům rozvíjet jejich osobnost a
jednoznačně podporují jejich vzdělávací aktivitu.




Preferujeme hodnocení zaloţené na porovnávání stávajícího výkonu dítěte s jeho
vlastním předchozím výkonem
Důraz klademe na zlepšení
Preferujeme takový způsob hodnocení, který je zaloţen jednak na informování dítěte,
aby vědělo, v čem a jak má nadále spolupracovat, jednak na informování učitele, aby
mohl volit co nejadekvátnější další postup

Vycházíme z hodnocení kaţdého ţáka jako individua, bez tendence k jeho srovnávání se
spoluţáky. Snaţíme se, aby ţák se SVP nalezl oporu a podporu v oblastech, ve kterých
dosahuje výborných výsledků, i v oblastech, do nichţ se jeho porucha promítá, a ţe bude
veden tak, aby nedocházelo k jeho sníţenému sebehodnocení a sniţování sebevědomí.
Hodnotíme je samotné a srovnáváme jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou,
jeho moţnostmi a schopnostmi. Neprovádíme srovnávání s ostatními, nezaměňujeme
problémy vyplývající z poruchy s lajdáctvím.
Umoţňujeme ţákovi zaţít pocit úspěchu, poskytujeme mu takové úlevy, které pomohou
odhalit, co doopravdy umí a dovede.
Způsob hodnocení je zcela individuální.
Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno nejčastěji číselnou klasifikací.
Na základě písemné ţádosti rodičů, se souhlasem ředitele školy a vyučujících můţe být ţák
hodnocen slovně. Rozsah i struktura slovního hodnocení jsou záleţitostí učitele, který se pro
tuto formu rozhodl. Forma hodnocení u jednotlivých ţáků nemusí být stejná. Obsah slovního
hodnocení je pozitivně motivační, současně však i objektivní a kritický. Obsahuje konkrétní
vyjádření toho, co ţák v daném vyučovacím předmětu zvládl a v jaké kvalitě, vymezuje další
postup rozvoje ţáka se zřetelem k vynaloţenému úsilí a k individuálním předpokladům ţáka
pro vyučovací předmět. Za slovní hodnocení nepovaţujeme zápis klasifikačního stupně jeho
slovním ekvivalentem.
Na základě písemné ţádosti rodičů, se souhlasem ředitele školy a vyučujících můţe být
pouţita také kombinace výše způsobu hodnocení.
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3.4.

Začlenění průřezových témat

Osobnostní a sociální výchova
1.stupeň
Název tematického
okruhu

2.stupeň

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Čj M Prv
Vv

Čj Prv
Vv

Prv Vv

Př Vl Vv

Př Vv

Čj M D
F Z Hv
Vv

Čj M F Z
Hv Vv

Čj M F
Ch Z Hv
Vv

Čj M F
Ch Z Hv
Vv

Sebepoznání a
sebepojetí

Vv

Vv

Prv Vv

Př Vv

Př Vv

Čj Vz

Čj Vz

Čj Ov Př
Pv

Čj Vv

Seberegulace a
sebeorganizace

Tv

Tv

M Prv
Tv

Tv Vz

Tv Vz

Ov Př
Tv

Tv

Psychohygiena

Čj M Prv

Př

Tv Vz

Tv Vz

Př

Tv

Hv Vv
Pv

Čj M Hv
Vv

Čj M Hv
Vv

Čj M Hv
Vv

Čj M Hv
Vv

Čj Ov
Vz

Čj Vz

Čj Ov

Čj

Rozvoj schopností
poznávání

Př
M Tv Hv Čj Tv Hv Čj Hv Vv
Vv Pv
Vv Pv
Pv

Kreativita

Tv Hv
Vv Pv

Poznávání lidí

Prv Tv

Prv Tv

Prv Tv

Mezilidské vztahy

Prv Hv

Prv Hv

Prv Hv

Př Hv

Př Hv
Pv

Čj Ov
Vz

Čj Vz

Čj Ov

Čj

Komunikace

Čj Vv

Čj Vv

Aj Vv

Aj Vv

Aj Vv

Čj Aj Vz

Čj Aj Vz

Čj Aj Ov

Čj Aj Tv
Pv

Kooperace a kompetice

Vv Tv

Vv Tv

Aj Vv

Aj M Pv
Tv

Aj M Pv
Tv

Čj Aj Hv
Vz Tv

Čj Aj Hv
Tv Pv

Čj Aj Hv
Tv

Čj Aj Hv
Tv

Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Prv

Prv

Prv

Vz Tv

Ov

Tv

Prv Pv

Čj Prv
Pv

Prv Pv

Hodnoty, postoje,
praktická etika

Tv

Tv

Vz

Vz

Vv

Výchova demokratického občana
1.stupeň
Název tematického
okruhu

1.

2.

2.stupeň

3.

4.

Občanská
společnost a škola

Vl

Občan, občanská
společnost a stát

Vl

Formy participace
občanů v politickém
životě

5.

7.

8.

9.

Ov D

D

Ov

Vl

Vl

20

6.

D

Ov

Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu
rozhodování

Vl

Vl

Ov

D

D

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
1.stupeň
Název tematického
okruhu

1.

2.

Evropa a svět nás
zajímá

2.stupeň

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Čj

Aj Hv

Aj Vl Hv

Čj Aj Inf

Čj Aj D Z

Čj Aj Ov
Z

Čj Aj

Aj

Aj Vl

Ov

Ov Př

Aj D Př Z

Aj D

Vl

Čj D Vv

Čj D Vv

Čj D Z
Vv

Čj D Ov
Z Vv

Objevujeme Evropu
a svět
Jsme Evropané

Multikulturní výchova
1.stupeň
Název tematického
okruhu

1.

2.

2.stupeň

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hv

Vl Tv Vv
Pv Hv

Vl Tv Vv
Pv Hv

Čj

Čj D Ov

Čj Aj

Čj Aj Z

Prv Hv

Vv Tv Pv

Vv Tv Pv

Čj Ov

Čj

Čj Ov D

Čj Ov D

Etnický původ

Prv

Čj Vl

Vl

D Ov

Z

Ov Př Z

DZ

Multikulturalita

Aj

Aj

Aj

Aj

Aj

Čj Aj Ov

Čj Aj

Ov D Př

D

Kulturní diference
Lidské vztahy

Prv

Prv

Princip sociálního
smíru a solidarity

Prv

Environmentální výchova
1.stupeň
Název tematického
okruhu

3.

4.

5.

6.

7.

Čj Prv

Př

Př

Z Př Vv
Pv

Př

Základní podmínky
života

Prv

Př

Př

Z Př Pv

Z Př

Z F Př
Ch

Z F Př
Ch

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Prv

Př

Př

Př

Ov Z Př
Pv

F D Př Z
Ch

Ov F Př
Z Ch

Ekosystémy

1.

2.

2.stupeň
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8.

9.
Př Vv

Vztah člověka k
prostředí

Př

Prv

Př

Př

Ov Př Pv

Př Ch

Ov Př Z
Ch

Mediální výchova
1.stupeň
Název tematického
okruhu

1.

2.

Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

2.stupeň

3.

4.

5.

Čj

6.

7.

Inf

Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality

Vv

Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení

8.

9.

Čj

Ov

Vv

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Fungování a vliv
médií ve společnosti

Čj

Vv

Vz

Čj

Tvorba mediálního
sdělení

Čj

Inf

Vv

Čj

Práce v realizačním
týmu

Pv

Pv

Pv

Pv Tv
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Pv Tv

Čj

D

4. Učební plán
4.1.
Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace

Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

Český jazyk
a literatura

Český jazyk 8+1

Cizí jazyk

Anglický
jazyk

Matematika
a její
aplikace

Matematika
a její
aplikace

Matematika

Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

Informatika

Prvouka
Člověk a
jeho svět

Umění a
kultura

Člověk a
zdraví
Člověk a
svět práce

Člověk a
jeho svět

1.

2.
8+2

4

4+1

2

1+1

Ročník
3.
4.

5.

Celkem
předměty

Z toho
disponib.
9

7+2

5+2

5+2

42

3

3

3

9

4+1

4+1

4+1

24

1

1

3

4

7

1

Přírodověda

1+1

2

4

1

Vlastivěda

1+1

2

4

1

Hudební
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

7

Tělesná
výchova

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

20

22

25

25

26

118

Člověk a
Pracovní
svět práce
výchova
Celková povinná časová dotace

16

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň:
Tabulka počtu hodin učebního plánu podle vzdělávacích oblastí a oborů vycházejících
z RVP ZV uvádí počet hodin jednotlivých předmětů v ročnících a jsou z ní patrny názvy
jednotlivých vyučovacích předmětů.
Disponibilní časová dotace byla na 1. stupni vyuţita k posílení časové dotace jednotlivých
vzdělávacích oblastí – znázorněno graficky (+1).
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4.2.

Učební plán pro 2. stupeň
Ročník

Vzdělávací
oblast

Jazyk a
jazyková
komunikace

Matematika
a její
aplikace
Informační
a
komunikační

technologie
Člověk a
společnost

Člověk a
příroda

Umění a
kultura

Člověk a
zdraví
Člověk a
svět práce

Z
toho
Celkem dispo
předměty nib.

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

6.

7.

8.

9.

Český jazyk
a literatura

Český jazyk

4

4

4

3+1

16

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí
jazyk

Německý jazyk
Ruský jazyk
Konverzace v
anglickém jazyce

3

3

6

Matematika
a její
aplikace

Matematika

4

3+1

4

16

Informační a
komunikační
technologie

Informatika

1

Dějepis

Dějepis

2

2

2

1+1

8

Výchova k
občanství

Občanská
výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

Fyzika

1+1

2

1+1

2

8

Chemie

Chemie

2

2

4

Přírodopis

Přírodopis

1+1

2

1

1+1

7

2

Zeměpis

Zeměpis

2

2

1+1

1

7

1

Hudební
výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

2

2

1

1

6

Výchova ke
zdraví

Výchova ke
zdraví

1

1

0+1př

Tělesná
výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a
svět práce

Pracovní
výchova

1+1

1+1

0+1

1

6

3

2

2

2

6

6

30

32

31

122

18

Volitelné předměty
Celková povinná časová dotace

29

4

1

1

1

3

1

2

1

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň:
Disponibilní časová dotace byla na druhém stupni vyuţita k zavedení povinně volitelných
předmětů (6 hodin) a k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí (12 hodin).
Výchova ke zdraví je v 8. ročníku součástí přírodopisu.
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4.3.

Učební plán pro třídy s rozšířenou výukou Tv
Ročník

Vzdělávací
oblast

Jazyk a
jazyková
komunikace

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

6.

7.

8.

9.

Český jazyk
a literatura

Český jazyk

4

4

4

3+1

16

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí
jazyk

Německý jazyk
Ruský jazyk
Konverzace v
anglickém jazyce

3

3

6

3+1

4

16

Matematika Matematika
a její
a její
aplikace
aplikace
Informační
a
Informační a
komunikačn komunikační
í
technologie
technologie
Člověk a
společnost

Člověk a
příroda

Umění a
kultura

Člověk a
zdraví
Člověk a
svět práce

Z
toho
Celkem dispo
předměty nib.

4

1

Matematika

4

1

Informatika

1

Dějepis

Dějepis

2

2

2

1+1

8

Výchova k
občanství

Občanská
výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

Fyzika

1

2

1+1

2

7

Chemie

Chemie

2

2

4

Přírodopis

Přírodopis

1

2

1

1+1

6

1

Zeměpis

Zeměpis

2

2

1+1

1

7

1

Hudební
výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

2

2

1

1

6

Výchova ke
zdraví

Výchova ke
zdraví

1

1

0+1př

Tělesná
výchova

Tělesná výchova

2+3

2+3

2+2

Člověk a
svět práce

Pracovní
výchova

1

1

29

30

1

1

1

3

1

2+2

18

10

0+1

1

4

1

32

31

122

18

Volitelné předměty
Celková povinná časová dotace

Třídy s rozšířenou výukou TV – házené a krasobruslení, mají vyučovací předmět
Tělesná výchova posílen v 6. a 7. ročníku na 5 hodin týdně a v 8. a 9. ročníku na 4 hodiny.
Toto navýšení je moţné pouze z disponibilních hodin, které jsou ţákům odebrány:
6. r. – 1h fyziky, přírodopisu a pracovní výchovy; 7. r. – 2 h volitelných předmětů a 1h
pracovní výchovy; 8. a 9. r. – 2 h volitelných předmětů.
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5. Učební osnovy
5.1.
5.1.1.

Učební osnovy pro 1.stupeň
Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
 poskytuje nezbytné předpoklady a nástroje komunikace se skutečností, s lidmi a kulturními výtvory
 rozvíjí schopnost vyjadřovat myšlenky a city, vţívat se do myšlení a cítění druhých, rozvíjí proţívání
 směřuje k ovládnutí elementárních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
 směřuje k osvojování a rozvíjení techniky psaní a čtení, vede k vytváření základních čtenářských dovedností a návyků
 směřuje k utváření čtenářského vkusu a trvalého zájmu o četbu
 prostřednictvím četby rozvíjí a podporuje emocionální zrání ţáků, ozřejmuje ţivotní a mravní hodnoty ovlivňující způsob jednání a
rozhodování
 směřuje k sebepoznání a k pozitivním ţivotním motivacím
 vede k rozvíjení dovednosti rozlišovat hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 1. ročník - 9 hodin týdně
 2. ročník - 10 hodin týdně
 3. ročník - 9 hodin týdně
 4. ročník - 7 hodin týdně
 5. ročník - 7 hodin týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
 v 1. ročníku má předmět komplexní charakter
 ve 2. – 5. ročníku má sloţky specifického charakteru
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Strategie pouţívané při práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 skupinové vyučování
 samostatná práce
 kolektivní práce
 krátkodobé projekty
 hravá činnost
 návštěva knihovny
 práce s knihou
 práce na počítači apod.
Kompetence k učení
Učitel
 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých ţáků
 sleduje při hodině pokrok všech ţáků
 vede ţáky k vyhledávání a třídění informací
 vede ţáky k uţívání správné terminologie
 vede ţáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu
 vede ţáky k vyuţívání výpočetní techniky
 vede k uţívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie apod.) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další rozvoj
Ţáci





osvojují si základní jazykové a literární pojmy
vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
vyuţívají prostředky výpočetní techniky

Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede ţáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické učivo
 vede ţáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodňovali správné řešení
 zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
 vede ţáky k plánování postupů
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Ţáci





hodnotí práci ţáků způsobem, který jim umoţní vnímat vlastní pokrok
vyhledávají informace vhodné k řešení problému
vyuţívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
uváţlivě rozhodují, navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
vzájemně si radí a pomáhají

Kompetence komunikativní
Učitel
 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat a komunikovat
 vede ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu
 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 vede ţáky k výstiţné argumentaci
Ţáci
 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory výstiţně a kultivovaně v ústní i písemné formě
 naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují
 účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
 vyuţívají informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
Učitel
 vyţaduje dodrţování stanovených pravidel
 dodává ţákům sebedůvěru
Ţáci
 ţáci respektují pokyny pedagogů
 účinně spolupracují ve skupině
 podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
Kompetence občanské
Učitel
 podporuje v ţácích potřebu literárního projevu, recitace, četby
 zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden ţák pracoval za ostatní
28



Ţáci





motivuje ţáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
motivuje ţáky k zájmu o kulturní dědictví
respektují přesvědčení druhých lidí
chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
aktivně se zapojuje do kulturního dění
mají pozitivní vztah k uměleckým dílům

Kompetence pracovní
Učitel
 vede ţáky k organizování a plánování učení
 vede ţáky k dodrţování stanovených pravidel
 vede ţáky k uţívání znalostí v běţné praxi
 vede k dodrţování bezpečnostních pravidel při práci s výpočetní technikou
Ţáci
 dodrţují hygienu práce
 dodrţují bezpečnostní pravidla při práci s výpočetní technikou
 vyuţívají získaných znalostí v běţné praxi

29

1. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ţák
 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené sloţitosti
 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost



naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)



čtení – praktické čtení (přípravná cvičení sluchová a OSV – psychohygiena (efektivní
komunikace, hledání pomoci při
zraková, technika čtení – správné čtení slabik a
obtíţích)
uvědomělé čtení snadných slov a krátkých vět se
zřetelnou spisovnou výslovností, čtení pozorné,
tiché a hlasité, plynule čtení jednoduchého textu
s porozuměním, přednes básní a říkadel, řešení
hádanek, účast na dramatizaci pohádky,
rozpočítávalo); věcné čtení (orientovat se v textu
Slabikáře, čítanky a jiného textu pro děti); článek,
nadpis, řádek, odstavec



mluvený projev – základy techniky mluveného
projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost,
artikulování, srozumitelnost, výslovnost délky
hlásek); komunikační ţánry (prosba, poděkování,
omluva, blahopřání, sdělování krátkých zpráv,
dialog); spisovné vyjadřování z hlediska slovní
zásoby, gramatické správnosti a kultury mluveného
projevu odpovídající moţnostem ţáka 1.ročníku;
mimojazykové prostředky (mimika, gesta)

 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
 na základě vlastních záţitků tvoří krátký
mluvený projev
 respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru
 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky
řeči v běţných školních i mimoškolních
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OSV – rozvoj schopností
poznávání (cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování)

OSV – komunikace (mluvní
cvičení, verbální a neverbální
sdělení; komunikační dovednosti)

situacích

 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním



písemný projev – základní hygienické návyky
(správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem, umístění
sešitu a jeho sklon); technika psaní (uvolňovací
cviky, úhledný, čitelný a přehledný písemný
projev); kvalitativní znaky písma (správné tvary ve
větší velikosti a liniatuře, tvary písmen a číslic,
spojování písmen, slabiky a slova, správné pořadí
písmen a úplnost slova, psaní jednoduchých vět,
interpunkce, znaménka); opisování podle předlohy,
přepisování, diktát, autodiktát; velká počáteční
písmena vlastních jmen a prvního slova věty; nácvik
psaní velkých tiskacích písmen



zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin, modulace souvislé řeči
(tempo, intonace, přízvuk)



slovní zásoba a tvoření slov – rozlišení vět, slov,
slabik, hlásek (písmen), podoba písma (písmeno
malé, velké, tištěné, psané); poznávání písmen
abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám;
diakritická znaménka (tečka, čárka, dvojtečka,
otazník, vykřičník, pomlčka)

 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ţák
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ţák
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřeného věku



poslech literárních textů



záţitkové čtení a naslouchání – poznávání postav
pohádky, seznamování se s postavami povídky ze
ţivota dětí, ( co rádi posloucháme, co rádi čteme);
hodnocení vlastnosti postav; vyjádření pocitů
z četby



tvořivé činnosti s literárním textem – přednes,
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod



základní literární pojmy – rozpočítávalo, hádanky,
říkadla, přísloví, básně pro děti a o dětech, pohádka,
loutkové divadlo, maňáskové divadlo, spisovatel,
kniha, časopis, ilustrace, článek, nadpis, řádek,
odstavec

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
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2. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ţák
 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené sloţitosti
 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost



naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní-zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)



čtení – praktické čtení (přípravná cvičení sluchová a
zraková, technika čtení – uvědomělé čtení snadných
slov a krátkých vět se zřetelnou spisovnou
výslovností, čtení pozorné, tiché a hlasité, uţívání
správného slovního přízvuku, uplatnění přirozené
intonace, plynule čtení textu s porozuměním); věcné
čtení (orientovat se v textu čítanky a jiného textu
pro děti); článek, nadpis, řádek, odstavec



mluvený projev – základy techniky mluveného
projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost,
artikulování, srozumitelnost, výslovnost délky
hlásek); komunikační ţánry (oslovení, pozdrav,
poděkování); základní komunikační pravidla
(zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování); spisovné
vyjadřování z hlediska slovní zásoby, gramatické
správnosti a kultury mluveného projevu
odpovídající moţnostem ţáka 2.ročníku; cvičení se
ve schopnosti vypravovat a popisovat(děj – základ
vypravování, dodrţování posloupnosti dějů na
základě pozorování, jednoduchý popis,
pojmenování předmětů a jejich vlastností)

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti

 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
 na základě vlastních záţitků tvoří krátký
mluvený projev
 respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru
 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky
řeči v běţných školních i mimoškolních
situacích
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OSV – rozvoj schopností
poznávání (cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a soustředění,
dovednosti pro učení)

OSV – komunikace (komunikace
v různých situacích)
OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika (dovednosti rozhodování
v eticky problematických situacích
všedního dne)

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh
 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním



písemný projev – základní hygienické návyky
(správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem, umístění
sešitu a jeho sklon); technika psaní (úhledný, čitelný
a přehledný písemný projev); kvalitativní znaky
písma (¨psaní písmen a číslic podle normy psaní
v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţování sklonu
písma, správné spojování písmen a slabik,
zachovávání rozestupu písmen); psaní
jednoduchého textu (nadpis, odstavec), adresa,
přání; správné uţívání velkých písmen ve slovech i
větě, diakritická znaménka (středník, uvozovky)



zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin, modulace souvislé řeči
(tempo, intonace, přízvuk), orientování se
v rozdělení hlásek, tvoření slabik (dělení slov
jednoduchých); čeština – abeceda a písmo



slovní zásoba a tvoření slov – slovní význam
(slovo nadřazené, podřazené, souřadné)
tvarosloví – slovní druhy (seznámení s názvy
slovních druhů, poznávání podstatných jmen a
sloves, spojky, předloţky), pouţívaní spojek
v souvětí i větě jednoduché

 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ţák
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky
 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená
 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami
 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
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mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky
 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách; dě, tě,ně, ú/ů, bě, pě,
vě, mě - mimo morfologický šev; velká
písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ţák
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřeného věku
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu



skladba – pracovat s větou jako jednotkou projevu,
dodrţovat pořádek slov ve větě, rozeznávat věty dle
postoje mluvčího



pravopis – dodrţování správné výslovnosti a psaní
skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, souhlásky znělé a
neznělé, slabikotvorné r,l; vlastní jména (rozlišování
vlastních a obecných jmen); psaní i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách; dělení slov na konci řádku



poslech literárních textů (poezie, próza)



záţitkové čtení a naslouchání – poznávání postav
pohádky a povídky, seznamování se s postavami
povídky ze ţivota dětí, seznamování se s knihami o
přírodě a věcech ( co rádi posloucháme, co rádi
čteme); hodnocení vlastnosti postav; vyjádření
pocitů z četby; doporučujeme knihu spoluţákovi



tvořivé činnosti s literárním textem – volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,
domýšlení jednoduchého příběhu, převyprávění
příběhu, spojování obsahu textu s ilustrací, všímat si
spojitosti textu s ilustrací, recitace básně, řešení
hádanek, slovních hříček, účast na dramatizaci
pohádky nebo povídky;



základní literární pojmy – poezie (báseň, verš,
rým, rytmus, přízvuk); próza (vyprávění, vypravěč,
příběh, děj); divadlo (jeviště, herec, divák, maňásek,
loutka)

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
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3. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ţák
 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené sloţitosti



naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní-zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)



čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení
pozorné, plynulé, rychlé čtení tiché, hlasité čtení,
předčítání, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací o světě i o
sobě, čtení vyhledávací); čtení uměleckých,
populárních a naukových textů s důrazem na
upevňování čtenářských dovedností a návyků

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost
 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti

 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči



mluvený projev – stylizace a kompozice
(slovosled, výběr vhodných jazykových prostředků);
souvislé jazykové projevy (nadpis, členění projevu);
vytváření dovedností souvisle se vyjadřovat a klást
otázky, odpovídat; popis (ústní i písemné
popisování jednoduchých předmětů a činností,
vyuţívání jednoduché osnovy); vypravování (dle
obrázků, názorných pomůcek, vyuţívání
jednoduché osnovy); komunikační ţánry (poţádání
o informaci, podání stručné informace – i
telefonicky, uvítání návštěvy, rozloučení, přání,
pozdrav)



písemný projev – seznámení s malými tvary
tiskacích písmen

 na základě vlastních záţitků tvoří krátký
mluvený projev
 respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru
 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky
řeči v běţných školních i mimoškolních
situacích
 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh
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OSV – kreativita (cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity)

 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním



písemný projev – základní hygienické návyky
(automatizace správného sezení, drţení psacího
náčiní, hygieny zraku, zacházení s grafickým
materiálem, umístění sešitu a jeho sklonu); technika
psaní (osobitý rukopis - úhledný, čitelný, přehledný
a hbitý projev); kvalitativní znaky písma (psaní
písmen a číslic podle normy psaní v přirozené
velikosti a liniatuře, dodrţování sklonu písma,
správné spojování písmen a slabik, zachovávání
rozestupu písmen); kontrola vlastního písemného
projevu; celková úprava písemného projevu v sešitě,
zápisky, pracovní poznámky; odstraňování
individuálních nedostatků písma; římské číslice
(čtení a psaní, uţití v praxi - letopočty); vyplňování
poštovních formulářů (podací lístek, poštovní
poukázka, telegram, pozvánka), psaní krátkého
dopisu pohlednice; vyjadřování se v jednoduchých
formách psaného projevu (výběr vhodných výrazů)

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky



 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává
v textu slova příbuzná

zvuková stránka jazyka – modulace souvislé řeči
(tempo, intonace, přízvuk); sluchové rozlišení
hlásek a slabik



slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy,
význam slov (podobná, příbuzná, protikladná);
stavba slova (kořen, část předponová a příponová)



tvarosloví –druhy slov (poznávání a rozlišování –

 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev
 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ţák

 poznává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
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kromě zájmen a příslovcí),ohebné a neohebné slovní
druhy, podstatná jména (číslo, rod, vlastní jména,
seznámení se správnými gramatickými tvary);
slovesa (osoba, číslo, čas, časování); přídavná jména
(seznámení se správnými gramatickými tvary);
vyjmenovaná slova (pamětní zvládnutí
vyjmenovaných slov, pouţití v textu)

 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 uţívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami
 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách; dě, tě,ně, ú/ů, bě, pě,
vě, mě - mimo morfologický šev; velká
písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování



skladba – odlišení věty jednoduché od souvětí
(spojování vět, doplňování souvětí); základní
skladební dvojice



pravopis – zvládnutí přehledu a uţívání
vyjmenovaných slov a s tím i pravopis i/y po
obojetných souhláskách; správné psaní vlastních
jmen



poslech literárních textů (poezie, próza)



záţitkové čtení a naslouchání – kníţka, kterou
máme rádi; hledáme podstatu příběhu a jeho smysl;
líčíme atmosféru příběhu; vyjadřujeme své postoje;
myšlenky, které se nám líbí; knihy do knihovničky;



tvořivé činnosti s literárním textem – vyprávění
pohádky nebo povídky; přednes básně nebo úryvku
prózy; dramatizace pohádky, povídky nebo básně
s dějem; pověsti místní, regionální; charakterizování

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ţák
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřeného věku
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
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VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (poznávání ţivota dětí
v jiných zemích, zvyky a tradice)
EV – Ekosystémy (člověk a příroda,
příroda a dobrodruţství)
MV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení (výběr
literatury, mediální sdělení a jeho
hodnocení)

literárních postav; výtvarný doprovod; domýšlení
příběhů


základní literární pojmy – poezie (báseň s dějem;
přirovnání, zosobnění); próza (pověst, povídka,
postava, děj, prostředí); divadlo (dějství – jednání,
herec); literatura umělecká a věcná; skutečnost a její
umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie; ilustrace,
ilustrátor



metody a nástroje vyhledávání informací



výukové programy

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A
KOMUNIKACE
 vyhledává informace na portálech,
v knihovnách a databázích
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4. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas



čtení – praktické čtení (pozorné a plynulé čtení
uměleckých a populárně naučných textů, se
správným přízvukem slovním i větným,
s přirozenou intonací a správným frázováním,
uvědomělé a dostatečně rychlé čtení s
porozuměním, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací,
vyhledávání v učebnicích, dětských
encyklopediích, všímání si rozdílů zpracování
textu krásné literatury a literatury
uměleckonaučné, klíčová slova)



naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné
naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenat slyšené, reprodukce obsahu textu)

 rozlišuje podstatné i okrajové informace
v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení
 reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení
a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
 rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě
 volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo
podle svého komunikačního záměru
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a
vhodně ji uţívá podle komunikační situace

 píše správně po stránce obsahové i formální



mluvený projev - stylizace a kompozice
(vyuţívání vhodných jazykových prostředků)
upevňování dovedností souvisle se vyjadřovat a
klást otázky, odpovídat; prostý popis (ústní i
písemné popisování rostlin, zvířat a věcí,
sestavování jednoduché osnovy, tvoření nadpisu,
členění projevu na odstavce); vypravování
(dodrţování následnosti dějových sloţek);
komunikační ţánry (telefonování – stručné,
výstiţné, vypravování s pouţitím
plnovýznamových sloves a vyuţitím vhodných
spojek, vyjadřování v souvětích); přímá řeč
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MV – vnímání autora mediálních
sdělení (výběr a kombinace slov,
obrazů a zvuků z hlediska záměru a
hodnotového záměru)
OSV – kreativita (cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity)

jednoduché komunikační ţánry



písemný projev základní hygienické návyky
(automatizace správného sezení, drţení psacího
náčiní, hygieny zraku, zacházení s grafickým
materiálem, umístění sešitu a jeho sklonu);
technika psaní (osobitý rukopis - úhledný, čitelný,
přehledný a hbitý projev); kvalitativní znaky písma
(psaní písmen a číslic podle normy psaní
v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţování sklonu
písma, správné spojování písmen a slabik,
zachovávání rozestupu písmen); kontrola vlastního
písemného projevu; celková úprava písemného
projevu, odstraňování individuálních nedostatků
písma; popis, přepis, diktát, autodiktát, ţánry
písemného projevu (adresa, pohlednice,
blahopřání, korespondenční lístek, dopis, vzkaz,
jednoduché tiskopisy – přihláška, objednávka);
kultura písemného vyjadřování (zápisy z učebního
textu, výpisy údajů ze slovníku); popis postupu
děje, popis činnosti, místnosti apod.



zvuková stránka jazyka – modulace souvislé řeči
(tempo, intonace, přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy,
význam slov (jednoznačná, mnohoznačná,
spisovná,nespisovná,citově zabarvená); stavba
slova (kořen, část předponová a příponová)

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvný nebo písemný projev
s dodrţením časové posloupnosti

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ţák
 porovnává význam slov, zvláště slova stejného
nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou
 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu
 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné





tvarosloví –druhy slov (poznávání a
rozlišování),ohebné a neohebné slovní druhy,
podstatná jména (skloňování, mluvnické
kategorie); slovesa (časování, mluvnické kategorie,
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infinitiv); přídavná jména (seznámení se
správnými gramatickými tvary); vyjmenovaná
slova (uvědomělé pouţívání i/y po obojetných
souhláskách); předloţky (rozlišování předpon a
předloţek)

tvary
 vyhledává základní skladební dvojici ve větě
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně
změní větu jednoduchou v souvětí


skladba – odlišení věty jednoduché od souvětí
(spojování vět, doplňování souvětí); základní
skladební dvojice (vyjádřený podmět a přísudek,
shoda přísudku s podmětem)



pravopis – zvládnutí přehledu a uţívání
vyjmenovaných slov a s tím i pravopis i/y po
obojetných souhláskách; správné psaní vlastních
jmen



poslech literárních textů

 volně reprodukuje text podle svých schopností,
tvoří vlastní literární text na dané téma



 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů



záţitkové čtení a naslouchání – vyjádření pocitů
z četby, poslechu rozhlasového pořadu,
divadelního, televizního představení
tvořivé činnosti s literárním textem – recitace a
přednes vhodných literárních textů, volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,
hodnocení postav, všímání si ilustrací, různých
vydání stejných knih, literárních postav,
doporučujeme knihu, divadelní představení apod.
spoluţákovi
základní literární pojmy – poezie (lyrika, epika,
jednoduché pojmenování, rytmus básní; próza
(pověst, povídka,hlavní a vedlejší postavy);

 uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ţák
 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

 při jednoduchém rozboru literárních textů
pouţívá elementární literární pojmy
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MkV – etnický původ (odlišnost
lidí, ale i jejich vzájemná rovnost,
základní informace o různých
etnických a kulturních skupinách
ţijících v české a evropské
společnosti, různé způsoby ţivota,
odlišné myšlení a vnímání světa)

divadlo (dějství – jednání,konflikt a jeho řešení);
film (druhy filmů, televizní inscenace); kulturní
ţivot regionů (významní autoři)
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A
KOMUNIKACE
 vyhledává informace na portálech,
v knihovnách a databázích




metody a nástroje vyhledávání informací
výukové programy
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5. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas



čtení – praktické čtení (výrazné čtení uměleckých
textů, studijní čtení naukových textů, předčítání,
recitace, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, vyhledávání ve
slovnících a dalších různých textech, orientace
v nabídce dětské literatury, vyuţívání knihovny,
klíčová slova)



naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné
naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenat slyšené, reprodukce obsahu textu,
reagovat otázkami)

 rozlišuje podstatné i okrajové informace
v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení
 reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení
a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
 rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě



 volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo
podle svého komunikačního záměru
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a
vhodně ji uţívá podle komunikační situace

 píše správně po stránce obsahové i formální



mluvený projev – národní jazyk (průběţné
osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání);
dovednost souvisle se vyjadřovat a klást otázky,
odpovídat; popis předmětu, děje, pracovního
postupu, vlastní popis (ústní i písemný)
vypravování; mluvený projev, vyjadřování závislé
na komunikační situaci (zdvořilé vystupování);
přímá řeč (interpunkce); rozšiřování slovní zásoby

písemný projev základní hygienické návyky
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MV – fungování a vliv médií ve
společnosti (postavení médií ve
společnosti, vliv médií na
kaţdodenní ţivot jednotlivce)
MV – stavba mediálních sdělení
(zpravodajství jako vyprávění,
sestavování příspěvků podle kritérií)
MV – tvorba mediálního sdělení
(uplatnění a výběr výrazových
prostředků pro tvorbu věcně
správných a komunikačně vhodných
sdělení, moţnost vyuţití pro školní
časopis)

jednoduché komunikační ţánry

(automatizace správného sezení, drţení psacího
náčiní, hygieny zraku, zacházení s grafickým
materiálem, umístění sešitu a jeho sklonu);
technika psaní (osobitý rukopis - úhledný, čitelný,
přehledný a hbitý projev, kontrola vlastního
písemného projevu; celková úprava písemného
projevu); odstraňování individuálních nedostatků
písma; popis, přepis, diktát, autodiktát, ţánry
písemného projevu (dopis, telegram, poštovní
poukázka, průvodka, podací lístek, omluvenka,
oznámení, inzerát, jednoduchý tiskopis –
dotazník); kultura písemného vyjadřování (zápisy
z učebního textu, výpisy údajů ze slovníku); popis
postupu děje, popis činnosti, místnosti apod.

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvný nebo písemný projev
s dodrţením časové posloupnosti

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ţák
 porovnává význam slov, zvláště slova stejného
nebo podobného významu a slova
vícevýznamová



zvuková stránka jazyka – modulace souvislé řeči
(tempo, intonace, přízvuk)

 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku



slovní zásoba a tvoření slov – stavba slova
(kořen, předpona, přípona, koncovka)

 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a
vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu



tvarosloví –druhy slov (poznávání a
rozlišování),ohebné a neohebné slovní druhy,
podstatná jména (skloňování, mluvnické
kategorie); slovesa (časování, mluvnické kategorie,
infinitiv, podmiňovací způsob u slovesa být);
přídavná jména (druhy); zájmena (seznámení
s druhy, určování zájmen osobních); číslovky
(rozlišení v textu); předloţky (rozlišování předpon
a předloţek)

 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
 vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici označuje
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základ věty
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně
změní větu jednoduchou v souvětí



skladba – odlišení věty jednoduché od souvětí
(spojování vět); základní skladební dvojice
(vyjádřený, nevyjádřený,několikanásobný podmět,
přísudek slovesný, shoda přísudku s podmětem)



pravopis – lexikální, základy morfologického
(koncovky podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda
přísudku s holým podmětem); pravopis i/y po
obojetných souhláskách; zdvojené souhlásky,
předpony s-, z-, vz-, předloţky s, z, skupiny bě/bje,
vě/vje, mě/mně, pě; práce s Pravidly českého
pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny



poslech literárních textů



záţitkové čtení a naslouchání – souvislé
vyjadřování názorů a pocitů o přečteném textu,
zaznamenávání zajímavých myšlenek, hodnocení
knih a časopisů, vhodných rozhlasových,
televizních a divadelních pořadů pro děti a mládeţ



tvořivé činnosti s literárním textem – práce
s textem (předčítání, recitace,volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, klíčová slova a
pojmy, hlavní myšlenka)



základní literární pojmy – poezie (lyrika,
bajka,přirovnání, básnický přívlastek, zosobnění);

 uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ţák
 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
 volně reprodukuje text podle svých schopností,
tvoří vlastní literární text na dané téma
 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
 při jednoduchém rozboru literárních textů
pouţívá elementární literární pojmy
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próza (čas a prostředí děje povídky, hlavní a
vedlejší postavy, řeč autora, řeč postav); divadlo
(konflikt a jeho řešení – komické, tragické); film
(loutkový, kreslený, hraný); televizní inscenace
(scénář, herec, reţisér); kulturní ţivot regionu;
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A
KOMUNIKACE
 vyhledává informace na portálech,
v knihovnách a databázích




metody a nástroje vyhledávání informací
výukové programy
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5.1.2.

Anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Anglický jazyk je důleţitým komunikačním prostředkem, který umoţňuje ţákům dorozumívání s lidmi z různých částí světa. Důraz je kladen na
nácvik porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, komunikaci a gramatice. Cílem předmětu je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření
pozitivního vztahu k tomuto předmětu.
Anglický jazyk je vyučován ve třetím aţ devátém ročníku. Výuka probíhá vţdy v celém ročníku najednou. Ţáci jsou rozděleni do skupin podle
počtu. Je zaloţena na modelu britské angličtiny, ale ţáci jsou také seznamováni s výrazy americké angličtiny.
Výuka na 1. stupni je zaměřena na ústní procvičování pomocí obrazových materiálů, říkadel, písní, jednoduchých dialogů a her. Následně je
doplněna o pracovní sešity a učebnice. Učebnice obsahuje přehled gramatiky a slovník. Texty jsou doplněny zajímavými úkoly a písněmi. Ţáci jsou
poprvé seznámeni s ţivotem a zvyky svých vrstevníků v jiné zemi.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 3. ročník - 3 hodiny týdně
 4. ročník - 3 hodiny týdně
 5. ročník - 3 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ţáci jsou v hodinách kromě výkladu učiva také vedeni k samostatnosti, sebehodnocení a kolektivní práci.
V hodinách vyuţívají:
 výukové programy na PC
 pracovní sešity
 obrazové materiály, pexeso
 hry (rozvíjející ústní projev, k procvičování slovní zásoby)
 zpěv a říkadla
Kompetence k učení
 ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
48




ţáci poznávají smysl a cíl učení
chápou důleţitost komunikace cizího jazyka pro další studium i praktický ţivot

Kompetence k řešení problémů
 ţáci jsou schopni řešit jednouché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 umí vyhledat potřebné informace
 kriticky myslí, jsou schopni svá rozhodnutí obhájit a zhodnotit
Kompetence komunikativní
 umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
 umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
 vyuţívají dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
 ţáci spolupracují ve skupině a podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 dodrţují zásady slušného chování
 v jednoduchých situacích umí vyţádat a poskytnout pomoc, radu
Kompetence občanské
 ţáci respektují názory jiných lidí
 umí se rozhodnout podle dané situace
 dokáţí porovnat zvyky v anglicky mluvících zemí se zvyky našimi
Kompetence pracovní
 ţáci jsou schopni si zorganizovat svoji práci
 umí samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem
 vyuţívají anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
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1. období
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŔEČOVÉ DOVEDNOSTI
Ţák
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně
i neverbálně

UČIVO A PŘESAHY


 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má
k dispozici vizuální oporu
 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova
či slovního spojení

OSV – komunikace, kooperace a
kompetice
MkV- multikulturalita



slovní zásoba – ţáci si osvojí a umí pouţívat
základní slovní zásobu v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a umí ji pouţívat
v komunikačních situacích, práce se slovníkem



tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, bydliště, dopravní
prostředky, zvířata, příroda



mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět ( jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění). Probírané
gramatické jevy: sloveso to be, přivlastňovací
zájmena, předloţky místa, číslovky, člen určitý a
neurčitý, sloveso have got.

 zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální
oporu

zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky ( pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
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2. období
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností
 rozumí slovům a jednoduchým větám, 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
Ţák
 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat a podobné otázky
pokládá

UČIVO A PŘESAHY


zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky ( pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov



slovní zásoba – ţáci si osvojí a umí pouţívat
základní slovní zásobu v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a umí ji pouţívat
v komunikačních situacích, práce se slovníkem

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV- komunikace, kooperace a
kompetice

VMEGS - objevujeme Evropu a
svět, Evropa a svět nás zajímá
MkV- multikulturalita



tematické okruhy – povolání, lidské tělo,
oblékání, kalendářní rok ( svátky, roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda,
počasí, nákupy



mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět ( jsou tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění). Probírané
gramatické jevy: sloveso to be, have got, can,
přivlastňovací zájmena, předloţky s místem a
časem, vazba there is/ are, přítomný čas prostý a
průběhový, rozkazovací způsob.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ţák
 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
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 rozumí jednoduchým krátkým textům
z běţného ţivota, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Ţák
 rozumí jednoduchým krátkým textům
z běţného ţivota, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
PSANÍ
Ţák
 napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět
a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a
kaţdodenního ţivota
 vyplní osobní údaje do formuláře
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5.1.3.

Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Matematika poskytuje ţákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém ţivotě. Vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve
většině oborů profesionální přípravy i různých směrů studia na středních školách. Rozvíjí paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a
schopnost logického úsudku. Přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost a kritičnost.
Směřuje k tomu, aby se ţáci naučili :











provádět početní výkony s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky a to pamětně i písemně; při řešení sloţitějších úloh uţívat racionálně
kapesní kalkulátor
řešit úlohy z praxe s uţitím početních výkonů
provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost, provádět potřebné zaokrouhlení
číst a uţívat jednoduché statistické tabulky a diagramy
uţívat proměnnou, chápat její význam, řešit rovnice a nerovnice a uţívat je při řešení úloh
rozvíjet spolupráci při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřující situace z běţného ţivota a následně k vyuţití získaného řešení
v praxi
řešit geometrické úlohy, vypočítat obvody a obsahy rovinných obrazců, uţívat základní vztahy mezi rovinnými obrazci (shodnost, podobnost)
orientovat se v rovině a v prostoru, uţívat soustavu souřadnic, chápat vztah mezi čísly a body jako základ počítačových znázornění a projektů
dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů
rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a moţnosti při řešení úloh

Časové vymezení vyučovacího předmětu:






1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník -

4 hodiny týdně
5 hodin týdně
5 hodin týdně
5 hodin týdně
5 hodin týdně
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu:


výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky

Kompetence k učení






nabízet ţákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umoţní samostatně organizovat a řídit vlastní učení
vést ţáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci
vést ţáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
umoţnit ţákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
na základě proţitku úspěchu vést ţáky k potřebě dalšího studia a celoţivotního vzdělávání

Kompetence k řešení problémů




vést ţáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
ukázat ţákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání
vést ţáky k ověřování správnosti řešení problému

Kompetence komunikativní



rozvíjet u dětí dovednost správně, výstiţně a logicky formulovat své myšlenky
vést ţáky k vyuţívání širokých moţností informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální




vést ţáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů
předkládat ţákům moţnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodrţování
individuálním přístupem budovat sebedůvěru ţáka a jeho samostatný rozvoj

Kompetence občanské



na základě příkladů z historie vést ţáky k respektování přesvědčení druhých lidí
ukázat ţákům význam jednotlivých sloţek ţivotního prostředí i prostředí jako celku
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Kompetence pracovní



naučit ţáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umoţnit jim hledat vlastní postup
vyuţívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
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1. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE



pouţívá přirozená čísla k modelování reálných
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvků



čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti






uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné
ose

provádí zpaměti jednoduché početní operace
s přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace




manipulace s předměty
počítání prvků



čtení a zápis čísel




vztahy větší, menší, rovno
znaménka >, < , =





orientace na číselné ose
pojmy před, za, hned před, hned za
sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu
desítky a s přechodem desítky
slovní úlohy ze ţivota dětí s uţitím osvojených
početních operací
řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a
odčítání
řešení slovních úloh s vyuţitím vztahů o n-více, a
o n-méně
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OSV
rozvoj
schopností
poznávání (cvičení dovedností
zapamatování, řešení problémů)

OSV – psychohygiena (dobrá
organizace času a rozumové
zpracování problému)

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU



rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;
nachází v realitě jejich reprezentaci



vyhledávání určitých tvarů v okolí




třídění předmětů podle tvaru
rovinné útvary : trojúhelník, čtverec, obdélník a
kruh
tělesa : krychle, kvádr, koule
modelování geometrických útvarů podle zadání
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2.ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE



čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100,
uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti



uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné
ose



provádí zpaměti jednoduché početní operace
s přirozenými čísly





čtení a zápis čísel
vztahy větší, menší, rovno
znaménka > , < , =





orientace na číselné ose
pojmy : před, za, hned před, hned za, mezi
určování stovek, desítek a jednotek




provádí sčítání a odčítání v oboru 0 – 100
násobení a dělení v oboru malé násobilky

(násobilka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10)



řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace




slovní úlohy ze ţivota dětí s uţitím osvojených
početních operací
řešení a vytváření slovních úloh na násobení a
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OSV - kreativita (pruţnost nápadů,
originalita, tvořivost )



zaokrouhlí dané číslo na desítky



dělení v oboru násobilek
řešení a vytvářené slovních úloh s vyuţitím vztahů
n – krát více, n - krát méně



zaokrouhlování čísel na desítky



určování času, převádění jednotek času



seznámení se symboly, matematickými značkami
a zápisy




orientace a čtení matematických zápisů
pohyb ve čtvercové síti a na číselné ose

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY



orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času



popisuje
ţivota



jednoduché

závislosti

z praktického

doplňuje tabulky, schémata a posloupnosti čísel
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU



rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;
nachází v realitě jejich reprezentaci











rovinné útvary: bod, přímka, polopřímka, úsečka
tělesa: krychle, kvádr, koule, válec, kuţel

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
velikost úsečky



bod, přímka, polopřímka, úsečka – měření
v centimetrech a milimetrech

kreslí křivé a rovné čáry, narýsuje přímou čáru a
úsečku



křivá čára, rovná čára, lomená čára, úsečka –
rýsování úsečky ( označení bodů a úseček )

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary
v rovině
zná základní jednotky délky




modelování geometrických útvarů podle zadání
seznámení s jednotkami délky
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3. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE



čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000,
uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti



uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné
ose



provádí zpaměti jednoduché početní operace
s přirozenými čísly





čtení a zápis čísel
vztahy větší, menší, rovno
znaménka > , < , =





orientace na číselné ose
pojmy před, za, hned před, hned za, mezi
určování stovek, desítek a jednotek




sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000
násobení a dělení v oboru malé násobilky
(násobilka 8, 9)
automatizace všech spojů malé násobilky
násobení
a
dělení
dvojciferných
čísel
jednociferným číslem
dělení se zbytkem
slovní úlohy ze ţivota dětí s vyuţitím osvojených
početních operací
řešení a vytváření slovních úloh se dvěma
různými početními výkony






řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
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OSV
seberegulace
a
sebeorganizace (plánování učení,
stanovování
osobních
cílů;
sebekontrola)



zaokrouhlí dané číslo na desítky a stovky



zaokrouhlování čísel na desítky a stovky



určování času, převádění jednotek času





seznámení se symboly, matematickými značkami
a zápisy
uţití závorek
orientace a čtení matematických zápisů






pohyb ve čtvercové síti, na číselné ose
práce s údaji
převádění základních jednotek hmotnosti
převádění základních jednotek objemu

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY



orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času



popisuje
ţivota




jednoduché

závislosti

z praktického

doplňuje tabulky, schémata a posloupnosti čísel
porovnává hmotnost předmětů a objem látek
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU



rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;
nachází v realitě jejich reprezentaci







rovinné útvary: čtyřúhelník
kreslení a rýsování rovinných obrazců ve
čtvercové síti
tělesa: krychle, kvádr, koule, kuţel, válec, jehlan



porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
velikost úsečky



bod, přímka, polopřímka a úsečka – odhad a
měření (vyznačování polopřímky)



provádí převody jednotek délky




jednotky délky
převádění jednotek délky s uţitím měnitele 1 000,
100, 10



narýsuje úsečku dané délky



rýsování úsečky dané délky



rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary
v rovině



modelování geometrických útvarů podle zadání,
manipulace s nimi



rozezná rovinné útvary: čtyřúhelník, kruţnice,
kruh



rovinné obrazce



přenáší úsečky pomocí prouţku papíru – úsečky
shodné



praktické přenášení úseček
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porovnává úsečky – střed úsečky



úsečky shodné



základní funkce, práce s myší a klávesnicí

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM



vyuţívá základní standardní funkce počítače a
jeho nejběţnější periferie
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4.ročník

UČIVO A PŘESAHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE



provádí písemné početní operace
přirozených čísel do 1 000 000

v oboru















vyuţívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené
početní operace v celém oboru přirozených čísel




posloupnost čísel
OSV - kooperace a kompetice
čtení a zápis čísel v desítkové soustavě, číselná (organizování
práce
skupiny,
osa
respektující komunikace)
porovnávání čísel
sčítání a odčítání čísel v daném oboru
písemné násobení jednociferným a dvojciferným
činitelem
dělení jednociferným číslem
dělení se zbytkem



principy asociativnosti a komutativnosti
pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel
v daném oboru ( sčítání nebo odčítání čísel
majících nejvýše tři číslice různé od nuly )
pamětné násobení a dělení jednociferným číslem





zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce
odhad výsledků
kontrola výpočtů



slovní úlohy s jednou a se dvěma početními
operacemi
řešení slovních úloh na porovnávání čísel, na
početní výkony, na vztahy o n – více, o n – méně,
n – krát více, n – méně



65




názorné vyznačení, určování celků, části-zlomek
porovnává zlomky se stejným jmenovatelem
1/2,1/4 1/3, 1/5, 1/10





čtení, zápis a porovnávání zlomků
řešení a vytvoření jednoduchých slovních úloh
porovnávání zlomků



práce s daty






diagramy, grafy, tabulky
pojmy celek, část zlomku
dělení celku na části
praktické modely zlomků



rýsování
libovolného
čtverce,
obdélníku,
trojúhelníku
rýsování kruţnice s daným středem a daným
poloměrem



ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY







vyhledává, sbírá a třídí data

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho
částí, vyjádřenou zlomkem, na příkladech z
běţného ţivota
vyuţívá názorných obrázků k určování 1/2, 1/4,
1/3, 1/5, 1/10

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU





narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (
čtverec, obdélník, trojúhelník, a kruţnici ); uţívá
jednoduché konstrukce
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené
čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran







délka úsečky
jednotky délky a jejich převody
obvod mnohoúhelníku
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sestrojí rovnoběţky a kolmice



vzájemná poloha přímek v rovině: rovnoběţky,
různoběţky – průsečík, kolmice



určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a uţívá
základní jednotky obsahu





obsah čtverce, obdélníku
jednotky obsahu
řešení jednoduchých slovních úloh na výpočty
obsahů obdélníků a čtverců
určování os souměrnosti překládání papíru na
názorných obrázcích





rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti
útvaru překládáním papíru




souměrné útvary ve čtvercové síti
konstrukce souměrného útvaru ve čtvercové síti



vytváření tabulek a grafů na PC

ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ


pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
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5. ročník

UČIVO A PŘESAHY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE


provádí písemné početní operace
přirozených čísel do 1 000 000

v oboru




čtení a zápis čísel v desítkové soustavě, číselná
osa
sčítání a odčítání čísel do 1 000 000
porovnávání přirozených čísel
písemné násobení trojciferným a čtyřciferným
činitelem
dělení dvojciferným dělitelem
uţití písemných algoritmů





principy asociativnosti a komutativnosti
pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel
pamětné násobení a dělení přirozených čísel




zaokrouhlování na desetitisíce, statisíce a miliony
odhad a kontrola výpočtu



slovní úlohy s jednou a se dvěma početními
operacemi
řešení jednoduchých nerovnic








vyuţívá při pamětném i písemném počítání,
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení



zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel



řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené
početní operace v celém oboru přirozených čísel
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA



provádí písemné
desetinných čísel



vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí
vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z
běţného ţivota
přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu
desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti
nebo v kruhovém diagramu
znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná
celá čísla v rozmezí – 100 aţ + 100
nalezne reprezentaci záporných čísel v běţném
ţivotě
vyjádří celek z jeho dané 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10








početní

operace

z oboru

ţák sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem (1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10), pomocí
názorných obrázků tyto početní operace zapisuje













čtení a zápis desetinných čísel, číselná osa
porovnávání desetinných čísel
zaokrouhlování desetinných čísel
sčítání a odčítání desetinných čísel
násobení a dělení desetinných čísel číslem deset,
přirozenými jednocifernými čísly
praktické modely desetinných čísel – peníze,
hmotnosti, délky, ...
psaní a čtení desetinných čísel (desetina, setina)
zobrazování desetinných čísel řádu desetin a setin
na číselné ose
zápis záporných a kladných čísel
zobrazování záporných čísel na číselné ose
uţití záporných čísel v praxi - teploměr





čtení a zápis zlomků
řešení a vytváření slovních úloh
sčítání a odčítání zlomků
jmenovatelem



práce s daty




diagramy, grafy, tabulky
proměnná – nezávisle proměnná, závisle
proměnná
čtení a sestavování sloupkových diagramů

se

stejným

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY




vyhledává, sbírá a třídí data

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU


narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník, a kruţnici); uţívá
jednoduché konstrukce




rýsování
pravoúhlého,
rovnostranného
rovnoramenného trojúhelníku
konstrukce čtverce, obdélníku



sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené
čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran




odhad a výpočet obvodu n – úhelníku
řešení úloh z praxe




sestrojí rovnoběţky a kolmice
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a uţívá
základní jednotky obsahu






rýsování rovnoběţek a kolmic daným bodem
odhady a výpočty obsahů n-úhelníků
uţití a převody jednotek obsahu
řešení úloh z praxe
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a

5.1.4.

Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
 předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle poţadavků uvedených v RVP ZV
 směřuje ke zvládnutí základů práce s počítačem, vyhledávání informací, jejich zpracování a vyuţití
 vede k získání základní dovednosti počítačové komunikace
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 předmět je zařazen do pátého ročníku základní školy s hodinovou dotací a dále na něj navazuje výuka informatiky v šestém ročníku
 výuka probíhá ve specializovaných počítačových učebnách
 ţáci jsou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 ţáků
Výchovné a vzdělávací strategie:
Strategie pouţívané při práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 práce na počítači a externích zařízeních
 skupinové vyučování
 samostatná práce
 kolektivní práce
 tvořivá činnost
Kompetence k učení - učitel:
 vede ţáky k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací, k uvědomění si významového jádra sdělení
Kompetence k řešení problémů - učitel:
 podněcuje v ţácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů
 provokuje intelekt ţáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti
Kompetence komunikativní - učitel:
 předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci
 vyţaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření
 podporuje v ţácích zájem o smysluplné vyuţívání komunikačních prostředků včetně komunikace ţivé
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Kompetence sociální - učitel:
 nabádá ţáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným kaţdodenním aktivitám
Kompetence občanské - učitel:
 na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu
 učí ţáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti, oceňovat ta dobrá a uţitečná, a motivuje ţáky k aktivnímu
zapojení vlastní tvorbou
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5. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 vyuţívá základní standardní funkce počítače a
jeho nejběţnější periferie

UČIVO A PŘESAHY
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM



 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware
i software a postupuje poučeně v případě jejich
závady

 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneuţitím








Historie informací
o informace, informační zdroje, informační
instituce.
Struktura, funkce a popis počítače a přídavných
zařízení
o zapnutí a počítače, přihlašování do školní
sítě, odhlášení a vypnutí počítače,
o pravidla práce na počítačích a v síti, zásady
bezpečnosti práce, prevence zdravotních
rizik spojených s dlouhodobým vyuţíváním
výpočetní techniky,
o hlavní součásti počítače
o monitor,
o klávesnice – rozloţení a běţná znalost
kláves,
o myš,
Operační systémy a jejich základní funkce
o Windows XP- základní funkce,
o plocha, hlavní nabídka, nabídka start,
o sloţka, stromová struktura, základní
operace,
Seznámení s formáty souborů
o spustitelné soubory,
o txt, doc,
o bmp, gif, jpg,
o práce se soubory,
Multimediální vyuţití počítače
o hudba, filmy,
o výukové programy a encyklopedie,
Jednoduchá údrţba počítače, postupy při
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

běţných problémech s hardware a software
o antivirové programy,
o scandisk, defragmentace,
o zásady bezpečné práce se softwarem
o běţná oprava počítače – kontrola zapojení
periferie, sítě, klávesnice,
VYHLEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ
A
KOMUNIKACE
 při vyhledávání informací na internetu pouţívá
jednoduché a vhodné cesty
 vyhledává informace na portálech,
v knihovnách a databázích
 komunikuje pomocí internetu či jiných
běţných komunikačních zařízení

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru



společenský tok informací
o vznik, přenos, transformace, zpracování a
distribuce informací,
 základní způsoby komunikace
o e-mail, chat, telefonování,
 metody a nástroje vyhledávání na internetu,
vyhledávací atributy
o vyhledávače a rozcestníky,
o vyhledávání podle atributů, formulování
dotazu,
ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ


základní funkce textového a grafického editoru
o malování
o Word – velká písmena, české znaky,
zvláštní znaky, označování , mazání,
vkládání textu, formát písma, odstavec,
vkládání obrázku, ukládání dokumentu,
tisk.
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5.1.5.

Prvouka

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Prvouka uvádí ţáky do prostředí školy a řádu školního ţivota a pomáhá jim překlenout náročné období, kterým je pro ně zahájení pravidelné školní
docházky. Především však ţákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastí ţivota. Vytváří základní představy o člověku, o rodině, o
nejběţnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě, ve společnosti, o vlasti, technice, kultuře, o lidských činnostech, výtvorech a o vztazích i o
nejdůleţitějších podmínkách ţivota, o zdraví a bezpečí.
Vytváří a posiluje u ţáků vnímavý vztah k jejich okolí. Pomáhá jim formovat základní vztah k ţivotu, vlastní osobě, jiným lidem a ţivočichům,
k ţivotnímu prostředí a přírodě.
Učí je jednat a rozhodovat se v běţných i méně obvyklých ţivotních situacích, spoléhat na sebe, ale i na moţnou pomoc jiných.
Vede ţáky k odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Formuje základy uvědomování si vlastní
individuality, ale také potřebné vědomí sounáleţitosti s lidmi, přírodou, věcmi a ději kolem nich. Ţáci poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální
rovnováhy ţivota. Seznamují se s průběhem lidského ţivota od narození do dospělosti, denním reţimem, hygienou, výţivou a mezilidskými vztahy.
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc
v různých ţivotních situacích včetně mimořádných událostí, které ohroţují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Ţáci dochází k poznání, ţe zdraví
je důleţitá hodnota v ţivotě člověka.
V oblasti dopravní výchovy je kladen důraz na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností ţáků.
Ţáci si uvědomí zodpovědnost za své zdraví a zdraví jiných.
Seznamuje ţáky se světem financí, rozvíjí u nich finanční gramotnost.
Seznamuje ţáky se základními právy a povinnostmi, s problémy, které provázejí souţití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
Výuka prvouky vede ţáky k tomu, aby:
 se naučili vnímavě sledovat ţivot kolem sebe, orientovat se v něm, chápat ho jako určité uspořádání skutečností
 se naučili vyjadřovat vlastní názory v přiměřené mezilidské komunikaci a respektovat názory druhých
 si osvojili potřebné základní vědomosti o sobě, jiných lidech, ţivočiších a rostlinách, o škole, rodině a ţivotě v nejbliţším okolí, o činnostech a
výtvorech lidí, o vztazích mezi lidmi, vztazích člověka k přírodě a ke zdraví, a tyto vědomosti vyuţívali v kaţdodenním ţivotě
 si osvojili základní dovednosti a návyky potřebné pro plnění vzdělávacích i jiných povinností a úkolů
 se naučili dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví při všech činnostech
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chápali význam spolupráce, pomoci i odpovědnosti
poznávali, jak se lidé sdruţují, baví, jakou vytvářejí kulturu
se orientovali v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu.

Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 1. ročník - 2 hodiny týdně
 2. ročník - 2 hodiny týdně
 3. ročník - 3 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
Výchovné a vzdělávací strategie:
Osvojování učiva prvouky je zaloţeno především na různých činnostech a hrách podporujících tvořivé poznávání, osvojování potřebných
dovedností a utváření vztahu k okolnímu světu – přírodě i lidské společnosti.
Základem je pozorování, pojmenování a porovnávání skutečnosti, její zachycení a hodnocení ve vlastních výtvorech a názorech, sledování
ţivotních situací, jejich napodobování a rozvíjení v modelových hrách, výměna zkušeností a záţitků z vlastního ţivota.
Základním principem členění učiva prvouky je roční cyklus, který v kaţdoročním opakování přináší ţákům nové náměty. Ţák, který přírodu
v jejích proměnách pozoruje, se učí jí porozumět, chránit jí a ţít v ní.
Kompetence k učení
 nabízet ţákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umoţní samostatně organizovat a řídit vlastní učení
 vést ţáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci
 vést ţáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
 umoţnit ţákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
 na základě proţitku úspěchu vést ţáky k potřebě dalšího studia a celoţivotního vzdělávání
Kompetence k řešení problémů
 vést ţáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
 ukázat ţákům různé zdroje informací, které vedou k řešení problémů a vést je k jejich ověřování a srovnávání
 samostatně řešit problémy a volit vhodné způsoby řešení
 uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit
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Kompetence komunikativní
 rozvíjet u dětí dovednost správně, výstiţně a logicky formulovat své myšlenky
 seznámit ţáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech
 vyuţívat informačních a komunikačních prostředků a technologií
Kompetence sociální a personální
 vést ţáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací a zpracovávání daných úkolů
 podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a vést k jejich dodrţování
 vést ţáka k pozitivní představě o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj
 respektovat různá hlediska a názory druhých lidí
Kompetence občanské
 chápat zákony a společenské normy, uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni
 respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům
 ukázat ţákům význam jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, respektovat poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí a chápat význam jeho
ochrany
Kompetence pracovní
 dodrţovat vymezená pravidla při jednoduchých pokusech, eliminovat moţná zdravotní a hygienická rizika
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1. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MÍSTO, KDE ŢIJEME
 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
moţná nebezpečí v nejbliţším okolí
 uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování
v silničním provozu, při cestě do školy a ze
školy, charakterizuje bezpečná místa

Domov
o orientace v místě bydliště
o vhodné chování v okolí bydliště a školy

OSV - psychohygiena
EV - vztah člověka k prostředí



Škola
o prostředí školy
o činnosti ve škole
o okolí školy

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi



Rodina
o postavení jedince v rodině
o role členů rodiny
o ţivot a funkce rodiny
o zaměstnání

OSV - sociální rozvoj (poznávání
lidí,mezilidské vztahy), morální
rozvoj (praktická etika, hodnoty a
postoje)

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spoluţáků, jejich přednostem i nedostatkům



Souţití lidí
o mezilidské vztahy

MkV - lidské vztahy

 dodrţuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohroţoval zdraví své a zdraví jiných



Chování lidí
o vlastnosti lidí
o pravidla slušného chování
o osobní bezpečí
o vhodná a nevhodná místa pro hru

LIDÉ KOLEM NÁS

 chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby poţádá o pomoc
pro sebe i pro jiné

OSV – rozvoj schopností
poznáváním
78

FINANČNÍ GRAMOTNOST
 pozná české mince a bankovky



peníze v ţivotě člověka, jejich funkce a podoby

 odhadne cenu základních potravin a celkovou
cenu nákupu



manipulace s mincemi a bankovkami, peníze
jako zdroj obţivy a majetku

 uvede příklad vyuţití platební karty



způsoby placení (hotovostní a bezhotovostní
forma peněz)

LIDÉ A ČAS
 vyuţívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním ţivotě, rozlišuje děj v minulosti,
v přítomnosti a v budoucnosti

Orientace v čase
o určování času (celé hodiny)
o roční období
o reţim dne

ROZMANITOST PŘÍRODY
 pozoruje, popíše a porovná viditelné změny
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 roztřídí některé přírodniny podle n úpadných
určujících znaků,uvede příklady výskytu
organismů v dané lokalitě



Rostliny,houby a ţivočichové
o stavba těla u některých nejznámějších
druhů
o význam v přírodě a pro člověka (domácí a
hospodářská zvířata)

79

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
 uplatňuje základní hygienické, reţimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s vyuţitím
elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
 dodrţuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohroţoval zdraví své a zdraví jiných
 určení vhodného místa pro hru a trávení
volného času
 ví, kdy pouţít čísla tísňového volání –
112,150,155 a 158



Péče o zdraví, zdravá výţiva
o denní reţim
o pohybový reţim
o zdravá strava, pitný reţim



Lidské tělo
o Základní stavba lidského těla (části těla)
o Vývoj jedince



Cvičení v přírodě, vycházky do okolí města



Telefonní čísla linek tísňového volání
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OSV - psychohygiena,
sebepoznání

2. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MÍSTO, KDE ŢIJEME
 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší moţná nebezpečí v nejbliţším okolí



Domov
o Prostředí domova
o Obec,město,vesnice

 uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování
v silničním provozu, při cestě do školy a ze
školy, charakterizuje bezpečná místa



Škola
o činnosti ve škole
o bezpečná cesta do školy

 uvede základní ochranné prvky v silniční
dopravě v roli chodce, cíleně je pouţívá



Dopravní výchova
o Dopravní značky
o Pravidla silničního provozu
o Předcházení rizikovým situacím v silničním
provozu a dopravních prostředcích –
bezpečnostní prvky



Rodina
o Příbuzenské a mezigenerační vztahy
o Práce fyzická a duševní

OSV - sociální rozvoj (poznávání
lidí,mezilidské vztahy), morální
rozvoj (praktická etika, hodnoty a
postoje)



Souţití lidí
o komunikace
o pomoc nemocným a sociálně slabým

MkV - lidské vztahy

LIDÉ KOLEM NÁS
 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spoluţáků, jejich přednostem i nedostatkům
 odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
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 dodrţuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohroţoval zdraví své a zdraví jiných



 chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby poţádá o
pomoc pro sebe i pro jiné


Chování lidí
o vlastnosti lidí
o pravidla slušného chování
o osobní bezpečí
o vhodná a nevhodná místa pro hru

FINANČNÍ GRAMOTNOST
 pozná české mince a bankovky



peníze v ţivotě člověka, jejich funkce a podoby

 odhadne cenu základních potravin a celkovou
cenu nákupu



manipulace s mincemi a bankovkami, peníze
jako zdroj obţivy a majetku

 uvede příklad vyuţití platební karty



způsoby placení (hotovostní a bezhotovostní
forma peněz)

LIDÉ A ČAS
 vyuţívá časové údaje při řešení různých
situací v denním ţivotě, rozlišuje děj
v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti
 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, souţití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost



Orientace v čase
o určování času (čtvrt, půl, třičtvrtě a celá
hodina)
o orientace v čase podle hodin
o kalendářní rok



Současnost a minulost v našem ţivotě
o proměny způsobu ţivota a bydlení
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OSV – rozvoj schopností
poznávání

ROZMANITOST PŘÍRODY
 pozoruje, popíše a porovná viditelné změny
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích



Rostliny, houby a ţivočichové
o stavba těla u některých nejznámějších druhů
o význam v přírodě a pro člověka (domácí a
hospodářská zvířata)
o znaky ţivota



Péče o zdraví, zdravá výţiva
o Nemoc, úraz, poranění
o Předcházení úrazům



Lidské tělo
o stavba lidského těla (kostra,vnitřní orgány)
o ţivotní potřeby a projevy



Osobní bezpečí
o bezpečné chování v rizikovém prostředí
o bezpečné chování v silničním provozu v roli
chodce a cyklisty



Cvičení v přírodě, vycházky do okolí města



Telefonní čísla linek tísňového volání

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů v dané lokalitě
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
 uplatňuje základní hygienické, reţimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s vyuţitím
elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
 dodrţuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohroţoval zdraví své a zdraví jiných
 chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná,v případě potřeby poţádá o pomoc
pro sebe i pro jiné dítě
 určení vhodného místa pro hru a trávení
volného času
 zhodnocení vhodnosti místa pro hru a trávení
volného času, uvedení moţných nebezpečí a
způsobů, jak jim čelit
 ví, kdy pouţít čísla tísňového volání – 112,
150, 155 a 158
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OSV – psychohygiena,
sebepoznání

3. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MÍSTO, KDE ŢIJEME
 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
moţná nebezpečí v nejbliţším okolí
 začlení svou obec/město/ do příslušného kraje
a obsluţného centra ČR,pozoruje a popíše
změny v nejbliţším okolí, obci/městě/
 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině
a vyjádří různými způsoby estetické hodnoty a
rozmanitost

Obec (město), místní krajina
o části obce (města)
o poloha obce v krajině
o minulost a současnost obce
o význačné budovy
o dopravní síť
o orientační plány

EV - vztah člověka k prostředí

Krajina v okolí domova
o povrch krajiny
o světové strany
o voda v krajině

LIDÉ KOLEM NÁS
 odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností



Práce a volný čas
o povolání
o lidé a výrobky

 prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné
způsoby chování a jednání v roli cyklisty



Dopravní výchova
o Dopravní značky
o Pravidla silničního provozu, základní
ochranné prvky cyklisty
o návštěva dopravního hřiště
o přeprava v prostředcích hromadné dopravy
(plavecký výcvik, ŠvP, výlety, exkurze
apod.)

 uvede základní ochranné prvky v silniční
dopravě v roli cyklisty, cíleně je pouţívá
 charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání
v prostředcích hromadné přepravy a při akcích
školy je uplatňuje
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OSV - sociální rozvoj (poznávání
lidí), morální rozvoj (praktická
etika, hodnoty a postoje)

OSV – rozvoj schopností
poznávání

FINANČNÍ GRAMOTNOST
 zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení
 vlastními slovy vyjádří, co znamená, ţe je
banka správce peněz
LIDÉ A ČAS



manipulace s mincemi a bankovkami



banka a její sluţby

 vyuţívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním ţivotě, rozlišuje děj v minulosti,
v přítomnosti a v budoucnosti

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, souţití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

 pojmenuje některé rodáky, kulturní a
historické památky,významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje 
spjaté místem, v němţ ţije
ROZMANITOST PŘÍRODY
 pozoruje, popíše a porovná viditelné změny
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích



 roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů v dané lokalitě
 provádíme jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny



Orientace v čase
o Čas jako fyzikální veličina
Současnost a minulost v našem ţivotě
o ţivot a bydlení v minulosti
o průběh lidského ţivota
o převratné světové vynálezy
Báje, mýty a pověsti regionu
o minulost kraje a předků
Regionální památky
o péče o památky
Rostliny,houby a ţivočichové
o společné znaky rostlina ţivočichů
o třídění rostlin
o části těla rostlin
o vnitřní a vnější stavba rostlin
o základní třídění ţivočichů
o ţivočichové a člověk
Rozmanitost ţivota v přírodě
o změny počasí v průběhu roku
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EV – ekosystémy, základní
podmínky ţivota, lidské aktivity,
problémy ţivotního prostředí

OSV - seberegulace a
sebeorganizace, řešení problému,
rozhodovací dovednosti

pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

o rovnováha v přírodě
o chráníme přírodu


Látky a jejich vlastnosti
o třídění látek
o změny látek a skupenství
o vlastnosti látek
o porovnávání látek
o měření veličin s praktickým uţíváním
jednotek



Voda a vzduch
o výskyt,vlastnosti a formy vody
o význam pro ţivot
o oběh vody v přírodě



Péče o zdraví, zdravá výţiva
o Výţiva a zdraví
o Pohybový reţim
o První pomoc



Lidské tělo
o Společné znaky, potřeby a projevy člověka
o Růst a vývoj člověka
o Pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou
o Základy lidské reprodukce
o Stavba lidského těla



Osobní bezpečí
o bezpečné chování v silničním provozu
v roli chodce a cyklisty
o sluţby odborné pomoci

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
 uplatňuje základní hygienické, reţimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s vyuţitím
elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
 dodrţuje zásady bezpečného chování tak, aby
neohroţoval zdraví své a zdraví jiných
 chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná, v případě potřeby poţádá o pomoc
pro sebe i pro jiné dítě
 uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
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OSV
–
psychohygiena,
sebepoznání a sebepojetí

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech



Situace hromadného ohroţení

 zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení
volného času, uvede moţná nebezpečí a
způsoby, jak jim čelit (při konkrétních hrách a
činnostech).



Cvičení v přírodě, vycházky do okolí školy, hry
na hřišti

 volí odpovídající způsoby ochrany (jednání,
organizace, ochranné pomůcky)



Přivolání pomoci v případě ohroţení fyzického
či duševního zdraví



Nácvik správného způsobu telefonního
rozhovoru s operátory tísňových linek

 v modelových situacích ohroţení bezpečí
(neznámá místa, setkání s neznámými lidmi,
kontakt se zvířaty, práce s elektronickými
médii atd.) označí moţná nebezpečí a
diskutuje o účinných způsobech ochrany
 v modelové situaci pouţije správný způsob
komunikace s operátory tísňových linek,
nezneuţívá je
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5.1.6.

Přírodověda

Charakteristika vzdělávací oblasti
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Přírodověda jako předmět opírající se o vybrané poznatky z různých přírodovědných oborů je zaměřena na to, aby ţáci v procesu výuky získávali
takové vědomosti a dovednosti a rozvíjely se ty jejich schopnosti, které jim umoţní poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, v němţ
člověk pracuje a ţije. Otevírá také prostor pro porozumění základním potřebám zdravého vývoje člověka i pro osvojení praktických zdravotně
preventivních dovedností.
Spojování vlastních zkušeností ţáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi umoţňuje ţákům:
 získávat základní vědomosti o Zemi, člověku a technice
 poznávat základní jevy a vztahy v přírodě
 poznávat vzájemné souvislosti mezi organismy, mezi organismy a prostředím i mezi člověkem a ostatní biosférou
 rozvíjet schopnosti poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu a řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy
 vytvářet kladný vztah k přírodě i k ochraně ţivotního prostředí jako celku
 chápat fyziologické, psychické a sociální změny spojené s dospíváním, adekvátně na ně reagovat a v této souvislosti kultivovat svoje chování
 utvářet zodpovědný přístup ke svému zdraví a zdravému způsobu ţivota
 orientovat se v krizových situacích, rozpoznávat je, předcházet jim a volit správná rozhodnutí ve prospěch svého zdraví.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 4. ročník - 2 hodiny týdně
 5. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
Výchovné a vzdělávací strategie:
Přírodověda navazuje svým obsahem na učivo prvouky v 1. aţ 3. ročníku.
Osvojování učiva je zaloţeno především na pozorování, srovnávání a dalších aktivních činnostech. Uplatňují se také ekologické hry, modelové
situace i vlastní zkušenosti ţáků. Při výuce přírodovědě se vyuţívá práce s nejrůznějšími zdroji informací (encyklopedie, internet, televizní
dokumenty). Důsledně se vyuţívá regionálního principu, coţ umoţňuje co nejvíce činností s přírodninami i práci přímo v terénu.
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Kompetence k učení
 vybírat a vyuţívat vhodné způsoby pro efektivní učení, plánovat, organizovat a řídit vlastní učení
 vyhledávat a třídit informace, vyuţívat je v procesu učení i v praktickém ţivotě
 operovat s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí a vytvářet si komplexnější pohled na přírodní jevy
 pozorovat a experimentovat, porovnávat získané výsledky a vyvozovat z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti
 utvářet pozitivní vztah k učení, poznávat smysl a cíl učení
Kompetence k řešení problémů
 vyhledávat informace vhodné k řešení problému, vyuţívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
 volit vhodné způsoby řešení, vyuţívat při tom empirické postupy
 uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a zhodnotit výsledky svých činů
Kompetence komunikativní
 rozvíjet dovednost správně, výstiţně a logicky formulovat své myšlenky
 rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných informačních a komunikačních prostředků, reagovat na ně a vyuţívat je
 vyuţívat získané komunikativní dovednosti při spolupráci a souţití s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
 vést ke schopnosti pracovat ve dvojici či v menší pracovní skupině při plnění zadaných úkolů
 chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektovat různá hlediska a názory ostatních lidí
 podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a vést k jejich dodrţování
 vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj ţáka
Kompetence občanské
 chápat základní ekologické souvislosti a problémy, respektovat poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí, rozhodovat se v zájmu ochrany zdraví
 rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, chovat se zodpovědně v krizových situacích, v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka
Kompetence pracovní
 dodrţovat vymezená pravidla při jednoduchých pokusech a praktických činnostech, eliminovat moţná zdravotní a hygienická rizika
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4. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ROZMANITOST PŘÍRODY
 objevuje a zjišťuje propojenost prvků ţivé a
neţivé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka



 zkoumá základní společenstva ve vybraných
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů
prostředí



Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
o odpovědnost lidí
o ochrana a tvorba ţivotního prostředí
o ochrana rostlin a ţivočichů
o likvidace odpadů



Nerosty a horniny, půda
o hospodářsky významné horniny a nerosty
o zvětrávání, vznik půdy a její význam

EV – ekosystémy, lidské aktivity a
problémy ţivotního prostředí,
vztah člověka k prostředí



Ţivotní podmínky
o základní ţivotní podmínky
o význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
ţivočišstva na Zemi

EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

 porovnává na základě pozorování základní
projevy ţivota na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin,
vyuţívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat

Rovnováha v přírodě
o význam
o vzájemné vztahy mezi organismy
o základní společenstva

 zaloţí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
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EV – Ekosystémy
OSV - rozvoj schopností
poznávání
EV - lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí, vztah člověka
k prostředí

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
 vyuţívá poznatků o lidském těle k vysvětlení
základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu
ţivota



Lidské tělo
o stavba a funkce, projevy ţivota, ţivotní
potřeby člověka
o vývoj jedince

OSV - rozvoj schopností
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí



Péče o zdraví a zdravá výţiva
o osobní, intimní a duševní hygiena – stres a
jeho rizika
o prevence infekčních onemocnění, způsoby
přenosu (krví, vzduchem …)
o výběr a způsoby uskladnění potravin
o vhodná skladba stravy, pitný reţim
o reklamní vlivy

OSV - seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského ţivota
 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek
 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou



Návykové látky a zdraví
o odmítání návykových látek
o označování nebezpečných látek
o hrací automaty a počítače

 charakterizuje na příkladech rozdíly mezi
drobným, závaţným a ţivot ohroţujícím
zraněním





Prevence úrazů
Druhy zranění
První pomoc – praktické činnosti



Dopravní výchova
o Dopravní značky
o Řešení modelových dopravních situací

 v modelové situaci určí ţivot ohroţující
zranění
 uvede základní ochranné prvky v silniční
dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je
pouţívá

91

OSV- psychohygiena

o Bezpečnostní prvky (povinná výbava
cyklisty a kola)
o Návštěva dopravního hřiště
o Předcházení rizikovým situacím v dopravě
a v dopravních prostředcích

 charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání
v prostředcích hromadné přepravy a při akcích
školy je uplatňuje
 v modelových situacích (vycházka, výlet)
vyhodnotí nebezpečná místa v silničním
provozu a v hromadné dopravě a určuje
vhodný způsob bezpečného chování
 V modelových situacích ohroţení bezpečí
v běţném ţivotě volí správné způsoby
ochrany, přivolání pomoci sobě i jiným
 Uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou
ohrozit lidské zdraví a ţivoty, vymezí (vybere
z příkladů) vhodný způsob ochrany



Cvičný poplach
o Postup v případě ohroţení (zkouška sirén,
varovný signál, evakuace…)
o Příčiny a prevence vzniku poţáru
o Ochrana a evakuace při poţáru

 V modelových situacích prokáţe schopnost
vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat
v souladu s pravidly ochrany
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5. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ROZMANITOST PŘÍRODY
 objevuje a zjišťuje propojenost prvků ţivé a
neţivé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka



Rovnováha v přírodě
o vzájemné vztahy mezi organismy

EV - vztah člověka k prostředí,
ekosystémy



Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
o odpovědnost lidí
o ochrana a tvorba ţivotního prostředí
o ochrana rostlin a ţivočichů
o ţivelné pohromy a ekologické katastrofy

EV - vztah člověka k prostředí,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

 vysvětlí na základě elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
 porovnává na základě pozorování základní
projevy ţivota na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin,
vyuţívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
 zaloţí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu



Ţivotní podmínky
o rozmanitost podmínek ţivota na Zemi
o význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
ţivočišstva na Zemi
o podnebí a počasí



Vesmír a Země
o sluneční soustava
o den a noc
o střídání ročních období
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EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
 vyuţívá poznatků o lidském těle k vysvětlení
základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu
ţivota



Lidské tělo
o stavba a funkce orgánových soustav
o základy lidské reprodukce
o vývoj jedince

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského ţivota a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození



Osobní bezpečí
o krizové situace (šikana, týrání, sexuální
zneuţívání atd.)
o brutalita a jiné formy násilí v médiích
o sluţby odborné pomoci
o situace hromadného ohroţení



Prevence úrazů
První pomoc – praktické činnosti

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty
v daném věku



Partnerství, rodičovství, základy sexuální
výchovy
o rodina a partnerství
o biologické a psychické změny v dospívání
o etická stránka vztahů a sexuality
o nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana
před infekcemi přenosnými krví
(HIV/AIDS)

 uvede základní ochranné prvky v silniční
dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je
pouţívá



Dopravní výchova
o Předcházení rizikovým situacím v dopravě
a dopravních prostředcích

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohroţujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události
 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc
 v modelové situaci určí ţivot ohroţující
zranění
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OSV - rozvoj schopnosti
poznávání

OSV – psychohygiena, mezilidské
vztahy

OSV - sebepoznání a sebepojetí,
mezilidské vztahy

 v modelových situacích (vycházka, výlet)
vyhodnotí nebezpečná místa v silničním
provozu a v hromadné dopravě (v méně
známých místech obce a neznámých místech
mimo obec) a určuje vhodný způsob
bezpečného chování
 V modelových situacích ohroţení bezpečí
v běţném ţivotě volí správné způsoby
ochrany, přivolání pomoci sobě i jiným
 V modelových situacích prokáţe schopnost
vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat
v souladu s pravidly ochrany



Cvičný poplach, mimořádné události a rizika
ohroţení
o Postup v případě ohroţení (zkouška sirén,
varovný signál, evakuace…)
o Příčiny a prevence vzniku poţáru
o Ochrana a evakuace při poţáru
o Integrovaný záchranný systém
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5.1.7.

Vlastivěda

Charakteristika vzdělávací oblasti
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší ţákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a
historických okolnostech ţivota lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje ţáky s důleţitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a
národních dějin.
Formuje vědomí příslušnosti k vlastnímu národu a přirozeným způsobem probouzí v ţácích kladný vztah k místu jejich bydliště a postupně rozvíjí
jejich národní cítění a vztah k naší vlasti. Vytváří zájem o poznávání ţivota, tradic, zvyklostí a zvláštností společenství v různých historických
obdobích a v různých kulturních oblastech světa. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí sounáleţitosti s evropským
civilizačním a kulturním okruhem a podporuje přijetí hodnot, na nichţ je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany.
Přibliţuje ţákům úkoly důleţitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje moţné způsoby zapojení jednotlivců do
občanského ţivota.
Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se ţáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému
způsobu ţivota, jeho přednostem a problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Směřuje k prvotním
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu..
Seznamuje ţáky se světem financí, rozvíjí u nich finanční gramotnost.
Seznamuje ţáky se základními právy a povinnostmi, s problémy, které provázejí souţití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
Výuka vlastivědy vede ţáky k tomu, aby:
 poznali různé druhy lidské práce a učili se chápat jejich souvislosti s přírodními podmínkami, rozpoznávat, jak se činnost lidí odráţí v krajině,
v charakteru staveb a v rozmanitých památkách
 podrobněji poznávali místní krajinu a místní oblast a vytvářeli si tak počáteční ucelenou představu o České republice
 si utvářeli ucelenou představu o přírodě, kultuře, historii a o ţivotě lidí i o výsledcích jejich činnosti
 si utvářeli základní představu o způsobu ţivota svých předků v různých historických obdobích i o způsobu ţivota lidí v sousedství vlasti
 se naučili orientovat v terénu, pracovat s mapami a pouţívat získané vědomosti v praktických situacích
 získávali ohleduplný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám
 si rozšiřovali slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech,
názorech a výtvorech
 poznávali, jak se lidé sdruţují, baví, jakou vytvářejí kulturu
 se orientovali v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
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Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 4. ročník - 2 hodiny týdně
 5. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
Výchovné a vzdělávací strategie:
Předmět vlastivěda navazuje na učivo prvouky v 1. aţ 3. ročníku, na osobní zkušenosti ţáka a rozšiřuje elementární vědomosti a dovednosti ze
společenskovědní oblasti. Učivo vlastivědy vytváří přirozené základy pro výuku dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy ve vyšších ročnících základní
školy.
Při výuce se vyuţívá názorného materiálu, vhodně vybraných úryvků z literatury a komunikačních prostředků. Nedílnou součástí výuky jsou
praktické činnosti s mapami, mapkami a plánky v terénu.
Kompetence k učení


nabízet ţákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umoţní samostatně organizovat a řídit vlastní učení



vést ţáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci



vést ţáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků



umoţnit ţákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok



na základě proţitku úspěchu vést ţáky k potřebě dalšího studia a celoţivotního vzdělávání

Kompetence k řešení problémů


vést ţáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti



ukázat ţákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání



vést ţáky k ověřování správnosti řešení problému
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Kompetence komunikativní


rozvíjet u dětí dovednost správně, výstiţně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost a historické události



vést ţáky k vyuţívání širokých moţností informačních a komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální


vést ţáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v oblasti
vlastivědného charakteru



předkládat ţákům moţnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodrţování, naučit je respektovat názory druhých



individuálním přístupem budovat sebedůvěru ţáka a jeho samostatný rozvoj

Kompetence občanské


na základě příkladů z historie vést ţáky k respektování přesvědčení druhých lidí



vést ţáky chápat základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni



ukázat ţákům význam jednotlivých sloţek ţivotního prostředí i prostředí jako celku

Kompetence pracovní
 vést ţáky přistupovat k výsledkům lidské práce z hlediska ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
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4. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MÍSTO, KDE ŢIJEME
 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu



Mapy obecně zeměpisné a tematické
o obsah
o grafika
o vysvětlivky



Okolní krajina (místní oblast, region)
o zemský povrch a jeho tvary
o vodstvo na pevnině
o rozšíření půd, rostlinstva a ţivočichů
o vliv krajiny na ţivot lidí
o působení lidí na krajinu a ţivotní
prostředí
o orientační body a linie
o světové strany

 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky
 vyhledává typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního a historického

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob
ţivota a přírody v naší vlasti
 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam



Naše vlast
o domov, krajina a národ
o základy státního zřízení a politického
systému ČR
o státní správa a samospráva
o státní symboly
o armáda ČR
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VDO - občan, občanská společnost a
stát

LIDÉ KOLEM NÁS
 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrţuje
pravidla pro souţití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
 rozliší základní rozdíly mezi jednotlivci,
obhájí při konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na
společném postupu a řešení se spoluţáky
 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické
principy
 poukáţe v nejbliţším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne moţnosti zlepšení
ţivotního prostředí obce (města)



Chování lidí
o principy demokracie

VDO - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu ţivota



Právo a spravedlnost
o základní lidská práva a práva dítěte
o práva a povinnosti ţáků školy

VDO - občanská společnost a škola



Kultura
o podoby a projevy kultury
o kulturní instituce
o masová kultura a subkultura



Základní globální problémy
o významné sociální problémy
o problémy konzumní společnosti
o nesnášenlivost mezi lidmi
o globální problémy přírodního prostředí
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MKV - etnický původ
MKV - kulturní diference
OSV - rozvoj schopností poznávání

LIDÉ A ČAS
 pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy



 vyuţívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a

galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek

Orientace v čase a časový řád
o letopočet
o dějiny jako časový sled událostí
Současnost a minulost v našem ţivotě
o proměny způsobu ţivota
o významné události našich dějin ( státní
svátky a významné dny)
o památky, báje, mýty a pověsti

 rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší
vlasti s vyuţitím regionálních specifik
 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob ţivota a práce předků na našem území
v minulosti a současnosti s vyuţitím
regionálních specifik
 objasní historické důvody pro zařazení státních
svátků a významných dnů
FINANČNÍ GRAMOTNOST
 zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení



manipulace s mincemi a bankovkami

 vlastními slovy vyjádří, co znamená, ţe je
banka správce peněz



banka a její sluţby

 porovná svá přání a potřeby se svými
finančními moţnostmi



racionální způsoby hospodaření s penězi,
kupní moţnosti jedince (kapesné), rozdíly
v ţivotní úrovni
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OSV – rozvoj schopností poznávání

 sestaví jednoduchý osobní rozpočet



 uvede příklady základních příjmů a výdajů
domácnosti



osobní rozpočet – kapesné, příjmy, výdaje,
úspory
hospodaření domácnosti – rozpočet (příjmy,
výdaje)
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5. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MÍSTO, KDE ŢIJEME
 vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
 vyhledává typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
 zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob
ţivota a přírody v naší vlasti i v jiných zemích
 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
jejich zástupce



Regiony ČR
o Praha a vybrané oblasti ČR
o surovinové zdroje
o výroba, sluţby a obchod, firmy



Naše vlast
o základy státního zřízení a politického
systému ČR, politické strany
o státní správa a samospráva



Evropa a svět
o kontinenty
o evropské státy a EU
o cestování
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VDO - formy participace občanů
v politickém ţivotě, občan, občanská
společnost a stát, principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

LIDÉ KOLEM NÁS
 rozliší základní rozdíly mezi jednotlivci,
obhájí při konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na
společném postupu a řešení se spoluţáky
 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické
principy
 orientuje se v základních formách vlastnictví;
pouţívá peníze v běţných situacích
 poukáţe v nejbliţším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne moţnosti zlepšení
ţivotního prostředí obce (města)



Chování lidí
o principy demokracie
o souţití lidí (spolky, církve…)



Právo a spravedlnost
o protiprávní jednání
o právní ochrana občanů a majetku,
soukromého vlastnictví, duševních
hodnot



Vlastnictví
o soukromé, veřejné, osobní a společné
o hmotný a nehmotný majetek
- peníze



Kultura
o podoby a projevy kultury
o kulturní instituce
o masová kultura a subkultura



Základní globální problémy
o významné sociální problémy
o problémy konzumní společnosti
o nesnášenlivost mezi lidmi
o globální problémy přírodního prostředí
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MKV - etnický původ

MKV - kulturní diference

LIDÉ A ČAS
 vyuţívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a

galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i

movitých kulturních památek
 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob ţivota a práce předků na našem území
v minulosti a současnosti s vyuţitím
regionálních specifik

Orientace v čase a časový řád
o dějiny jako časový sled událostí
Současnost a minulost v našem ţivotě
o významné události našich dějin ( státní
svátky a významné dny)
o památky, báje, mýty a pověsti

 objasní historické důvody pro zařazení státních
svátků a významných dnů
FINANČNÍ GRAMOTNOST
 porovná svá přání a potřeby se svými
finančními moţnostmi



 sestaví jednoduchý osobní rozpočet



 objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší
neţ výdaje



 objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší
neţ výdaje



 na příkladech objasní rizika půjčování peněz



majetková nerovnost, kupní moţnosti
jedince, ţivotní úroveň, rozdíly v ţivotní
úrovni
rizika při hospodaření s penězi

 uvede příklady základních příjmů a výdajů
domácnosti



hospodaření domácnosti – rozpočet

zásady hospodárnosti s penězi, způsoby
vyuţívání osobního rozpočtu (rodinného
rozpočtu)
osobní rozpočet – kapesné, příjmy, výdaje,
úspory
přínos racionálního hospodaření – banky a
jejich sluţby, investice
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OSV – rozvoj schopností poznávání

 na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboţí



základní práva spotřebitele – nárok na
reklamaci
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5.1.8.

Hudební výchova

Charakteristika vzdělávací oblasti
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Hudební výchova je do výuky zařazena na obou stupních ZŠ, a to časovou dotací 1 hodina týdně. Dává ţákům příleţitost, aby projevovali a
uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávat se s hudbou.
Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje s širším záměrem obohacovat jejich estetické vnímání a proţívání světa.
Směřuje k tomu, aby:
 kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební
paměti, představivosti a fantazie
 rozvíjeli své receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a
hudebně pohybovými
 porozuměli hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch
 získali vhled do hudební kultury české i jiných národů
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 1. ročník - 1 hodina týdně
 2. ročník - 1 hodina týdně
 3. ročník - 1 hodina týdně
 4. ročník - 1 hodina týdně
 5. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně hudební výchovy
Výchovné a vzdělávací strategie:
 Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností, které se
navzájem doplňují.
Kompetence k učení
 vést ţáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně pouţívaným termínům v oblasti hudební a aby s nimi dovedli zacházet
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ukázat ţákům, ţe přehled v oblasti umění a kultury jim umoţní proţitky z těchto oborů lidské činnosti intenzivněji proţívat

Kompetence k řešení problémů
 vést ţáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uváţlivě, tak aby svůj názor byli schopni obhájit
 předkládat ţákům dostatečné mnoţství estetických proţitků a poskytnout dostatek prostoru k tomu, aby si uvědomili, ţe různí lidé vnímají
stejnou věc různě
Kompetence komunikativní
 vést ţáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto komunikaci vyuţívali
 ukázat ţákům, ţe vyslechnout názor druhých lidí na společně proţitý estetický proţitek a vhodně na něho reagovat můţe být přínosem
 poskytnout dětem dostatečně prostor k jejich vlastnímu kulturnímu a uměleckému projevu
Kompetence sociální a personální
 vysvětlit a vybudovat zásady chování na kulturních akcích
 předvést dětem na příkladech z hudební výchovy nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování
 na základě respektování názorů kaţdého ţáka budovat v dětech sebedůvěru
Kompetence občanské




vysvětlit ţákům potřebu respektovat , chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví
budovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
vést ţáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění

Kompetence pracovní
 objasnit ţáků základní pravidla pro grafický záznam hudby
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1. - 3. ročník (1. období)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

UČIVO A PŘESAHY


Rozvoj hlavového tónu, správné dýchání,
výslovnost, rozšíření hlasového rozsahu

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem




Hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu)
Hra na tělo – tleskání, luskání, pleskání

 vyuţívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře



Hra nejjednodušších doprovodů na Orfeovy
nástroje

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie





Pohybový doprovod znějící hudby
Taktování
Hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání)

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby



Výrazové prostředky v hudbě (zvuk – tón,
melodie, hudební kontrasty)



Hudební styly a ţánry hudby, hudební skladatelé



Notová osnova, houslový klíč, nota čtvrťová,
půlová, osminová, celá, pomlky, takt
dvoučtvrťový a tříčtvrťový
Řada tónů c 1 – g 1

 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
 orientuje se v jednoduchém zápisu skladby
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – kreativita (pruţnost
nápadů), mezilidské vztahy

MkV - kulturní diference, lidské
vztahy

4. – 5. ročník (2. období)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase, v durových i mollových tóninách a
při zpěvu vyuţívá získané pěvecké dovednosti

UČIVO A PŘESAHY




 vyuţívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché, popř.
sloţitější hudební nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a
písní
 rozpozná hudební formu jednoduché písně či
skladby
 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a
provádí elementární hudební improvizace
 rozpozná v proudu znějící hudby některé
z uţitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny




Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
Hudební rytmus – realizace písní ve
dvoučtvrťovém, tříčtvrťovém a čtyřčtvrťovém
taktu
Dvojhlas, lidový dvojhlas, kánon
Intonace, vokální improvizace, hudební hry



Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře (xylofon)



Hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
Hudební styly a ţánry , hudební skladatelé









PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV - kreativita, mezilidské
vztahy

VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (zvyky a tradice národů
Evropy)

Rytmizace, melodizace a stylizace
Hudební improvizace s vyuţitím tónového
materiálu písně, hudební doprovod
Hudební hry
Kvalita tónu – délka, síla, barva, výška
Vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky
s výrazným sémantickým nábojem (rytmus,
melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
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MkV – kulturní diference,
(poznávání vlastního kulturního
zakotvení)

pohyb melodie)
 ztvárňuje hudbu pohybem s vyuţitím tanečních
kroků, na základě individuálních schopností a

dovedností vytváří pohybové improvizace


 orientuje se v zápisu jednoduché písně či
skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje




Taktování
Pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý,
třídobý a čtyřdobý takt
Taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
Pohybové vyjádření hudby



Stupnice C dur
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5.1.9.

Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vzdělávání v předmětu směřuje k:
 podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
 seznámení s různými uměleckými vyjadřovacími prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění poznávání
 porozumění základních pojmů ve výtvarné výchově
 vyhledávání poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich vyuţití v procesu tvorby a vnímání díla
 samostatnému pozorování a vyuţívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě
 kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných znaků
 vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti
 naslouchání promluvám druhých lidí a jejich porozumění, obhajování svého názoru v diskusi
 účinné spolupráci ve skupině
 vytváření si pozitivní představy o sobě samém
 pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost
 bezpečnému a účinnému pouţívání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby
 podílet se na výzdobě třídy, školy; učit se prezentovat své práce
 příleţitostně navštěvovat výstavy dětských výtvarných prací a výstavy výtvarných umělců v regionu
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 1. ročník - 1 hodina týdně
 2. ročník - 1 hodina týdně
 3. ročník - 1 hodina týdně
 4. ročník - 2 hodiny týdně
 5. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v odborné učebně výtvarné výchovy a keramické dílně nebo mimo budovu
školy
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků:
Strategie pouţívané při práci ve výtvarné výchově podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 skupinové vyučování
 samostatná práce
 kolektivní práce
 krátkodobé projekty
 hravá činnost
 experimentování
Kompetence k učení
Učitel
 vede ţáky k orientaci v oblasti vizuální kultury, která se jich bezprostředně dotýká, a to jak v rámci zprostředkování školou, tak i s přesahem
do kaţdodenního ţivota
 vede ţáky k tvořivému zpracování podnětů ze svého okolí, k experimentování s výtvarnými materiály a vyjadřovacími prostředky a
k vyhledávání nejvhodnějších forem pro vyjádření záţitků, k porovnávání výsledků své práce s výsledky práce ostatních
 zadává jednotlivé úkoly tak, aby si kaţdý ţák mohl sám zorganizovat vlastní činnost
 vyuţívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
Ţáci





učí se vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení a propojení je efektivně vyuţívat v procesu učení, v tvůrčích činnostech a
v praktickém ţivotě
učí se samostatně pozorovat a experimentovat, výsledky porovnávat, hodnotit
učí se při své tvorbě poznávat vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokázat zpětně uvědomit problémy související s realizací
učí se rozvíjet tvořivost aktivním osvojováním různých výtvarných technik

Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede k samostatnému hledání moţností řešení výtvarných úkolů s vyuţitím všech dostupných informací, prostředků a technik
 pobízí k experimentování a k nacházení osobitého a individuálního řešení zadaného úkolu
 volí náměty vyţadující přemýšlení a uvaţování, které odpovídá jejich rozvíjejícím a rozumovým schopnostem
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Ţáci



učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problému, nenechat se odradit případným nezdarem, sledovat vlastní pokrok při zdolávání
problému
při zadání úkolu se učí rozpoznat výtvarný problém a hledat nejvhodnější způsob řešení, vyuţívat získané vědomosti a dovednosti

Kompetence komunikativní
Učitel
 vede ţáky k vysvětlování a obhajování svého pojetí výtvarného úkolu
 dohlíţí na dodrţování etiky komunikace
 rozvíjí dovednost vyslechnout názor ostatních a vyslovit a obhájit vlastní názor na práci druhého i na díla z oblasti výtvarného umění
 vede k vědomému vyuţívání postupů, technik a materiálů pro vlastní tvůrčí vyjádření
Ţáci








učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory výstiţně, souvisle a kultivovaně
učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a
vhodně argumentovat
učí se při práci ve skupině zapojit se do diskuze, vyjádřit svůj názor a tolerovat názor druhých
učí se rozumět obrazům a jiným vizuálním vyjádřením, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji
učí se vyuţívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
obohacují si slovní zásobu o odborné termíny z výtvarné oblasti
rozvíjí komunikativní dovednosti důleţité pro vedení diskuze o dojmu z uměleckého díla

Kompetence sociální a personální
Učitel
 vede k práci ve dvojici i ve skupině, učí ţáky vnímat svou roli a své místo v pracovní skupině
 učí vyslovit a obhájit svůj názor a současně přijmout, pochopit a respektovat odlišný názor druhého
 poskytuje prostor k prezentaci vlastní práce a vyslovení svého názoru, i kdyţ je v rozporu se stanoviskem většiny, učí ţáky přijmout i kritiku a
nesouhlas
 dodává ţákům sebedůvěru, podporuje jejich vlastní výtvarné vyjádření, podněcuje jejich zájem o výtvarnou práci
 umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
 v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţáků, podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá
 předkládá dostatečné mnoţství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí

114

Ţáci




učí se účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu
učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodrţovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce
učí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného
úkolu, oceňovat zkušenosti druhých lidí

Kompetence občanské
Učitel
 učí v diskusích i přímo vnímáním výtvarných děl vnímat emoce, postoje a přesvědčení druhých, respektovat jejich odlišnost, hájit právo
druhých na vyjádření odlišného názoru a přijímat i dílo, které mu není blízké, jako vyjádření zasluhující si úctu a pozornost
 učí vnímat tvorbu vlastní i druhých lidí jako jedinečný výsledek práce
 podchycuje a podporuje individuální zájem ţáků o kulturní dění
Ţáci





učí se respektovat přesvědčení druhých lidí
učí se respektovat, chránit a oceňovat naše tradice, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se
zapojovat do kulturního dění
jsou seznamováni s významnými výtvarnými díly a jejich autory
prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěţí

Kompetence pracovní
Učitel
 vytváří moţnosti pro osvojení základních dovedností i pro samostatnou práci
 vede ţáky ke správným způsobům uţití materiálu, nástrojů a vybavení
 poţaduje dodrţování dohodnutých postupů
Ţáci





učí se pouţívat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení pracovny určené k tvorbě
dodrţují vymezená pravidla a jsou vedeni ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
při práci s výtvarným materiálem dodrţují hygienická a bezpečnostní pravidla
si manuálně osvojují výtvarné techniky, získané návyky a znalosti vyuţívají v další praxi
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1. – 3. ročník (1. období)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě
odlišnosti vycházejících z jeho zkušenosti,
vjemů, záţitků a představ

UČIVO A PŘESAHY





 v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní
zkušenosti;uplatňuje při tom v plošném i
v prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky








 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností



 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do



rozeznávání základních barev, vnímání odlišných
odstínů
rozeznávání základních plošných a prostorových
tvarů, jejich pojmenování a pouţívání ve vlastním
obrazném vyjádření
malba, kresba, modelování, tvorba objektů a jejich
instalace – vyprávění o světě kolem nás o sobě
v něm
sbírky a instalace z drobných předmětů, přírodnin
a materiálů, tvůrčí zpracování
podle zadání vyjádření vlastní zkušenosti proţitku
reálného světa
vyuţití vlastní zkušenosti s reálným
trojrozměrným světem v různých druzích
vizuálního vyjádření

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV – rozvoj schopností
poznávání (cvičení smyslového
vnímání), sebepoznání a sebepojetí
(poznávání osobitých rysů vlastního
vnímání a vyjádření skutečnosti,
porovnávání s ostatními, rozvoj
sebehodnocení)

vyuţití rozličných nabídnutých materiálů, technik
a formátů
vyjádření vjemu sluchového, hmatového,
dotykového, chuťového, pohybového
vyjádření proměny prostředí a nálady

OSV – Sebepoznání a sebopojetí
(vytváření si vlastního světa
představ, vzpomínek, obrazů),
kreativita (rozvíjení tvůrčí
zvědavosti při práci se základními
vyjadřovacími prostředky),
komunikace (poznávání
komunikačních účinků vlastního
vyjádření, rozvíjení dovednosti
citlivě vnímat vyjádření a nálady
vlastní i druhých)

rozpoznávání a slovní vyjádření námětu a základní
nálady díla; odlišení výrazu a nálady zobrazených
postav;odlišné působení barevného ladění díla;
zdůvodnění svého názoru
vnímání zásadních odlišností v charakteru

OSV – komunikace (rozvíjení
dovednosti vnímat výrazové
moţnosti a účinky různých vizuálně
obrazných vyjádření),
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komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil,
vybral či upravil




konkrétních vizuálních produktů určeným dětem,
rozpoznání typického autorského rukopisu
spolupráce na společném díle ve dvojici i ve
skupině, vnímání vlastního přínosu pro společnou
práci, respektování odlišného názoru na své i jiné
dílo
spolupráce na vytváření společného prostředí ve
třídě
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OSV - kooperace a kompetice
(rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro kooperaci)

4. – 5. ročník (2. období)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a
jiné)
 uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup;
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve
vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model

UČIVO A PŘESAHY






 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních
ţivotních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho
nejbliţší sociální vztahy
 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje
je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu
k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a proţitků svobodně volí a








rozeznávání, pojmenování a aktivní uţívání
barev v základní škále, vnímání a pojmenování
odlišných odstínů
porovnávání, rozlišení a pojmenování
světlejšího, tmavšího, sytějšího, bledšího
odstínu barvy
rozeznávání základních plošných a
prostorových tvarů, jejich vyuţití ve vlastním
vyjádření
porovnávání a odlišení plošných a
prostorových tvarů dle velikosti a vzájemných
vztahů, vyuţití těchto rozdílů pro vyjádření
vlastního záměru
vyuţívání rozličných nabídnutých materiálů,
technik a formátů
vyjádření vlastní zkušenosti s reálným
trojrozměrným světem
vyjadřování se slovy, pohybem, zvukem,
přemístěním nebo proměnou objektu, vědomé
kombinace těchto způsobů vyjádření
vyuţívání pohybu vlastního těla jako
vyjadřovacího prostředku
vyjádření vjemu sluchového, hmatového,
dotykového, chuťového, pohybového;
vyhledávání nejpřesvědčivějších způsobů
vyjádření
vnímání prostředí kolem sebe jako prostor pro
proţívání a komunikaci
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV – Rozvoj schopností
poznávání (rozvoj smyslového
vnímání a navazujícího pojmového
aparátu), kreativita (rozvíjení
dovednosti zabývat se vlastnostmi
smyslově poznávané reality,
hlouběji je poznávat, vyhledávat
odpovídající vyjadřovací prostředky
pro jejich vyjádření)

OSV – Sebepoznání a sebepojetí
(další poznávání specifických rysů
vlastní osobnosti v interakci
s realitou; uvědomování si
jedinečnosti vlastního osobitého
vnímání a vlastní schopnosti
vyjádření)
MkV – Kulturní diference
(jedinečnost kaţdého člověka;
rozvíjení tolerance a vstřícnosti
k odlišnostem a osobním
zvláštnostem)

kombinuje prostředky (včetně prostředků a
postupů současného výtvarného umění)
 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace
 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil, vybral či upravil





vyjádření situace, děje, příběhu

vyjádření své zkušenosti ze setkání
s uměleckým dílem slovy nebo vizuálně
obrazným vyjádřením nebo samostatné
vytváření vlastní originální postavy či příběhu

MkV – kulturní diference
(jedinečnost kaţdého člověka),
lidské vztahy (tolerance, empatie,
citlivost vůči jinému)
OSV – komunikace (řeč předmětů a
prostředí vytvářeného člověkem;
dovednosti pro neverbální
sdělování), kreativita (tvořivý
přístup ke kulturním produktům)
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality (vztah
mediálního sdělení a sociální
zkušenosti)
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5.1.10.

Tělesná výchova

Charakteristika vzdělávací oblasti
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání ţáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních
pohybových moţností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti ţáků k činnosti řízené a výběrové, jejímţ smyslem je schopnost samostatně ohodnotit
úroveň své zdatnosti a řadit do denního reţimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj
zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatíţení, pro podporu zdraví a ochranu ţivota. Předpokladem pro osvojování
pohybových dovedností je v základním vzdělávání ţákův proţitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu
jeho proţitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení
výkonů ţáků. Neméně důleţité je odhalování zdravotních oslabení ţáků a jejich korekce v běţných i specifických formách pohybového učení –
v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální
vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně vyuţívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny ţáky nebo jsou zadávána ţákům se
zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků tím, ţe vede ţáky k :
 poznávání zdraví jako nejdůleţitější ţivotní hodnoty
 pochopení zdraví jako vyváţeného stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných proţitků z činností podpořených
pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách ţivota na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni
mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co můţe zdraví prospět, i na to, co zdraví ohroţuje a poškozuje
 vyuţívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním reţimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání
v souladu s aktivní podporou zdraví v kaţdé ţivotní situaci i poznávání a vyuţívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro
uplatnění ve společnosti atd.
 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
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Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 1. ročník - 2 hodiny týdně
 2. ročník - 2 hodiny týdně
 3. ročník - 2 hodiny týdně
 4. ročník - 2 hodiny týdně
 5. ročník - 2 hodiny týdně
Tělesný výchova tvoří pouze základ pro vzdělávání v dané oblasti. Aby si mohli ţáci pohybové dovednosti upevnit a ověřit si jejich účinnost, je
potřeba nabízet i další formy pohybových činností (volitelný a nepovinný předmět, cvičení v hodinách jiných předmětů a podobně) a vytvářet pro ţáky
celotýdenní pohybový program. K tomu je nezbytná i úzká spolupráce s ostatnímu pedagogy a rodiči.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:



výuka probíhá v prostorách školní sportovní haly a školního hřiště; pro další sportovní činnosti (bruslení, plavání) vyuţívá škola městské
sportoviště
výuka do 3. ročníku probíhá zpravidla koedukovaně, od 4. ročníku odděleně – skupiny chlapců, dívek; pro některé činnosti je však vhodné
ţáky spojovat ( např. při lyţování, bruslení, turistice, plavání aj. ).

Výchovné a vzdělávací strategie:
Z hlediska vývoje ţáků, jejich motorického rozvoje, adaptace na pracovní zátěţ, zvýšené potřeby zdravotní prevence oslabení hybného systému,
jejich konkrétní pohybové úrovně, zájmů atd. je učivo povinného předmětu tělesná výchova členěno do samostatných na sebe navazujících etap.



1. - 3.ročník - vstup do školy, adaptace na pracovní reţim a zátěţ, utváření elementárních pohybových dovedností, základní zdravotně
pohybové, hygienické a organizační návyky, převáţně hravé pojetí s důrazem na proţitek a zdravotní účinek pohybových činností
4. - 5.ročník - předpoklady pro bouřlivý rozvoj nových pohybových dovedností, pro uplatnění obratnostních a rychlostních předpokladů,
zvýšené nebezpečí svalových oslabení, nárůst zájmů o pohybové aktivity, postupný návyk na efektivní didaktické metody - didaktické řídící
styly, výrazný podíl zdravotně zaměřených činností

Obsah předmětu tělesná výchova je převáţně vyučován v koncentrovaných tematických blocích. Proto je i Tv členěna do tematických celků.
V jejich rámci je učivo předkládáno jako ucelený soubor námětů a výstupů.
Tematické celky, vyţadující zvláštní materiální, prostorové nebo klimatické podmínky (plavání, lyţování, bruslení, turistika a pobyt v přírodě),
jsou do výuky řazeny v případě vhodných podmínek školy ve formě kurzů, soustředěné výuky nebo v jiných organizačních formách.
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Kompetence sociální a personální
 rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých
 rozvoj sebepoznání a sebepojetí
 rozvoj kooperace
 psychohygiena
Kompetence občanské
 společně stanovovat pravidla chování, jejich dodrţování
 vysvětlit potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice, kulturní a historické dědictví
 vést ţáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do sportovních aktivit
 vysvětlit potřebu pohybových aktivit pro člověka, který se nevěnuje výkonnostnímu nebo vrcholovému sportu
Kompetence k učení
 vést ţáky k samostatnosti a sebehodnocení
 individuálním přístupem vést ţáky k šanci proţít úspěch
 podněcovat tvořivost
 naučit se rozumět obecně pouţívaným termínům
Kompetence pracovní
 zejména při sportovních aktivitách ţákům vysvětlit nutnost ochrany zdraví svého i druhých
Kompetence k řešení problémů



předkládat ţákům dostatečné mnoţství proţitků a poskytnout dostatek prostoru k tomu , aby si uvědomili, ţe různí lidé vnímají stejnou věc
různě
vést ţáky k tomu , aby při svém hodnocení postupovali uváţlivě a aby byli schopni obhájit svůj názor

Kompetence komunikativní






vést ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými
učíme ţáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory jiných
podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami
začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme ţáky ke spolupráci při výuce
podporujeme komunikaci s jinými školami
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1. – 3. ročník (1. období)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou
činnost se zdravím a vyuţívá nabízené
příleţitosti

UČIVO A PŘESAHY


Činnosti ovlivňující zdraví
o Význam pohybu pro zdraví – pohybový
reţim ţáků, délka a intenzita pohybu
o Příprava organismu – příprava před
pohybovou činností, uklidnění po zátěţi,
napínací a protahovací cvičení
o Zdravotně zaměřené činnosti – správné
drţení těla, správné zvedání zátěţe ;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické vyuţití
o Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti a síly, pohyblivosti a
koordinace pohybu
o Hygiena při Tv – hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
o Bezpečnost při pohybových činnostech –
organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách Tv



Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
o Pohybové hry – s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry a aktivity; vyuţití
hraček a netradičního náčiní při cvičení;
pohybová tvořivost
o Základy gymnastiky – průpravná cvičení,

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení
 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěţích
 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti
při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
 reaguje na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti a její organizaci
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV - seberegulace a
sebeorganizace (cvičení
sebekontroly, sebeovládání,
proţitky), kreativita (tvořivost,
pruţnost nápadů), poznávání lidí
(vzájemné poznávání se ve skupině,
tolerance vůči odlišnostem),
kooperace a kompetice (rozvoj
dovedností zvládání situací soutěţe
- spolupráce, konkurence, jasná a
respektující komunikace a řešení
konfliktů)

o

o
o
o

o

o

o
o


akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti
Rytmické a kondiční formy cvičení pro
děti –kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy
estetického pohybu, vyjádření melodie a
rytmu pohybem, jednoduché tance
Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
Základy atletiky – rychlý běh, motivovaný
vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem
Základy sportovních her – manipulace
s míčem, pálkou či jiným herním náčiním
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,
průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
Turistika a pobyt v přírodě – přesun do
terénu a chování v dopravních prostředcích
při přesunu, chůze v terénu, táboření,
ochrana přírody
Plavání (základní plavecká výuka) –
hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecký technika)
, prvky sebezáchrany a dopomoci
tonoucímu
Lyţování, bruslení (dle moţností)- hry na
sněhu a na ledě, základní techniky pohybu
Další pohybové činnosti

Činnosti podporující pohybové učení
o Komunikace v Tv – základní tělocvičné
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o
o
o
o
o


názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály
Organizace při Tv – základní organizace
prostoru a činnosti ve známém prostředí
Zásady jednání a chování – fair play,
olympijské ideály a symboly
Pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her, závodů, soutěţí
Měření a posuzování pohybových
dovedností – měření výkonů, základní
pohybové testy
Zdroje informací o pohybových
činnostech

Osobnostní a sociální rozvoj
o Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí
o Seberegulace a sebeorganizace činností a
chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosaţení
o Psychohygiena – sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
o Mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého,
empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a
asertivní komunikace a kooperace
v různých situacích
o Morální rozvoj – cvičení zaujímání
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hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a
prosociální chování

Zdravotní tělesná výchova
 uplatňuje správné způsoby drţení těla
v různých polohách a pracovních činnostech;
zaujímá správné základní cvičební polohy
 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením



Činnosti a informace podporující korekce
zdravotního oslabení
o Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení ţáka, prevence, pohybový reţim,
vhodné oblečení a obutí pro zdravotní Tv,
zásady správného drţení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)
o Základy speciálních cvičení – základní
cvičební polohy, základní technika cvičení,
soubor speciálních cvičení pro samostatné
cvičení



Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
o Pohybové činnosti v návaznosti na obsah
Tv – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu
a stupni oslabení
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4. – 5. ročník (2. období)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového reţimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti

UČIVO A PŘESAHY


 zařazuje do pohybového reţimu korektivní
cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěţí nebo vlastním
svalovým oslabením
 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běţném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka
 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
 jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her
a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje;
respektuje při pohybových činnostech opačné
pohlaví
 uţívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle



Činnosti ovlivňující zdraví
o Význam pohybu pro zdraví – pohybový
reţim ţáků, délka a intenzita pohybu
o Příprava organismu – příprava před
pohybovou činností, uklidnění po zátěţi,
napínací a protahovací cvičení
o Zdravotně zaměřené činnosti – správné
drţení těla, správné zvedání zátěţe ;
průpravná, kompenzační, relaxační a jiná
zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické vyuţití
o Rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti a síly, pohyblivosti a
koordinace pohybu
o Hygiena při Tv – hygiena pohybových
činností a cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
o Bezpečnost při pohybových činnostech –
organizace a bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách Tv
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
o Pohybové hry – s různým zaměřením;
netradiční pohybové hry a aktivity; vyuţití
netradičního náčiní při cvičení; pohybová
tvořivost; základní pojmy související
s funkcemi her, pravidly a pouţívaným
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV - hodnoty, postoje, praktická
etika ( respektování, spravedlivost a
prosociální chování), kooperace a
kompetice (rozvoj dovedností
zvládání situací soutěţe spolupráce, konkurence, jasná a
respektující komunikace a řešení
konfliktů)
MV -práce v realizačním týmu
(utváření týmu, význam různých
věkových a sociálních skupin pro
obohacení týmu, komunikace a
spolupráce v týmu)
MkV -kulturní diference
(jedinečnost kaţdého člověka a jeho
individuální zvláštnosti), lidské
vztahy (právo podílet se na
spolupráci, tolerantní vztahy,
uplatňování principů slušného
chování, umění vţít se do role
druhého)

jednoduchého nákresu, popisu cvičení
 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěţe na úrovni třídy
 změří základní pohybové výkony a porovná je
s předchozími výsledky
 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

náčiním; variace her jednoho druhu; vyuţití
přírodního prostředí pro pohybové hry;
zařazovat pohybové hry pro osvojování
různých způsobů lokomoce; pro
ovlivňování kondičních a koordinačních
předpokladů – bioenergetické kapacity
organismu; pro zdokonalování nových
pohybových dovedností; pro rozvoj
pohybové představivosti a tvořivosti; hry
soutěţivé a bojové; kontaktní; se
specifickým účinkem (vyrovnávacím,
relaxačním, motivačním aj.)
o Sportovní hry - základní pojmy
osvojovaných činností, základní označení a
vybavení hřišť, základní role ve hře,
pravidla zjednodušených sportovních her;
základní spolupráce ve hře; základní
organizace utkání – losování, zahájení,
počítání skóre, ukončení utkání; vhodné
obutí a oblečení pro sportovní hry;
průpravné sportovní hry, utkání podle
zjednodušených pravidel
o Gymnastika – průpravná cvičení,
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
(přeskok, hrazda, kladinka) odpovídající
velikosti a hmotnosti; pojmy: základní
cvičební polohy, postoje, pohyby paţí,
nohou, trupu, názvy pouţívaného nářadí a
náčiní (aktivně); základní záchrana a
dopomoc při gymnastickém cvičení
o Rytmické a kondiční gymnastické
činnosti s hudbou, tanec - kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem; základy estetického pohybu;
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o

o

o

o

vyjádření melodie a rytmu pohybem;
jednoduché tance
Průpravné úpoly - v rámci témat
„pohybové hry“ a „průpravná a kondiční
cvičení“ je moţné zařazovat pohybové
činnosti z celé škály průpravných úpolů a
zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany
a přípravy na ni
Atletika - pojmy: základní disciplíny, části
běţecké dráhy a skokanských sektorů,
pomůcky pro měření výkonů, úpravu
doskočiště; základy techniky běhů, skoků a
hodů; startovní povely; základní způsoby
měření a zaznamenávání výkonů;
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické
činnosti
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací,
tvořivá a jiná cvičení - základní význam
jednotlivých druhů cvičení a jejich pouţití
v denním reţimu; význam soustředění při
cvičení, proţívání cviků; příprava
organismu pro různé pohybové činnosti;
správné drţení těla při práci v sedě, ve
stoje, při zvedání břemen atd.; strečinková
cvičení; rychlostně silová cvičení;
vytrvalostní cvičení; cvičení pro rozvoj
kloubní pohyblivosti (flexibility) a
pohybové obratnosti; cvičení dechová;
cvičení kompenzační; psychomotorická
cvičení
Turistika a pobyt v přírodě – aplikace
pohybových činností do přírodního
prostředí. Při přesunech do přírody a pobytu
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v přírodě jsou podmínkou: bezpečná znalost
trasy, přepravy, terénu, moţných nebezpečí,
umístění zdravotních zařízení atd.;
orientace podle mapy, čtení z mapy,
příprava tábořiště atd.; způsob pohybu
v náročnějším terénu; ukrytí, výroba
nouzového přístřešku, zajištění vody,
potravy a tepla (moţno realizovat i na ŠvP);
základy ochrany přírody; přeprava
v různých dopravních prostředcích; osobní
lékárnička, zásady první pomoci, znalost
kontaktních tel.čísel (první pomoc, policie,
hasiči); aplikace znalostí z jiných předmětů
(stopy zvěře, druhy rostlin, vlastivědné
poznatky); chůze a běh po vyznačené trase
v přehledném terénu; jízda na kole –
kontrola technického stavu kola, vybavení
cyklisty, znalost základních dopravních
značek a předpisů
o Plavání (základní plavecká výuka) –
hygiena plavání, adaptace na vodní
prostředí, základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika)
, prvky sebezáchrany a dopomoci
tonoucímu
o Lyţování, bruslení (dle moţností)- hry na
sněhu a na ledě, základní techniky pohybu
o Další pohybové činnosti


Činnosti podporující pohybové učení
o Komunikace v Tv – základní tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály
o Organizace při Tv – základní organizace
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prostoru a činnosti ve známém prostředí
o Zásady jednání a chování – fair play,
olympijské ideály a symboly
o Pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her, závodů, soutěţí
o Měření a posuzování pohybových
dovedností – měření výkonů, základní
pohybové testy
o Zdroje informací o pohybových
činnostech


Zdravotní tělesná výchova
 zařazuje pravidelně do svého pohybového
reţimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením v optimálním
počtu opakování

Osobnostní a sociální rozvoj
o Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí
o Seberegulace a sebeorganizace činností a
chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosaţení
o Psychohygiena – sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
o Mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého,
empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a
asertivní komunikace a kooperace
v různých situacích
o Morální rozvoj – cvičení zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a
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 zvládá základní techniku speciálních cvičení;
koriguje techniku cvičení podle obrazu
v zrcadle, podle pokynů učitele
 upozorní samostatně na činnosti (prostředí),
které jsou v rozporu s jeho oslabením

prosociální chování


Činnosti a informace podporující korekce
zdravotního oslabení
o Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní
oslabení ţáka, prevence, pohybový reţim,
vhodné oblečení a obutí pro zdravotní Tv,
zásady správného drţení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)
o Základy speciálních cvičení – základní
cvičební polohy, základní technika cvičení,
soubor speciálních cvičení pro samostatné
cvičení



Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
o Pohybové činnosti v návaznosti na obsah
Tv – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu
a stupni oslabení
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5.1.11.

Pracovní výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět pracovní činnosti je rozdělen na 1. stupni na 4 tematické okruhy:
 Práce s drobným materiálem
 Konstrukční činnosti
 Pěstitelské práce
 Příprava pokrmů
Ţáci jsou vedeni k:
 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce, k pouţívání vhodných
nástrojů, nářadí a pomůcek při práci ve vyučování i v běţném ţivotě, poznávání různých materiálů a jejich uţitných vlastností
 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti, vynakládání úsilí na
dosaţení kvalitního výsledku, osvojení si jednoduchých pracovních postupů potřebných pro běţný ţivot
 osvojení si základů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce
 vytváření si aktivního vztahu k ochraně a tvorbě ţivotního prostředí a pozitivního postoje k řešení ekologických problémů
 základní orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
 získávání prvotních poznatků a dovedností významných pro jejich další ţivotní a profesní orientaci
 chápání práce jako příleţitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 1. ročník - 1 hodina týdně
 2. ročník - 1 hodina týdně
 3. ročník - 1 hodina týdně
 4. ročník - 1 hodina týdně
 5. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, na školním pozemku, popř. v keramické dílně nebo cvičné kuchyňce
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výuka probíhá v rámci celé třídy

Výchovné a vzdělávací strategie:
 samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinové práce, kolektivní práce
 návštěvy výstav rukodělných výrobků
 prezentace ţákovských prací na soutěţích
Kompetence k učení
Učitel
 zohledňuje rozdíly v dovednostech a pracovním tempu jednotlivých ţáků
 sleduje při hodině pokrok všech ţáků
 vede ţáky k pouţívání správného pracovního postupu, vhodných nástrojů a materiálů, k pečlivosti
 vede ţáky k dodrţování bezpečnosti a hygieny práce
 vede ţáky k aktivnímu zapojování při kolektivní práci
Ţáci






osvojují si kladný vztah k práci
učí se správnému pouţívání vhodných nástrojů, pomůcek a materiálů
vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně vyuţívá v tvůrčích činnostech
dodrţují bezpečnost a hygienu práce
samostatně pozorují,výsledky porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede ţáky k tomu, aby samostatně řešili problémy a nacházeli vhodné způsoby řešení
 zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
 vede ţáky k plánování postupů
 hodnotí práci ţáků individuálně, podle schopnosti a zručnosti ţáků
 zohledňuje ţáky s grafomotorickými poruchami
Ţáci
 vnímají problémové situace ve škole i mimo ni, učí se pochopit daný problém, přemýšlí o nesrovnalostech, naplánují způsob řešení
 vyuţívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
 uváţlivě rozhodují, navrhují vhodné způsoby řešení, učí se samostatně rozhodovat, nenechají se odradit případným nezdarem
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vzájemně si radí a pomáhají

Kompetence komunikativní
Učitel
 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat a komunikovat
 vede ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu
 vede ţáky k umění vzájemně si naslouchat, vzájemné toleranci a pomoci
 vede ţáky k výstiţné argumentaci
Ţáci



naslouchají promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
se účinně zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory

Kompetence sociální a personální
Učitel
 vyţaduje dodrţování stanovených pravidel při práci a pracovních postupech
 dodává ţákům sebedůvěru, pocit sebeúcty
 motivuje ţáka k úspěšnému zvládnutí zadaného úkolu, podporuje kreativitu ţáků
Ţáci



respektují pokyny pedagogů
účinně spolupracují ve skupině, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel práce ve skupině, na základě přijetí nové role v pracovní
činnosti pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce
 se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů
 chápou potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňují zkušenost druhých lidí
 si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj
Kompetence občanské
Učitel
 zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden ţák pracoval za ostatní
 motivuje ţáky k pozitivnímu i aktivnímu vztahu k práci
Ţáci
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chápou základní ekologické souvislosti, respektují poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí
chápou základní hygienická a bezpečnostní pravidla vůči sobě i k okolí
odmítají nátlak a hrubé zacházení, jsou schopni vcítit se do situace ostatních
respektují naše tradice, kulturní i historické dědictví, projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům

Kompetence pracovní
Učitel
 vede ţáky k organizování a plánování práce
 vede ţáky k dodrţování stanovených pravidel
 vede ţáky k uţívání dovedností v běţné praxi
 vede ţáky k sebekritice a hodnocení své vlastní práce, trpělivosti a pečlivosti při práci
 motivuje ţáky ke zdárnému dokončení výrobků
Ţáci




pouţívají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
dodrţují hygienu práce
vyuţívají získaných dovedností v běţné praxi
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1. – 3. ročník (1. období)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Ţák
 vytváří jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA



Práce s drobným materiálem
o stříhání, ohýbání, spojování, propichování,
navlékání, svazování, slepování, lisování;
o určování vlastností materiálů: tvar, barva;
o rozlišování přírodních a technických
materiálů;
o seznamování se základními nástroji a
pomůckami, s jejich účelem, způsobem
pouţití, s jejich vlastnostmi;
o vytváření návyků, organizace a plánování
práce;
o osvojování si základů bezpečnosti a
hygieny práce;

MV – Práce v realizačním týmu
(utváření týmu, komunikace a
spolupráce v týmu, stanovení si cíle
pro moţnost prezentace)



Práce s modelovací hmotou
o hnětení, válení, stlačování, přidávání,
ubírání, ohýbání, vaření, dělení na části;
o poznávání vlastností materiálů: tvrdost,
soudruţnost, tvárnost;
o porovnávání materiálů a jejich vlastností;
o ovládání a pouţívání pracovních nástrojů a
pomůcek: způsob pouţití, vhodný výběr
materiálů a nástrojů;
o uplatňování poţadavků bezpečnosti a
hygieny práce;

OSV – Kreativita (originalita,
pruţnost nápadů, schopnost
dotahovat nápady do reality)



Práce s papírem a kartonem
o překládání, skládání, stříhání, trhání,
vystřihování, slepování, nalepování,
rozřezávání, sešívání, odměřování;

 pracuje podle slovního návodu a předlohy
 zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
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o vystřihování jednoduchých symetrických
tvarů z přeloţeného papíru, obkreslování
podle šablony, jednoduché kartonáţní
práce, skládanky, vystřihovánky;
o určování vlastností papíru: tloušťka,
povrch, barva, pruţnost, tvrdost, savost aj.
o rozlišování tvarů, určování vhodného
materiálu;
o uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny
práce;




Práce s textilem
o odměřování a navlečení nitě, uzlík;
o šití stehem: předním, zadním,
obnitkovacím;
o sešívání předním a zadním stehem
v jednoduchý šev;
o zarovnávání bavlněné tkaniny podle
vytaţené nitě;
o rozlišování rubu a líce tkaniny;
o uţívání vhodných nástrojů a pomůcek,
jejich výběr, uţité vlastnosti, způsoby
pouţití, uţivatelské dovednosti;
o práce s jednoduchým střihem; jednoduché
pracovní postupy; jednoduchý výrobek
z textilu;
o upevňování návyků organizace a plánování
práce, bezpečnosti a hygieny práce;
Lidové zvyky, tradice a řemesla - lidové zvyky a
tradice, lidová řemesla: poznávání na základě
přímých ukázek, videa, filmu, návštěvy
regionálních muzeí, exkurzí aj.
o uţití přírodnin a přírodních materiálu pro
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OSV – Mezilidské vztahy (pohled
na svět očima druhého,
respektování, podpora a vzájemná
pomoc ve skupině)
MV – Práce v realizačním týmu

jednoduchou ozdobu;
o materiál, nástroje a pomůcky jsou volené
podle charakteru vytvářeného výrobku a
zvolené techniky zpracování;
KONTRUKČNÍ ČINNOSTI
 zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
 pečuje o nenáročné rostliny





Práce montáţní a demontáţní
o seznámení se s návodem a předlohami
stavebnic, s jednotlivými částmi,
moţnostmi uţití;
o sestavování modelů podle návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu i podle
představy (stavebnice plošné, prostorové,
konstrukční);
o montáţ, demontáţ a údrţba některých
jednoduchých předmětů;
o poznávání vlastností a jejich porovnávání,
funkční vyuţití;
o osvojování si správných pracovních
dovedností a návyků při organizaci,
plánování a vlastní pracovní činnosti při
zachování bezpečnosti a hygieny práce;
Pěstitelské práce
o ošetřování pokojových květin: zalévání,
kypření, rosení, hnojení, rozmnoţování;
o základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výţiva rostlin,
osivo;
o pokusy a pozorování: ověřování podmínek
ţivota rostlin; klíčivost, růst rostlin;
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(komunikace a spolupráce v týmu,
stanovení si cíle pro moţnost
prezentace)

OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika (analýza vlastních i cizích
postojů a hodnot, spolehlivost,
respektování; prosociální chování)

PŘÍPRAVA POKRMŮ
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 chová se vhodně při stolování



Potraviny a jejich jednoduchá příprava
o jednoduché pohoštění ze studené kuchyně;
o úprava ovoce, zeleniny za studena;
o nápoje;
o úprava stolu a stolování: jednoduché
prostírání (rodinný stůl pro běţné
stolování);
o obsluha a chování u stolu;
o realizace v podmínkách třídy a v rozsahu,
který prostor třídy umoţní;

140

4. - 5. ročník – Pracovní výchova (Člověk a svět práce)
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Ţák
 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a
postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA



Práce s drobným materiálem
o stříhání, ohýbání, spojování, propichování,
navlékání, svazování, slepování, lisování;
o určování vlastností materiálů: tvar, barva,
povrch, tvrdost;
o rozlišování přírodních a technických
materiálů;
o upevňování návyku organizace a plánování
práce;
o dodrţování základů bezpečnosti a hygieny
práce;

OSV - Práce v realizačním týmu
(komunikace a spolupráce v týmu,
stanovení si cíle pro prezentaci)



Práce s modelovací hmotou
o hnětení, válení, stlačování, přidávání,
ubírání, ohýbání, vaření, dělení na části;
o poznávání vlastností materiálů: tvrdost,
soudruţnost, tvárnost;
o porovnávání materiálů a jejich vlastností;
o ovládání a pouţívání pracovních nástrojů a
pomůcek: způsob pouţití, vhodný výběr
materiálů a nástrojů;
o uplatňování poţadavků bezpečnosti a
hygieny práce;

OSV – Kreativita (realizace
vlastních nápadů, originalita)



Práce s papírem a kartonem
o překládání, skládání, stříhání, trhání,
vystřihování, slepování, nalepování,
rozřezávání, sešívání, odměřování;
o vystřihování sloţitějších tvarů z papíru,
obkreslování podle šablony, náročnější

 vyuţívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje, a
náčiní vzhledem k pouţitému materiálu
 udrţuje pořádek na pracovním místě a
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne prví pomoc při úrazu

UČIVO A PŘESAHY
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o

o
o
o

práce s kartonem, skládanky,
vystřihovánky;
rozlišování a pojmenování druhů
zpracovaného papíru: novinový, balicí,
kancelářský, kreslicí, ruční; karton apod.;
druhy papíru v běţné praxi;
rozlišování tvarů a formátů papíru,
určování vhodného materiálu;
pracovní nástroje a pomůcky: vhodný
výběr, jejich funkce a způsob pouţívání;
uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny
práce



Práce s textilem
o šití stehem: předním, zadním,
obnitkovacím, kříţkovým, stonkovým;
o sešívání předním a zadním stehem
v jednoduchý šev;
o zarovnávání bavlněné tkaniny podle
vytaţené nitě, obruba, přišití háčku a očka,
navlékání gumy, šňůrky;
o rozlišování textilií: bavlněné, lněné,
hedvábné, vlněné, z chemických vláken;
o uţívání vhodných nástrojů a pomůcek,
jejich výběr, uţité vlastnosti, způsoby
pouţití, uţivatelské dovednosti;
o drobná oprava oděvu, práce se střihem,
jednoduchý výrobek z textilu;
o upevňování návyků organizace a plánování
práce, bezpečnosti a hygieny práce;



Lidové zvyky, tradice a řemesla - lidové zvyky a
tradice, lidová řemesla: poznávání na základě
přímých ukázek, videa, filmu, návštěvy
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MkV – Kulturní diference
(jedinečnost kaţdého člověka, jeho
individuální zvláštnosti,
respektování zvláštností různých
etnik)

OSV – Mezilidské vztahy
(respektování se ve skupině,
kolektivu, vzájemná podpora a

regionálních muzeí, exkurzí aj.
o uţití přírodnin a přírodních materiálu pro
jednoduchou ozdobu;
o uţití některé z technik zpracování:
vizovické těsto, perníčky, práce se slámou,
tkaní, uzlování, batika, drhání apod.;
o materiál, nástroje a pomůcky jsou volené
podle charakteru vytvářeného výrobku a
zvolené techniky zpracování;
KONTRUKČNÍ ČINNOSTI
 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáţ a demontáţ



Práce montáţní a demontáţní
o sestavování modelů podle návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu i podle
představy (stavebnice plošné, prostorové,
konstrukční)
o vytváření vlastních plošných i prostorových
kompozic ze stavebnicových prvků a
volného materiálu;
o sestavování jednoduchých pohyblivých
modelů podle předlohy i představy;
o poznávání vlastností a jejich porovnávání,
funkční vyuţití;
o upevňování správných pracovních
dovedností a návyků při organizaci,
plánování a vlastní pracovní činnosti při
zachování bezpečnosti a hygieny práce;



Pěstitelské práce
o ošetřování pokojových květin: zalévání,
kypření rosení, hnojení, rozmnoţování;

 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
 dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad

143

pomoc)

pokojové i jiné rostliny

o řez, jednoduchá vazba a úprava květin;
o základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování, výţiva rostlin,
osivo, pěstování rostlin ze semene
v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření, zelenina aj.);
o rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie;
o pokusy a pozorování: ověřování podmínek
ţivota rostlin;
o exkurze do zahradnictví;
o podílení se na úpravě okolí školy;

 volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
 dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne prví pomoc při úrazu

PŘÍPRAVA POKRMŮ
 orientuje se v základním vybavení kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý pokrm



 dodrţuje pravidla správného stolování a
společenského chování
 udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Kuchyně
o základní vybavení kuchyně;
o bezpečná obsluha elektrických a
plynových spotřebičů;
o udrţování pořádku a čistoty, čistící
prostředky;
o technika v kuchyni - historie a význam;



Potraviny a jejich jednoduchá příprava
o výběr, nákup a skladování potravin;
o příprava jednoduchých snídaní,
přesnídávek;
o jednoduché pohoštění ze studené kuchyně;
o nápoje;



Úprava stolu a stolování
o jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování;
o slavnostní prostírání – rodinný stůl pro
oslavu narozenin, Vánoc (v souvislosti
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OSV – Kooperace a kompetice
(seberegulace v situaci nesouhlasu,
vedení dialogu, dovednost odstoupit
od vlastního nápadu, podřízení se,
vedení a organizování práce skupiny



MV – Lidské vztahy (vzájemná
tolerance, rozvoj spolupráce
s jinými lidmi, uplatňování
pravidel slušného chování)

s regionálními tradicemi);
o zdobné prvky při úpravě stolu;
o moţnost vyuţití cvičné školní kuchyně a
jejího zařízení;
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5.2.
5.2.1.

Učební osnovy pro 2. stupeň
Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Český jazyk a literatura má mezi vyučujícími předměty stěţejní postavení. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru jsou důleţité i pro
úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji ţáka, je prostředkem k porozumění a
naslouchání druhým. Rozvíjí významně obecné intelektové dovednosti.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří sloţek: Komunikační
a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých sloţek vzájemně prolíná. Cílem jazykové
výuky je zejména podpora komunikačních kompetencí. Kultivace jazykových dovedností a jejich vyuţívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích
oblastí.
V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvoj mluvené a psané komunikace se zaměřením na adekvátní uţívání českého jazyka
v konkrétních komunikačních situacích.
V Jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede ţáky
k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.
Klíčovým cílem Literární výchovy je výchova k vědomému čtenářství. Rozvíjí u ţáků základní čtenářské návyky a strategie, vede je k formulování
vlastních myšlenek a názorů a k tvoření vlastních literárních textů. Přispívá ke kladné ţivotní hodnotové orientaci a pozitivnímu vztahu ke kultuře.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 4 hodiny týdně
 7. ročník - 4 hodiny týdně
 8. ročník - 4 hodiny týdně
 9. ročník - 4 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k pochopení jazyka jako prostředku
historického a kulturního vývoje národa, důleţitého sjednocujícího činitele národního společenství, k pochopení jazyka jako důleţitého nástroje
celoţivotního vzdělávání.
Strategie směřující ke kompetencím k učení
 seznamujeme ţáky s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi, které ţáci vyuţívají pro efektivní učení, plánování, organizování a řízení
vlastního učení
 cíleně zařazujeme práci s jazykovými příručkami, slovníky a encyklopediemi, předkládáme materiály tištěné, audiovizuální i digitální, coţ
umoţňuje ţákům vyhledávat a třídit informace, pracovat s různými informačními zdroji a efektivně je vyuţívat v procesu učení a praktickém
ţivotě
 dáváme do souvislosti a propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si ţáci vytvářejí komplexnější
pohled na společenské a kulturní jevy
 vedeme ţáky k sebehodnocení, vytváříme prostor pro vzájemné konzultace, stanovujeme jasná kritéria činnosti, coţ umoţňuje ţákům poznávat
smysl a cíl učení, posoudit vlastní pokrok, hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich
Strategie směřující ke kompetencím k řešení problému
 předkládáme materiály a učební úkoly, při jejichţ řešení ţáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému, nacházejí jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, vyuţívají získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
 vyuţíváme metod, které ţáky vedou ke kritickému myšlení, umoţňují zaujmout názor a rozvíjí schopnost ho obhájit
Strategie směřující ke kompetencím komunikativním
 zadáváme ţákům referáty, úkoly vyţadující veřejnou prezentaci, mluvní cvičení, výrazné přednesy básní či textů, při nichţ ţáci formulují a
vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 uplatňujeme ve výuce kooperativní a diskusní strategie, coţ umoţňuje ţákům naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na
ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
 vyuţíváme informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci ţáků s okolním světem
 vedeme ţáky k vyuţívání získaných komunikativních dovednosti pro vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi
Strategie směřující ke kompetencím sociálním a personálním
 pouţíváme kooperativní metody, které ţákům umoţňují účinně spolupracovat ve skupině, na základě poznání nebo přijetí variabilních rolí v
pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce
 zadáváme úkoly a činnosti, jeţ umoţňují vzájemné poznávání, podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispívají k upevňování
dobrých mezilidských vztahů, podporují ohleduplnost a vědomé respektování ostatních
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volíme strategie a témata přispívající k diskusi v malé skupině i k debatě v rámci celé třídy, podněcující potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňující zkušenosti druhých lidí, respektující různá hlediska a názory
pouţíváme různé formy hodnocení (zpětná vazba, sebehodnocení, oceňování dílčích úspěchů), které přispívají k vytváření pozitivní představy
o sobě samém, podporují sebedůvěru a samostatný rozvoj

Strategie směřující ke kompetencím občanským
 vytváříme učební prostředí a vnášíme do učebního procesu témata a situace, jeţ umoţňují ţákům vciťovat se do situací ostatních lidí, váţit si
jejich vnitřních hodnot a respektovat jejich přesvědčení; umoţňují respektování kulturní rozmanitosti
 předkládáme literární texty a informace, snaţíme se vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům, navštěvujeme kulturní instituce, čímţ
rozšiřujeme povědomí a vztah k našim kulturním a historickým tradicím
 umoţňujeme tvorbu literárních textů, účast v literárních soutěţích, zapojujeme ţáky do kulturního dění a podněcujeme jejich tvořivost
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ţák
 vyuţívá základy studijního čtení - vyhledá

klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s
oporou o text přednese referát

 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci
 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním
pravidel mezivětného navazování

OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí, kreativita, poznávání
lidí

naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět
k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
mluvčího, zvukové prostředky souvislého projevu a
prostředky mimojazykové), záţitkové

OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí, poznávání lidí,
mezilidské vztahy, komunikace



mluvený projev - zásady dorozumívání
(komunikační normy), zásady kultivovaného projevu
(technika mluveného projevu, prostředky nonverbální
a paralingvální); komunikační ţánry: připravený i
nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez
poznámek, referát

OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a
kompetice



písemný projev - na základě poznatků o jazyce a
stylu, vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu,
vlastní tvořivé psaní, vhodné komunikační ţánry
s ohledem na účel a adresáta textu

OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí, kreativita, komunikace,
kooperace a kompetice

 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně uţívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
 vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu

čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení
jako zdroj informací, vyhledávací), kritické
(analytické, hodnotící), proţitkové

 vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému písemnému projevu
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic
a osobních zájmů
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí
slova



 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími

slovníky a příručkami

zvuková stránka jazyka - zásady spisovné
výslovnosti, pouţívání technických prostředků řeči
(pauzy, tempo, důraz, intonace, melodie)
jazykové příručky a slovníky (SSČ, Pravidla
českého pravopisu, Slovník cizích slov,…)

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci



tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a
tvary slov - podstatná jména (mluvnické kategorie,
konkrétní x abstraktní, pomnoţná, hromadná,
látková, obecná a vlastní); přídavná jména (druhy,
vzory, stupňování, jmenné tvary) ; zájmena (druhy,
skloňování) ; číslovky (druhy, pravopis u řadových),
slovesa (mluvnické kategorie)

 vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace



jazykové projevy podle komunikační situace

 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí



skladba – základní a rozvíjející větné členy, věta
jednoduchá a souvětí

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí



pravopis – základní pravopisné jevy a pravidla,
shoda přísudku s podmětem, přídavná jména
přivlastňovací, základy interpunkce ve větě
jednoduché a souvětí

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich uţití

obecné poučení o jazyce - rozvrstvení národního
jazyka (spisovné x nespisovné útvary a prostředky),
nářečí, obecná čeština
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OSV - rozvoj schopnosti poznávání

OSV - sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, komunikace,
kooperace a kompetice

MkV - multikulturalita

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje smysl díla



 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového představení
a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí základů literární
teorie
 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu

v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

tvořivé činnosti s literárním textem - přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

OSV - rozvoj schopnosti
poznávání, sebepoznání a
sebepojetí, kreativita, poznávání
lidí, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a
kompetice
MkV - lidské vztahy

základy literární teorie a historie - struktura
literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina,
kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla OSV - kreativita, komunikace
(zvukové prostředky poezie)
MkV - lidské vztahy
literární druhy a ţánry - poezie, próza, drama,
VMEGS - Evropa a svět nás
ţánry lyrické, epické, dramatické– seznámení
zajímá, jsme Evropané
s vybranými ţánry a jejich představiteli z národní a
MkV - kulturní diference
světové literatury
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7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ţák


 vyuţívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo
výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s
oporou o text přednese referát

 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci
 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení
jako zdroj informací, vyhledávací), kritické
(analytické, hodnotící), proţitkové

OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
poznávání lidí

naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět
OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
lidí, mezilidské vztahy, komunikace
mluvčího, zvukové prostředky souvislého projevu a
prostředky mimojazykové), záţitkové



mluvený projev - zásady dorozumívání
OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
(komunikační normy), zásady kultivovaného projevu mezilidské vztahy, komunikace,
(technika mluveného projevu, prostředky nonverbální kooperace a kompetice
a paralingvální); komunikační ţánry: připravený i
nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez
poznámek, referát



písemný projev - na základě poznatků o jazyce a
stylu, vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu,
vlastní tvořivé psaní, vhodné komunikační ţánry
s ohledem na účel a adresáta textu

 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně uţívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
 vyuţívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním
pravidel mezivětného navazování
 vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému písemnému projevu
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic
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OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
komunikace, kooperace a kompetice

a osobních zájmů
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí
slova



zvuková stránka jazyka - pouţívání technických
prostředků řeči (pauzy, tempo, důraz, intonace,
melodie)

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

slovní zásoba a tvoření slov - slovo a sousloví, slova
jednoznačná a mnohoznačná, slohové rozvrstvení
slovní zásoby /odborné názvy - termíny/, věcný a
mluvnický význam slova, homonyma, synonyma,
slovní zásoba a způsoby jejího obohacování /tvoření
a přejímání slov/

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, 
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami

jazykové příručky a slovníky (SSČ, Pravidla
českého pravopisu, Slovník cizích slov,…)

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci



tvarosloví – odchylné tvary některých podstatných
jmen označujících části těla /očima, ušima,…/,
slovesný rod /činný a trpný/, neohebné slovní druhy,
psaní velkých písmen

 vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace



jazykové projevy podle komunikační situace



skladba - věty dvojčlenné a jednočlenné, větné
ekvivalenty, větné členy holé, rozvité,
několikanásobné, přísudek slovesný a jmenný,
seznámení s druhy vedlejších vět

 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
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OSV - rozvoj schopnosti poznávání

OSV - sebepoznání a sebepojetí
poznávání lidí, komunikace,
kooperace a kompetice

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí



pravopis – základní pravopisné jevy a pravidla,
psaní velkých písmen, interpunkce v jednoduchých
souvětích



tvořivé činnosti s literárním textem - přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje smysl díla
 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového představení
a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí základů literární
teorie


OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
poznávání lidí, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a
kompetice, lidské vztahy

základy literární teorie a historie - struktura
OSV - kreativita
literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina,
komunikace
kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla MkV-lidské vztahy
(zvukové prostředky poezie)
literární druhy a ţánry - poezie, próza, drama,
ţánry lyrické, epické, dramatické – seznámení
s vybranými ţánry a jejich představiteli z národní a
světové literatury

 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
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VMEGS - Evropa a svět nás zajímá,
jsme Evropané
MkV - kulturní diference

8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ţák

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji
 vyuţívá základy studijního čtení - vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,
vytvoří - otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah; z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text přednese referát

čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení
jako zdroj informací, vyhledávací), kritické
(analytické, hodnotící), proţitkové

OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
poznávání lidí



naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr lidí, mezilidské vztahy, komunikace
mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové
prostředky souvislého projevu a prostředky
mimojazykové), záţitkové



mediální sdělení, postavení médií ve společnosti a
jejich vliv na ţivot

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci
 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

MV - kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, interpretace
vztahů mediálních sdělení a reality,
stavba mediálních sdělení, vnímání
autora mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve společnosti

mluvený projev - zásady dorozumívání
(komunikační normy), zásady kultivovaného projevu OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
(technika mluveného projevu, prostředky nonverbální mezilidské vztahy, komunikace,
a paralingvální); komunikační ţánry: připravený i
kooperace a kompetice
nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez
poznámek, referát, diskuse
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 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně uţívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
 zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním
pravidel mezivětného navazování



písemný projev - na základě poznatků o jazyce a
stylu, vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu,
vlastní tvořivé psaní, vhodné komunikační ţánry
s ohledem na účel a adresáta textu



zvuková stránka jazyka - pouţívání technických
prostředků řeči (pauzy, tempo, důraz, intonace,
melodie), skloňování obecných jmen přejatých a
cizích jmen vlastních

 vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému písemnému projevu
a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic
a osobních zájmů

OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
komunikace, kooperace a kompetice

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí
slova

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, 
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami

jazykové příručky a slovníky (SSČ, Pravidla
českého pravopisu, Slovník cizích slov,…)

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci

tvarosloví – skloňování obecných jmen přejatých a
cizích jmen vlastních
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OSV - rozvoj schopnosti poznávání

 vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace



jazykové projevy podle komunikační situace

 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí



skladba - druhy vedlejších vět, významové poměry,
souvětí souřadné a podřadné

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí



pravopis – základní pravopisné jevy a pravidla,
psaní přejatých slov, interpunkce ve větě jednoduché
(několikanásobný větný člen, oslovení, citoslovce,
samostatný větný člen, volný přívlastek) a v souvětí

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
a zdůvodní jejich uţití

OSV - sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, komunikace,
kooperace a kompetice

obecné poučení o jazyce – útvary českého jazyka
MkV - multikulturalita
(rozlišování, uţití spis. x nespis.) a jazyková kultura,
rozdělení slovanských jazyků

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje smysl díla



 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

tvořivé činnosti s literárním textem - přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních
textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
poznávání lidí, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a kompetice
MkV - lidské vztahy

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového představení
a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí základů literární

základy literární teorie a historie - struktura
literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina,
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OSV - kreativita, komunikace
MkV - lidské vztahy

teorie

kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla
(obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie),
literatura umělecká a věcná (populárně-naučná,
literatura faktu, publicistické ţánry)

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloţí argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a ţánry, porovná 
je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
 uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře

VMEGS - Evropa a svět nás zajímá,
literární druhy a ţánry - poezie, próza, drama,
ţánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času - jsme Evropané
hlavní vývojová období národní a světové literatury, MkV - kulturní diference
typické ţánry a jejich představitelé

 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
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9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ţák
 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji

OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
poznávání lidí



čtení - praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost
orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení
jako zdroj informací, vyhledávací), kritické
(analytické, hodnotící), proţitkové



naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět
OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr
lidí, mezilidské vztahy, komunikace
mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové
prostředky souvislého projevu a prostředky
mimojazykové), záţitkové

 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj



tvorba mediálního sdělení pro časopis či jiné
MV - kritické čtení a vnímání
médium, práce v redakčním týmu, postavení médií ve mediálních sdělení, interpretace
společnosti a jejich vliv na ţivot
vztahů mediálních sdělení a reality,
stavba mediálních sdělení, vnímání
autora mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve
společnosti, tvorba mediálního
sdělení, práce v realizačním týmu

 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci



mluvený projev - zásady dorozumívání
(komunikační normy), základní mluvené ţánry podle OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
komunikační situace, zásady kultivovaného projevu mezilidské vztahy, komunikace,
(technika mluveného projevu, prostředky nonverbální kooperace a kompetice
a paralingvální); komunikační ţánry: připravený i
nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez

 vyuţívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou
o text přednese referát
 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
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ke svému komunikačnímu záměru

poznámek, referát, diskuse

 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně uţívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
 zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním
pravidel mezivětného navazování



písemný projev - na základě poznatků o jazyce a
stylu, o základních slohových postupech a ţánrech;
vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní
tvořivé psaní, vhodné komunikační ţánry s ohledem
na účel a adresáta textu

 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí
slova



 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech

zvuková stránka jazyka – spisovná výslovnost
hlásek, hláskových skupin, větná melodie, tempo,
pauzy, přízvuk v běţné komunikaci



slovní zásoba a tvoření slov - slovní zásoba, význam
slov- homonyma, synonyma, antonyma, obrazný
význam (druhotný), slova jednoznačná,
mnohoznačná, sousloví, odborné názvy, slova
domácí a mezinárodní



jazykové příručky a slovníky (SSČ, Pravidla
českého pravopisu, Slovník cizích slov), ukázky

 vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky
i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé
práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní
na základě svých dispozic a osobních zájmů

OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
komunikace, kooperace a kompetice

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
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OSV - rozvoj schopnosti poznávání

slovníky a příručkami
 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné
komunikační situaci

dalších slovníků (etymologický, encyklopedický,...)


tvarosloví - slovní druhy a jejich funkce ve větě,
mluvnické významy jmen a sloves, správné uţívání
neohebných slov, přechodníky jako kniţní tvary
OSV - sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, komunikace,
kooperace a kompetice

 vyuţívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle komunikační
situace
 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí



skladba – stavba věty jednoduché a souvětí,
sloţitější souvětí, mluvnický zápor, slovosled-hlavní
zásady, samostatný větný člen, vsuvka, oslovení,
osamostatněný větný člen, elipsa, řeč přímá a
nepřímá, stavba textová

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí



pravopis – související se stavbou slova a tvoření slov,
interpunkce ve větě jednoduché a souvětí, psaní
velkých písmen-vlastní jména a názvy

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
a zdůvodní jejich uţití



obecné poučení o jazyce – vývoj jazyka (archaismy, MkV - multikulturalita
historismy, neologismy), skupiny jazyků, útvary
českého jazyka, disciplíny jazykovědy



tvořivé činnosti s literárním textem - přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, záznam a
reprodukce hlavních myšlenek, interpretace
literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje smysl díla
 rozpoznává základní rysy výrazného
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OSV - rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita,
poznávání lidí, mezilidské vztahy,
komunikace, kooperace a kompetice

individuálního stylu autora

textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

MkV - lidské vztahy

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového představení
a názory na umělecké dílo
 tvoří vlastní literární text podle svých schopností
a na základě osvojených znalostí základů literární
teorie



základy literární teorie a historie - struktura
literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina,
kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla
(obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie),
literatura umělecká a věcná (populárně-naučná,
literatura faktu, publicistické ţánry)



literární druhy a ţánry - poezie, próza, drama,
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá,
ţánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času - jsme Evropané
hlavní vývojová období národní a světové literatury, MkV - Kulturní diference
typické ţánry a jejich představitelé

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloţí argumenty
 rozlišuje základní literární druhy a ţánry, porovná
je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
 uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře

OSV - kreativita, komunikace
MkV - lidské vztahy

 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
 vyhledává informace v různých typech katalogů,
v knihovně i v dalších informačních zdrojích
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5.2.2.

Anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Anglický jazyk je důleţitým komunikačním prostředkem, který umoţňuje ţákům dorozumívání s lidmi z různých částí světa. Důraz je kladen na
nácvik porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, komunikaci a gramatice. Cílem předmětu je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření
pozitivního vztahu k tomuto předmětu.
Anglický jazyk je vyučován ve třetím aţ devátém ročníku. Výuka probíhá vţdy v celém ročníku najednou. Ţáci jsou rozděleni do skupin podle
počtu. Je zaloţena na modelu britské angličtiny, ale ţáci jsou také seznamováni s výrazy americké angličtiny.
Výuka na 2. stupni je rozšířena ve větší míře o autentické texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. Rozvíjejí své komunikační schopnosti
a prostřednictvím textů dokáţí souvisle reprodukovat jejich význam. Ţáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, učí se k respektu a
toleranci k odlišným kulturám a zvykům jiných národů.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 3 hodiny týdně
 7. ročník - 3 hodiny týdně
 8. ročník - 3 hodiny týdně
 9. ročník - 3 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, v učebnách výpočetní techniky, popř. v multimediální učebně
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ţáci jsou v hodinách kromě výkladu učiva také vedeni k samostatnosti, sebehodnocení a kolektivní práci.
V hodinách vyuţívají:
 výukové programy na PC (vyhledávají potřebné informace)
 hry (rozvíjející ústní projev, k procvičování slovní zásoby)
 pracovní sešity
 práce se slovníkem a s autentickými materiály
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projekty (vypracovávají samostatně)
zpěv

Účastní se jazykových soutěţí a zahraničních výletů.
Kompetence k učení
 ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 ţáci poznávají smysl a cíl učení
 chápou důleţitost komunikace cizího jazyka pro další studium i praktický ţivot
Kompetence k řešení problémů
 ţáci jsou schopni řešit jednouché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 umí vyhledat potřebné informace
 kriticky myslí, jsou schopni svá rozhodnutí obhájit a zhodnotit
Kompetence komunikativní
 umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
 umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
 vyuţívají dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
 ţáci spolupracují ve skupině a podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 dodrţují zásady slušného chování
 v jednoduchých situacích umí vyţádat a poskytnout pomoc, radu
Kompetence občanské
 ţáci respektují názory jiných lidí
 umí se rozhodnout podle dané situace
 dokáţí porovnat zvyky v anglicky mluvících zemí se zvyky našimi
Kompetence pracovní
 ţáci jsou schopni si zorganizovat svoji práci
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umí samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem
vyuţívají anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
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2. stupeň

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák

UČIVO A PŘESAHY


zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby



slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby
k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a
komunikačním situacím, práce se slovníkem

 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se
týká osvojovaných témat
MLUVENÍ
Ţák
 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běţných formálních i neformálních
situacích



 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše
osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního
ţivota
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ţák
 vyhledá poţadované informace
v jednoduchých kaţdodenních autentických
materiálech
 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich poţadované informace



tematické okruhy – rodina, domov, bydlení,
škola, volný čas , kultura, sport, péče o zdraví,
pocity a nálady, stravovací návyky, počasí,
příroda a město, nákupy a móda, společnost a její
problémy, volba povolání, moderní technologie a
média, cestování, reálie anglicky mluvících zemí
mluvnice – rozvíjení pouţívání gramatických jevů
k realizace komunikačního záměru ţáka ( jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění).Probírané gramatické
jevy: přítomný, minulý čas prostý a průběhový,
předpřítomný čas, budoucí čas, počitatelná a
nepočitatelná podstatná jména, stupňování
přídavných jmen, sloveso should, might, must,
used to, trpný rod, podmínkové věty.
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV- komunikace, kooperace a
kompetice

VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu a svět
MkV - multikulturalita

PSANÍ
Ţák
 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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5.2.3.

Ruský jazyk

V rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk byl zařazen do výuky vyučovací předmět ruský jazyk.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Cílem vyučovacího předmětu je naučit ţáky zcela jednoduše komunikovat v základních komunikačních situacích, získat u ţáků zájem o další
cizí jazyk, utvářet v nich pozitivní vztah k tomuto oboru, pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní ţivot, poznat kulturu země příslušné
jazykové oblasti a formovat vzájemné porozumění mezi zeměmi. Při výuce hledají ţáci podobnosti mezi ruským jazykem a jinými slovanskými
jazyky. Výuka ruského jazyka přispívá k rozšíření celkového rozhledu ţáka a naplňování principu mnohojazyčnosti.
Pozornost je věnována jak ústnímu, tak i písemnému projevu ţáků, aby za správného pouţití základních gramatických struktur a vět dokázali ústně i
písemně sdělit základní údaje, reprodukovat obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy a jednoduché konverzace a napsat jednoduchá sdělení. Ţáci
jsou vedeni k tomu, aby jednoduché texty uměli nejen foneticky správně číst, ale zároveň porozuměli jejich obsahu a smyslu. Pozornost je věnována
také poslechu. Ţáci jsou seznamováni s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří.
Vzdělávání v ruském jazyce předpokládá dosaţení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) .
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 8. ročník - 3 hodiny týdně
 9. ročník - 3 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Ţáci jsou podle počtu rozděleni do skupin.
Výuka probíhá v kmenových třídách, v multimediální učebně nebo učebně výpočetní techniky.
Výchovné a vzdělávací strategie:
 skupinové vyučování
 dialogy
 poslech
 četba
 reprodukce textu (písemná, ústní)
 samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály)
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hry, soutěţe, recitace, dramatizace, zpěv, krátkodobé projekty

Kompetence k učení
 ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 ţáci poznávají smysl a cíl učení
 chápou důleţitost komunikace cizího jazyka pro další studium i praktický ţivot
Kompetence k řešení problémů
 ţáci jsou schopni řešit jednouché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 umí vyhledat potřebné informace
 kriticky myslí, jsou schopni svá rozhodnutí obhájit a zhodnotit
Kompetence komunikativní
 umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
 umí zformulovat jednoduché myšlenky
 vyuţívají dovedností osvojených v ruském jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
 ţáci spolupracují ve skupině a podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 dodrţují zásady slušného chování
 v jednoduchých situacích umí vyţádat a poskytnout pomoc, radu
Kompetence občanské
 ţáci respektují názory jiných lidí
 umí se rozhodnout podle dané situace
 dokáţí porovnat zvyky v rusky mluvících zemích se zvyky našimi
Kompetence pracovní
 ţáci jsou schopni si zorganizovat svoji práci
 umí samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednotlivým 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



základní pravidla komunikace v běţných
kaţdodenních situacích – pozdravy,
představování, seznamování, oslovování,
telefonování, poděkování, omluva, tykání,
vykání

OSV – sebepoznání a sebepojetí,
mezilidské vztahy



tematické okruhy – informace o své osobě,
rodina, domov, město, škola, volný čas a
zájmová činnost, povolání, tradice a zvyky,
svátky, důleţité zeměpisné údaje, pojmenování
zemí a příslušníků národů

OSV – zvládání vlastního chování,
řešení různých situací

 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
kaţdodenních témat
MLUVENÍ
Ţák
 se zapojí 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

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – organizace vlastního času,
zdravý ţivotní styl v konfrontaci
s konzumním způsobem ţivota



jednoduchá sdělení – vyjádření představ,
popis místa, kde bydlím



OSV – volba povolání
slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující
se k probíraným tematickým okruhům a
MkV – pojmenování
komunikačním situacím; práce se slovníkem,
příslušníků národů
intonace, přízvuk

zemí

EV – vztah člověka k prostředí
MV – tvorba mediálního sdělení

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům



mluvnice – číslovky 1 - 1 000, časování
vybraných sloves, podstatná jména po číslovkách,
osobní a přivlastňovací zájmena, skloňování
zájmen, zvratná slovesa, I. a II. časování
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a

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



reálie – Kopřivnice (město, ve kterém bydlím),
aktivity dětí u nás a v jiných rusky mluvících
zemích, zeměpisné názvy



azbuka, pravopis jmen příslušníků národů, psaní
číslovek
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MV – rozvoj komunikačních
schopností při stylizaci mluveného
i psaného textu

VMEGS – cizí jazyk
jako prostředek komunikace
a porozumění mezi národy

9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednotlivým 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
kaţdodenních témat
MLUVENÍ
Ţák
 se zapojí 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
Ţák
 rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům







základní pravidla komunikace v běţných
kaţdodenních situacích – řešení situací
v obchodě, na poště, na nádraţí, ve vlaku,
orientace ve městě

tematické okruhy –povolání, lidské tělo,
zdraví, oblékání, nákupy, jídlo, příroda a
počasí, dovolená a cestování, dopravní
prostředky, tradice a zvyky, svátky, důleţité
zeměpisné údaje, osobnosti, roční období

jednoduchá sdělení – vyjádření představ,
vyjádření bolesti, popis místa, kde bydlím,
popis cesty, popis situace (kde jsem byl, co
jsem dělal), vyjádření, co se mi líbí-nelíbí, co
mě baví-nebaví, podání informací, interview
s osobností
slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem

mluvnice – časování sloves, nesklonná podstatná
jména, předloţkové vazby, řadové číslovky,
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV – sebepoznání a sebepojetí,
mezilidské vztahy

OSV – zvládání vlastního chování,
řešení různých situací

OSV – organizace vlastního času,
zdravý ţivotní styl v konfrontaci
s konzumním způsobem ţivota
OSV – volba povolání
MKV – specifika oděvu ve světě
EV – vztah člověka k prostředí
MV – tvorba mediálního sdělení

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

skloňování podstatných jmen, minulý čas


reálie – Moskva, Petrohrad, Praha, pamětihodnosti MV – rozvoj komunikačních
schopností při stylizaci mluveného
i psaného textu

PSANÍ
Ţák
 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

VMEGS – cizí jazyk
jako prostředek komunikace
a porozumění mezi národy
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5.2.4.

Německý jazyk

V rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk byl zařazen do výuky vyučovací předmět německý jazyk.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Cílem vyučovacího předmětu je naučit ţáky zcela jednoduše komunikovat v základních komunikačních situacích, získat u ţáků zájem o další
cizí jazyk, utvářet v nich pozitivní vztah k tomuto oboru, pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní ţivot, poznat kulturu země příslušné
jazykové oblasti a formovat vzájemné porozumění mezi zeměmi. Při výuce hledají ţáci podobnosti mezi německým a anglickým jazykem. Výuka
německého jazyka přispívá k rozšíření celkového rozhledu ţáka a naplňování principu mnohojazyčnosti.
Pozornost je věnována jak ústnímu, tak i písemnému projevu ţáků, aby za správného pouţití základních gramatických struktur a vět dokázali
ústně i písemně sdělit základní údaje, reprodukovat obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy a jednoduché konverzace a napsat jednoduchá sdělení.
Ţáci jsou vedeni k tomu, aby jednoduché texty uměli nejen foneticky správně číst, ale zároveň porozuměli jejich obsahu a smyslu. Pozornost je
věnována také poslechu. Ţáci jsou seznamováni s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří.
Vzdělávání v německém jazyce předpokládá dosaţení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) .
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 8. ročník - 3 hodiny týdně
 9. ročník - 3 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Ţáci jsou podle počtu rozděleni do skupin.
Výuka probíhá v kmenových třídách, v multimediální učebně nebo učebně výpočetní techniky.
Výchovné a vzdělávací strategie:
 skupinové vyučování
 dialogy
 poslech
 četba
 reprodukce textu (písemná, ústní)
 samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály)
174



hry, soutěţe, recitace, dramatizace, zpěv, krátkodobé projekty

Kompetence k učení
 ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 ţáci poznávají smysl a cíl učení
 chápou důleţitost komunikace cizího jazyka pro další studium i praktický ţivot
Kompetence k řešení problémů
 ţáci jsou schopni řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 umí vyhledat potřebné informace
 kriticky myslí, jsou schopni svá rozhodnutí obhájit a zhodnotit
Kompetence komunikativní
 umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
 umí zformulovat jednoduché myšlenky
 vyuţívají dovedností osvojených v německém jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
 ţáci spolupracují ve skupině a podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 dodrţují zásady slušného chování
 v jednoduchých situacích umí vyţádat a poskytnout pomoc, radu
Kompetence občanské
 ţáci respektují názory jiných lidí
 umí se rozhodnout podle dané situace
 dokáţí porovnat zvyky v německy mluvících zemí se zvyky našimi
Kompetence pracovní
 ţáci jsou schopni si zorganizovat svoji práci
 umí samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednotlivým 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

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA



základní pravidla komunikace v běţných
kaţdodenních situacích - pozdrav, rozloučení,
poděkování, představování, tykání a vykání

MV – formování základů správného
verbálního projevu – fonetika jako
jeden z důleţitých předpokladů
komunikace



jednoduchá sdělení – adresa, telefonování,
prosba, omluva, ţádost, odmítnutí, blahopřání,
dopis



 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
kaţdodenních témat

MLUVENÍ
Ţák

 se zapojí 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
Ţák
 rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům

tematické okruhy - domov, rodina, přátelé, škola,
volný čas, počítač, zvířata, kalendářní rok (roč.
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), prázdniny a
cestování
reálie něm. mluvících zemí - Vídeň, Mnichov –
zajímavosti, důleţité zeměpisné údaje
slovní zásoba a tvoření slov - synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu, rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím;
práce se slovníkem

MV – formulace základních údajů
o sobě v cizím jazyce

OSV – já a moje rodina, mezilidské
vztahy,
blahopřání,
vstřícnost,
pochopení potřeb jiných, vzájemná
pomoc

OSV - vyuţití volného času –
správný
krok
ke
zdravému
formování osobnosti

základní výslovnostní návyky
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět (věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu,
pořádek slov ve větě, časování pravidelných
sloves v přítomném čase, slovesa sein, haben a
některých dalších nepravidelných sloves,
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EV – zvířata, součást přírody, vztah
k okolí

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

předloţky v čas. údajích, rozkaz. způsob, určitý a
neurčitý člen,

MV – komunikace v menších
skupinách, ve dvojicích, formulace
jednoduchých otázek a odpovědí

zápor, kein v 1.a 4.pádě, mnoţné číslo podstatných
jmen, 1.p. přivlastňovacích zájmen)
MV - počítač jako nezbytná součást
komunikace současného člověka

PSANÍ
Ţák
 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

VMEGS – komunikace mezi lidmi
z různých zemí

VMEGS – cestování, vzájemná
propojenost států EU
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9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednotlivým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně

UČIVO A PŘESAHY


 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
kaţdodenních témat
MLUVENÍ
Ţák
 se zapojí 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
Ţák
rozumí jednoduchým informačním nápisům

základní pravidla komunikace v běţných
kaţdodenních situacích - poděkování,
vyjádření souhlasu, odmítnutí, poţádání o
něco, porozumění číslům a údajům, řešení
situací v obchodě, na poště, na nádraţí, ve
vlaku, blahopřání v ústní i písemné formě

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV – sebepoznání a sebepojetí,
mezilidské vztahy

OSV – zvládání vlastního chování,
řešení různých situací






tematické okruhy – škola, bydlení, město,
volný čas a zájmová činnost, povolání, lidské
tělo, zdraví, oblékání, nákupy, příroda a
počasí, dovolená a cestování, tradice a zvyky,
svátky, důleţité zeměpisné údaje

OSV – organizace vlastního času,
zdravý ţivotní styl v konfrontaci
s konzumním způsobem ţivota

jednoduchá sdělení – vyjádření představ,
vyjádření bolesti, popis místa, kde bydlím,
popis cesty, popis situace (kde jsem byl, co
jsem dělal), vyjádření, co se mi líbí-nelíbí, co
mě baví-nebaví, podání informací, interview
s osobností

OSV – volba povolání

slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem

MV – tvorba mediálního sdělení
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MkV – specifika oděvu ve světě
EV – vztah člověka k prostředí

a orientačním pokynům

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





mluvnice - základní gramatické struktury a
typy vět (nepravidelná slovesa v přítomném čase,
slovesa s odlučitelnou předponou, osobní a
přivlastňovací zájmena,vazba „es gibt“, způsobová
slovesa, číslovky do 1000 000, časové údaje,
předloţka „in“, další předloţky,zájmeno
„man“, slovesa „haben, sein“ v préteritu, sloveso
„werden“, „ich möchte, ich hätte gern“,
préteritum modálních sloves, plural,
souvětí, stupňování přídavných jmen a
příslovcí)
reálie – Salzburg-Mozart, aktivity dětí u nás a
v jiných zemích (Rakousko, SRN), Berlín,
zeměpisné názvy
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MV – rozvoj komunikačních
schopností při stylizaci mluveného
i psaného textu

VMEGS – cizí jazyk
jako prostředek komunikace
a porozumění mezi národy

5.2.5.

Španělský jazyk

V rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk byl zařazen do výuky vyučovací předmět španělský jazyk.
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Cílem vyučovacího předmětu je naučit ţáky zcela jednoduše komunikovat v základních komunikačních situacích, získat u ţáků zájem o další cizí
jazyk, utvářet v nich pozitivní vztah k tomuto oboru, pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní ţivot, poznat kulturu země příslušné jazykové
oblasti a formovat vzájemné porozumění mezi zeměmi. Při výuce hledají ţáci podobnosti mezi španělským a anglickým jazykem. Výuka španělského
jazyka přispívá k rozšíření celkového rozhledu ţáka a naplňování principu mnohojazyčnosti.
Pozornost je věnována jak ústnímu, tak i písemnému projevu ţáků, aby za správného pouţití základních gramatických struktur a vět dokázali ústně i
písemně sdělit základní údaje, reprodukovat obsah přiměřeně obtíţného textu, promluvy a jednoduché konverzace a napsat jednoduchá sdělení. Ţáci
jsou vedeni k tomu, aby jednoduché texty uměli nejen foneticky správně číst, ale zároveň porozuměli jejich obsahu a smyslu. Pozornost je věnována
také poslechu. Ţáci jsou seznamováni s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří.
Vzdělávání v španělském jazyce předpokládá dosaţení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Časové vymezení vyučovacího předmětu:



8. ročník - 3 hodiny týdně
9. ročník - 3 hodiny týdně

Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Ţáci jsou podle počtu rozděleni do skupin.
Výuka probíhá v kmenových třídách, v multimediální učebně nebo učebně výpočetní techniky.
Výchovné a vzdělávací strategie:






skupinové vyučování
dialogy
poslech
četba
reprodukce textu (písemná, ústní)
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samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály)
hry, soutěţe, recitace, dramatizace, zpěv, krátkodobé projekty

Kompetence k učení
 ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 ţáci poznávají smysl a cíl učení
 chápou důleţitost komunikace cizího jazyka pro další studium i praktický ţivot
Kompetence k řešení problémů
 ţáci jsou schopni řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 umí vyhledat potřebné informace
 kriticky myslí, jsou schopni svá rozhodnutí obhájit a zhodnotit
Kompetence komunikativní
 umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
 umí zformulovat jednoduché myšlenky
 vyuţívají dovedností osvojených ve španělském jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
 ţáci spolupracují ve skupině a podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 dodrţují zásady slušného chování
 v jednoduchých situacích umí vyţádat a poskytnout pomoc, radu
Kompetence občanské
 ţáci respektují názory jiných lidí
 umí se rozhodnout podle dané situace
 dokáţou porovnat zvyky v španělsky mluvících zemí se zvyky našimi
Kompetence pracovní
 ţáci jsou schopni si zorganizovat svoji práci
 umí samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednotlivým 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
kaţdodenních témat

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA



základní pravidla komunikace v běţných
kaţdodenních situacích - pozdrav, rozloučení,
poděkování, představování, tykání a vykání,
sdělení základních údajů o sobě

MV – formování základů správného
verbálního projevu – fonetika jako
jeden z důleţitých předpokladů
komunikace



jednoduchá sdělení – adresa, telefonování,
prosba, omluva, ţádost, odmítnutí, blahopřání,
MV – formulace základních údajů
dopis
o sobě v cizím jazyce
tematické okruhy - domov, rodina, přátelé, škola,
EV – zvířata, součást přírody, vztah
volný čas, zvířata, kalendářní rok (roční období,
k okolí
měsíce, dny v týdnu, hodiny), prázdniny a
cestování



MLUVENÍ

Ţák
 se zapojí 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

reálie šp. mluvících zemí - důleţité zeměpisné
údaje, zajímavá místa, významné osobnosti šp.
mluvících zemí, kulturní zvláštnosti, svátky



základní výslovnostní návyky - slovní přízvuk,
melodie, fonetika



mluvnice - základní gramatické struktury a typy

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednoduchým informačním nápisům a
orientačním pokynům

slovní zásoba a tvoření slov - synonyma,
antonyma, význam slov v kontextu, rozvíjení
dostačující slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci vztahující se k probíraným
tematickým okruhům a komunikačním situacím;
práce se slovníkem
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OSV – já a moje rodina, mezilidské
vztahy,
blahopřání,
vstřícnost,
pochopení potřeb jiných, vzájemná
pomoc

OSV - vyuţití volného času –
správný
krok
ke
zdravému
formování osobnosti

MV

–

komunikace

v menších

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

vět (věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu,
pořádek slov ve větě, časování pravidelných
sloves v přítomném čase, časování sloves ser,
tener a některých dalších nepravidelných sloves,
zvratných slovesa a zvratná zájmena, určitý a
neurčitý člen, rod a číslo podstatných a přídavných
jmen, hodnotící přídavná jména a příslovce,
přivlastňovací zájmena

skupinách, ve dvojicích, formulace
jednoduchých otázek a odpovědí

MV - počítač jako nezbytná součást
komunikace současného člověka
VMEGS – komunikace mezi lidmi
z různých zemí
VMEGS – cestování, vzájemná
propojenost států EU
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9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí jednotlivým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně

UČIVO A PŘESAHY


 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
kaţdodenních témat
MLUVENÍ
Ţák
 se zapojí 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
Ţák

základní pravidla komunikace v běţných
kaţdodenních situacích - poděkování,
vyjádření souhlasu, odmítnutí, poţádání o
něco, porozumění číslům a údajům, řešení
situací v obchodě, na nádraţí, blahopřání
v ústní i písemné formě

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV – sebepoznání a sebepojetí,
mezilidské vztahy

OSV – zvládání vlastního chování,
řešení různých situací



OSV – organizace vlastního času,
tematické okruhy – škola, bydlení, popis
zdravý ţivotní styl, volba povolání
osoby, denní reţim, volný čas, zájmová
činnost, povolání, lidské tělo, oblékání,
nákupy, příroda a počasí, dovolená a cestování,
tradice a zvyky, svátky



jednoduchá sdělení – vyjádření představ,
plánů, popis místa, kde bydlím, popis cesty,
popis situace (kde jsem byl, co jsem dělal),
vyjádření, co se mi líbí-nelíbí, co mě bavínebaví, podání informací, interview
s osobností

EV – vztah člověka k prostředí



slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým
okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem

MV – tvorba mediálního sdělení
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rozumí jednoduchým informačním nápisům
a orientačním pokynům 
rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běţným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm poţadovanou informaci

PSANÍ
Ţák
 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





mluvnice - základní gramatické struktury a
typy vět (sloveso haber a estar, nepravidelná
slovesa a zvratná slovesa v přítomném čase, osobní
a přivlastňovací zájmena, slovesa, číslovky do 1
000 000, časové údaje, pádové předloţky, préterito
perfecto, vyjádření blízké budoucnosti, marcadores
temporales, vazba „me gusta“ + stupňování
přídavných jmen a příslovcí), complemento directo
reálie – Latinská Amerika – Machu Picchu,
Chichén Itzá a jiná zajímavá místa, zeměpisné
názvy, miniprojekt – turistický průvodce po
zajímavých místech světa
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MV – rozvoj komunikačních
schopností při stylizaci mluveného
i psaného textu

VMEGS – cizí jazyk
jako prostředek komunikace
a porozumění mezi národy

5.2.6.

Konverzace v anglickém jazyce

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
V rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk byl zařazen do výuky ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami (§16 školského zákona)
vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce. Předmět je zaměřen na rozšiřování a upevnění slovní zásoby a konverzačních dovedností. Ţáci
podle tematických okruhů zdokonalují své komunikační schopnosti a získávají sebejistější přístup při komunikaci v cizím jazyce. Ve větším rozsahu se
ţáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Ţáci jsou vedeni k uţití ICT jako prostředku, který umoţňuje rychlý přístup k informacím a
snadnou pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Cílem předmětu je získávání zájmu o
studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu.
Výuka je zaloţena na modelu britské angličtiny, ale ţáci jsou také seznamováni s výrazy americké angličtiny.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 8. ročník - 3 hodiny týdně
 9. ročník - 3 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, v učebnách výpočetní techniky
Výchovné a vzdělávací strategie:
Ţáci jsou v hodinách kromě výkladu učiva také vedeni k samostatnosti, sebehodnocení a kolektivní práci.
V hodinách vyuţívají:
 výukové programy na PC (vyhledávají potřebné informace)
 hry ( rozvíjející ústní projev, k procvičování slovní zásoby)
 pracovní sešity
 práce se slovníkem a s autentickými materiály
 projekty (vypracovávají samostatně)
 zpěv
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Kompetence k učení
 ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 ţáci poznávají smysl a cíl učení
 chápou důleţitost komunikace cizího jazyka pro další studium i praktický ţivot
Kompetence k řešení problémů
 ţáci jsou schopni řešit jednouché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 umí vyhledat potřebné informace
 kriticky myslí, jsou schopni svá rozhodnutí obhájit a zhodnotit
Kompetence komunikativní
 umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
 umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky
 vyuţívají dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu
Kompetence sociální a personální
 ţáci spolupracují ve skupině a podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 dodrţují zásady slušného chování
 v jednoduchých situacích umí vyţádat a poskytnout pomoc, radu
Kompetence občanské
 ţáci respektují názory jiných lidí
 umí se rozhodnout podle dané situace
 dokáţí porovnat zvyky v anglicky mluvících zemí se zvyky našimi
Kompetence pracovní
 ţáci jsou schopni si zorganizovat svoji práci
 umí samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem
 vyuţívají anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
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8. ročník

UČIVO A PŘESAHY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák
 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
MLUVENÍ
Ţák
 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běţných formálních i neformálních
situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných
tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše
osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního
ţivota
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ţák
 vyhledá poţadované informace
v jednoduchých kaţdodenních autentických
materiálech
 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich poţadované informace
PSANÍ
Ţák



zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby



slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a
komunikačním situacím, práce se slovníkem



tematické okruhy – rodina, domov, bydlení,
škola, volný čas , sport, péče o zdraví, pocity a
nálady, stravovací návyky, počasí, nákupy a
móda, cestování, reálie anglicky mluvících zemí

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV- komunikace, kooperace a
kompetice

MV – rozvoj komunikačních
schopností při stylizaci mluveného
i psaného textu

VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu a svět
MkV -multikulturalita



mluvnice – rozvíjení pouţívání gramatických jevů
k realizace komunikačního záměru ţáka ( jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)
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 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Ţák

UČIVO A PŘESAHY


zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání
pravopisu slov osvojené slovní zásoby



slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní
zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se
k probíraným tematickým okruhům a
komunikačním situacím, práce se slovníkem

 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
MLUVENÍ
Ţák
 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běţných formálních i neformálních
situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných
tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše
osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního
ţivota
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Ţák
 vyhledá poţadované informace
v jednoduchých kaţdodenních autentických
materiálech
 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich poţadované informace
PSANÍ
 Ţák vyplní základní údaje o sobě ve





tematické okruhy – volný čas , sport, kultura,
příroda a město, společnost a její problémy, volba
povolání, moderní technologie a média, pocity a
nálady, stravovací návyky, cestování, reálie
anglicky mluvících zemí
mluvnice – rozvíjení pouţívání gramatických jevů
k realizace komunikačního záměru ţáka ( jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění)
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV- komunikace, kooperace a
kompetice

VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme Evropu a svět
MkV –multikulturalita
EV – vztah člověka k prostředí

formuláři
 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
 reaguje na jednoduché písemné sdělení
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5.2.7.

Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vzdělávací cíle matematiky vycházejí z RVPZV ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Matematika má ve vzdělání nezastupitelnou roli,
prolíná celým vzdělávacím procesem na základní škole, tvoří osu vzdělávacího působení, vytváří předpoklady pro další studium a pro úspěšné
uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy.
Vzdělávací oblast klade důraz na porozumění základním myšlenkám, pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Ţáci si osvojují
matematické pojmy, algoritmy, symboliku. Učí se vyuţívat získané vědomosti a dovednosti v praktickém ţivotě. Matematické vzdělání vede ţáky k
přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvaţování, důslednost, vytrvalost, pečlivost, schopnost sebekontroly, tvořivost, sebedůvěru.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 4 hodiny týdně
 7. ročník - 4 hodiny týdně
 8. ročník - 4 hodiny týdně
 9. ročník - 4 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
 respektujeme návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbáme na rovnoměrné zatíţení ţáků v průběhu školního roku
 motivujeme ţáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami
 vytváříme ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci
 systematicky oceňujeme dobrou práci ţáků – přesnost, vytrvalost, duševní činorodost, netolerujeme ledabylost a malou snahu
 podporujeme nadané ţáky v účasti v matematických soutěţích
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Kompetence k řešení problémů
 poskytujeme ţákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení
 diskutujeme s ţáky o řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb
 vytváříme příleţitosti k řešení problému
Kompetence komunikativní
 uţíváme a vyţadujeme v hodinách kultivované, věcné a srozumitelné vyjadřování, vedeme ţáky k osvojování symbolického jazyka
matematiky
 řídíme ţákovské debaty směřující k řešení problémových úloh
Kompetence sociální a personální
 vytváříme příleţitosti k činnosti ve dvojicích, skupinách, vedeme ţáky k vlastní organizaci práce skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny
 oceňujeme projevy úcty k práci druhých
Kompetence občanské
 podporujeme zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu
 vedeme ţáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných
Kompetence pracovní
 předkládáme ţákům příleţitosti k praktickému řešení matematických úloh, vyvození či ověření obecných závěrů a pravidel
 vedeme ţáky ke zdokonalování grafického projevu
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6. ročník - Matematika
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 provádí početní operace v oboru racionálních
čísel
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně vyuţívá kalkulátor



desetinná čísla – znázorňování čísel na číselné
ose, porovnávání, zaokrouhlování, početní
operace, číselné výrazy, odhady, práce
s kalkulátorem

OSV – rozvoj schopností
poznávání

 modeluje a řeší situace s vyuţitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
 uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá
řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací



dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo
sloţené, násobek, dělitel, nejmenší společný
násobek, největší společný dělitel, kritéria
dělitelnosti

OSV – kreativita

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
 zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; vyuţívá potřebnou matematickou
symboliku



bod, přímka, úsečka, osa úsečky, polopřímka,
vzájemná poloha dvou přímek v rovině, symbolika

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem



úhel – úhel, osa úhlu, měření úhlu, druhy úhlů

OSV – rozvoj schopností
poznávání

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítá objem a povrch tělesa
 načrtne a sestrojí síť základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v
rovině



krychle a kvádr – zobrazení, síť, povrch a objem,
jednotky objemu a jejich převody

OSV – rozvoj schopností
poznávání
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 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově
a středově souměrný útvar



osová a středová souměrnost,vzdálenost bodu od
přímky

OSV – kreativita

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
 zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů



trojúhelník – trojúhelníková nerovnost, vnitřní a
vnější úhly, třídění trojúhelníků

OSV – rozvoj schopností
poznávání
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7. ročník - Matematika
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 provádí početní operace v oboru racionálních
čísel
 uţívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část (přirozeným
číslem, zlomkem, desetinným číslem)
 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichţ vyuţívá
matematický aparát v oboru racionálních
čísel



zlomky – smíšené číslo, desetinný zlomek,
převrácený zlomek, krácení a rozšiřování zlomků,
početní operace se zlomky, sloţený zlomek

 provádí početní operace v oboru celých čísel
 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichţ vyuţívá
matematický aparát v oboru celých čísel



celá čísla – číselná osa, čísla navzájem opačná,
porovnávání celých čísel, početní operace s celými
čísly, číselné výrazy

 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a
plánů



poměr – rozšiřování a krácení poměru, postupný
poměr, měřítko plánu a mapy

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita

 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem



přímá a nepřímá úměrnost – trojčlenka,
pravoúhlá soustava souřadnic, tabulka, graf

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita

 uţívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek - část (procentem)
 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ,
ţe procentová část je větší neţ celek)



procenta, úroky – výpočet základu, procentové
části a počtu procent, promile, jednoduché
úrokování

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita
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 zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; vyuţívá potřebnou matematickou
symboliku
 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
 načrtne a sestrojí rovinné útvary
 uţívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti trojúhelníků



trojúhelník – věta sss, sus, usu, výšky a těţnice,
kruţnice opsaná a kruţnice vepsaná trojúhelníku

OSV – rozvoj schopností
poznávání

 zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; vyuţívá potřebnou matematickou
symboliku
 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
 načrtne a sestrojí rovinné útvary
 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného matematického
aparátu



čtyřúhelníky – třídění čtyřúhelníků, obvod a
obsah rovnoběţníku, trojúhelníku a lichoběţníku,
konstrukce rovnoběţníku a lichoběţníku

OSV – rozvoj schopností
poznávání
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8. ročník - Matematika
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel



racionální čísla – číselné výrazy a jeho hodnota

 provádí početní operace v oboru celých a

racionálních čísel; uţívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně vyuţívá kalkulátor

mocniny a odmocniny – druhá mocnina a
odmocnina

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného matematického
aparátu
 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí



Pythagorova věta – výpočet přepony a odvěsny,
slovní úlohy v rovině a prostoru

 matematizuje jednoduché reálné situace
s vyuţitím proměnných; určí hodnotu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny



mnohočleny – mocniny s přirozeným mocnitelem,
výrazy s proměnnými, sčítání a násobení
mnohočlenů

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic



lineární rovnice – řešení rovnic a jednoduchých
slovních úloh



statistika - příklady závislostí z praktického
ţivota a jejich vlastnosti, diagramy, grafy, tabulky;
četnost znaku, aritmetický průměr

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 porovnává soubory dat
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OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita

 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
 načrtne a sestrojí sítě základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného matematického
aparátu



hranoly – síť hranolu, povrch a objem hranolu

OSV – rozvoj schopností
poznávání

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
 načrtne a sestrojí rovinné útvary
 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
 načrtne a sestrojí sítě základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného matematického
aparátu



kruh, kruţnice, válec – obvod a obsah kruhu,
délka kruţnice, síť válce, povrch a objem válce

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita
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9. ročník - Matematika
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 matematizuje jednoduché reálné situace
s vyuţitím proměnných; určí hodnotu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
vytýkáním



mnohočleny – rozklad mnohočlenů na součin
vytýkáním a uţitím vzorců

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichţ vyuţívá
matematický aparát v oboru celých a
racionálních čísel



rovnice a soustavy rovnic– lineární rovnice se
zlomky, soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými, slovní úlohy

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita

 matematizuje jednoduché reálné situace
s vyuţitím funkčních vztahů
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
 aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí



funkce – přímá a nepřímá úměrnost, lineární
funkce

OSV – rozvoj schopností
poznávání

 uţívá k argumentaci a při výpočtech věty o
podobnosti trojúhelníků
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného matematického
aparátu



podobnost – věty o podobnosti trojúhelníků,
vyuţití podobnosti

OSV – rozvoj schopností
poznávání

 vyuţívá pojem mnoţina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení



mnoţiny všech bodů dané vlastnosti – osa
úsečky, osa úhlu, Thaletova kruţnice

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita
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polohových a nepolohových konstrukčních
úloh
 aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí
 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
 načrtne sítě základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného matematického
aparátu



jehlan, kuţel, koule – síť, povrch a objem, slovní
úlohy

OSV – rozvoj schopností
poznávání



nestandardní aplikační úlohy a problémy –
číselné a logické řady, číselné a obrázkové
analogie, logické a netradiční geometrické úlohy

OSV – kreativita

 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí
 uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá
řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
 řeší úlohy na prostorovou představivost,
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých tematických a vzdělávacích oblastí
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5.2.8.

Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
 předmět pokrývá oblast Informační a komunikační technologie podle poţadavků uvedených v RVP ZV
 směřuje ke zvládnutí základů práce s počítačem, vyhledávání informací, jejich zpracování a vyuţití
 vede k získání základní dovednosti počítačové komunikace
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 Předmět je zařazen do šestého ročníku základní školy s hodinovou dotací a navazuje na výuku informatiky v pátém ročníku.
 Výuka probíhá ve specializovaných počítačových učebnách.
 Ţáci jsou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 ţáků.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Strategie pouţívané při práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
 práce na počítači a externích zařízeních
 skupinové vyučování
 samostatná práce
 kolektivní práce
 tvořivá činnost
Kompetence k učení - učitel:
 Vede ţáky k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací, k uvědomění si významového jádra sdělení
Kompetence k řešení problémů - učitel:
 podněcuje v ţácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů
 provokuje intelekt ţáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti
Kompetence komunikativní - učitel:
 předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci
 vyţaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření
 podporuje v ţácích zájem o smysluplné vyuţívání komunikačních prostředků včetně komunikace ţivé
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Kompetence sociální - učitel:
 nabádá ţáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným kaţdodenním aktivitám
Kompetence občanské - učitel:
 na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu
 učí ţáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti, oceňovat ta dobrá a uţitečná, a motivuje ţáky k aktivnímu
zapojení vlastní tvorbou
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6. ročník - Informatika
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OPAKOVÁNÍ UČIVA 5. ROČNÍKU





struktura a funkce počítače a běţných periferií,
práce se sloţkou a soubory,
práce s textovým a grafickým editorem,
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních
rizik při dlouhodobém pouţívání výpočetní
techniky,
VYHLEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ
A
KOMUNIKACE
 Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závaţnost






vývojové trendy informačních technologií
hodnota a relevance informací a informačních
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
o důvěryhodnost zdroje,
o zpravodajské deníky na internetu,
o jak se chránit v prostředí internetu,
o počítačová kriminalita,
internet
o připojení k internetu,
o nakupování na internetu, internetové
obchody, vyhledávání zboţí,
o software na internetu, jeho stahování a
instalace,
o mapy na internetu, plánovače tras (ČR,
Evropa a svět), plánování poznávacích
zájezdů do různých států světa,
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MV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení,
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá,

ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ
 ovládá práci s textovými a grafickými
editory i tabulkovými editory a vyuţívá
vhodných aplikací
 uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem
 pracuje s informacemi v souladu se zákony o
duševním vlastnictví






 pouţívá informace z různých informačních
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy
mezi údaji
 zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni
informace v textové, grafické a
multimediální formě



počítačová grafika
o Zoner photo studio, XnView,
o Zoner Calisto, OpenOffice Draw
tabulkový editor
o vytváření tabulek,
o porovnávání dat,
o jednoduché vzorce,
prezentace informací
o programy pro tvorbu prezentací
o tvorba prezentace – šablona, rozloţení
snímku, textové pole, vkládání objektů,
zvuk, časování, přechody, animace,
hypertextové odkazy,
o tvorba vlastní prezentace na zadané téma a
její předvedení,
ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika
o autorský zákon,

205

MV – tvorba mediálního sdělení,

5.2.9.

Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Sledovaným cílem je zasadit učivo národních dějin do celku dějin nejen evropských, ale i světových. Důraz je kladen na schopnost ţáka odhalit a
definovat příčiny a následky jednotlivých událostí či historických jevů a pochopit dějinnou podmíněnost moderní společnosti. Předmět není orientován
pouze na faktografickou úroveň historického poznání, otázky jsou často formulovány problémově, coţ rozvíjí schopnost ţáka logicky a věcně
argumentovat, propojovat a systematizovat získané informace.
V průběhu výuky se zaměřujeme na samostatnou práci a rozvíjení komunikativních schopností (psaný i mluvený projev). V dějepise se usiluje o
to, aby se u ţáka prohloubilo vědomí dějinné kontinuity a historické paměti. Ţák je veden také k tomu, aby si osvojil schopnost kriticky hodnotit
jednotlivé výklady historických událostí a odhalovat případné dezinterpretace a ideologicky zatíţené informace. Výuka směřuje také k tomu, aby ţák
porozuměl přítomnému kulturně společenskému kontextu, aby se v něm dokázal zorientovat a hodnotově vymezit vůči klíčovým tématům.
Přímý odkaz na problémy dnešního světa je vyjádřen tématy z oblasti Multikulturní výchovy. Další realizovaná průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Enviromentální
výchova.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 2 hodiny týdně
 7. ročník - 2 hodiny týdně
 8. ročník - 2 hodiny týdně
 9. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popř. v učebně výpočetní techniky
Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací strategie ŠVP rozvíjí klíčové kompetence, jeţ odpovídají kompetencím stanoveným v RVPZV.
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Kompetence k učení
 předkládáme ţákům primární a sekundární zdroje informací a umoţňujeme jim vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení,
propojení a systematizace je efektivně vyuţívat v procesu učení
 cíleně vyuţíváme odborné texty, atlasy a jiný mapový materiál, na jehoţ základě ţáci operují s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly,
vedeme ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky
 dáváme do souvislosti a propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si ţáci vytvářejí komplexnější
pohled na společenské, historické a kulturní jevy
 zadáváme problémové úkoly, vyuţíváme zájmu a znalostí ţáků, vhodným výběrem a uspořádáním informací zařazujeme probírané jevy do
současného kontextu jejich poznávání, čímţ ţáci poznávají smysl a cíl učení a vytvářejí si pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů
 předkládáme materiály a učební úkoly, při jejichţ řešení ţáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému, nacházejí jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, vyuţívají získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
 vyuţíváme metod, které ţáky vedou ke kritickému myšlení, umoţňují zaujmout názor a rozvíjí logické uvaţování
Kompetence komunikativní
 vedeme ţáky k formulování vlastních názorů na problematiku historických jevů
 do výuky zařazujeme diskusi, umoţňujeme prezentaci samostatných výstupů, při níţ ţáci naslouchají promluvám druhých lidí, snaţí se jim
porozumět, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse, obhajují svůj názor a vhodně argumentují
 vyuţíváme audiovizuální techniku, předkládáme ţákům různé typy textů odborného charakteru
Kompetence sociální a personální
 pouţíváme kooperativní metody, které ţákům umoţňují účinně spolupracovat ve skupině, na základě poznání nebo přijetí variabilních rolí v
pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce
 zadáváme úkoly a činnosti, jeţ se podílejí na utváření příjemné atmosféry a přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů, podporují
ohleduplnost a vědomé respektování ostatních
Kompetence občanské
 vyuţíváme témata, při nichţ se ţáci mohou vcítit do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit
se proti fyzickému i psychickému násilí, respektovat přesvědčení druhých lidí, váţit si jejich vnitřních hodnot
 předkládáme informace, jeţ umoţňují kultivaci historického vědomí, snaţíme se vytvářet pozitivní postoj k historii, navštěvujeme kulturní
místa a instituce, čímţ rozšiřujeme povědomí a vztah k našim kulturním a historickým tradicím
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6. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ČLOVĚK V DĚJINÁCH

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 uvede konkrétní příklady důleţitosti a

potřebnosti dějepisných poznatků
 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;

pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromaţďovány
 orientuje se na časové ose a v historické mapě,
řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

význam zkoumání dějin

OSV - rozvoj schopností poznávání

získávání informací o dějinách, významné instituce
(muzeum, archiv,...); historické prameny
historický čas (kalendář, letopočet), prostor (mapy),
hlavní historické epochy

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
 charakterizuje ţivot pravěkých sběračů a lovců,

jejich materiální a duchovní kulturu
 objasní význam zemědělství, dobytkářství a

zpracování kovů pro lidskou společnost
 uvede příklady archeologických kultur na

našem území

původ a vývoj člověka (vývojové typy člověka),
člověk a lidská společnost v pravěku
neolitická revoluce (vznik zemědělství, Úrodný
půlměsíc, doba bronzová a ţelezná),
pravěk na našem území, archeologické nálezy
v našem regionu

MkV - etnický původ

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ
KULTURY
 rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací



nejstarší starověké civilizace (Mezopotámie, Egypt,
Indie, Čína)

 uvede nejvýznamnější typy památek, které se
staly součástí světového kulturního dědictví



kulturní odkaz starověkých civilizací
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VMEGS - jsme Evropané

 demonstruje na konkrétních příkladech přínos
antické kultury a uvede osobnosti antiky
důleţité pro evropskou civilizaci

 porovná formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie



antické Řecko (krétsko-mykénská kultura, řečtí
bohové a mytologie, velká řecká kolonizace, Sparta a
Athény, řecko-perské války, Alexandr Veliký, řecká
vzdělanost, věda a umění a její přínos pro dnešek)



antický Řím (osídlení Itálie, Etruskové, rozdělení
dějin Říma, punské války, římská kultura a její přínos
pro dnešek)



osobnosti antiky důleţité pro evropskou civilizaci
(Homér, Caesar, Alexandr Veliký,... )



formy vlády v antických civilizacích (Řecko-princip
athénské demokracie; Řím-království, republika,
císařství)
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VDO - občan, občanská společnost
a stát

7. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 popíše podstatnou změnu evropské situace,

která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
a vznik států

 porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 
 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních
útvarů v evropských souvislostech

 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury

MkV - kulturní diference
VMEGS - jsme Evropané

islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové,
Turci)



vývoj na našem území do vzniku Velké Moravy
(Sámova říše)



Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a
postavení v Evropě
počátky českého státu, Přemyslovci,
Lucemburkové a doba Karla IV.


 objasní zrod křesťanství a souvislost
s judaismem, christianizaci, vymezí úlohu
křesťanství a víry v ţivotě středověkého
člověka, konflikty mezi světskou a církevní
mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným
věroukám

nový etnický obraz Evropy (stěhování národůGermáni, Slované), Vikingové
utváření států ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu a jejich
specifický vývoj (Franská říše, Byzantská říše)

VMEGS - Evropa a svět nás zajímá



stoletá válka a Johanka z Arku



křesťanství, papeţství, císařství, kříţové výpravy



struktura středověké společnosti, funkce
jednotlivých vrstev
VMEGS - jsme Evropané
kolonizace, město a vesnice
kultura středověké společnosti - románské a gotické
umění a vzdělanost
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 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní ţivot



husitství, doba pohusitská
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8. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka
 popíše a demonstruje průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a důsledky



renesance, humanismus



příčiny zámořských objevů (Mongolové a hedvábná
stezka, Osmanská říše, reconquista,...)
zámořské objevy a počátky dobývání světa



 vysvětlí nové myšlenky ţádající reformu církve 
včetně reakce církve na tyto poţadavky

reformace v Evropě a její šíření

 objasní postavení českého státu v podmínkách
Evropy rozdělené do řady mocenských
a náboţenských center a jeho postavení
uvnitř habsburské monarchie
 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky



český stát za Jagellonců a Habsburků



protestanti x katolíci v evropských souvislostech



české stavovské povstání, třicetiletá válka a její
důsledky, osobnosti třicetileté války (Albrecht
z Valdštejna, J. A. Komenský)

 na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchii,
parlamentarismus



absolutismus v Evropě (Prusko, Francie,...),
monarchie, konstituce, parlament
osvícenský absolutismus (Marie Terezie, Josef II.)

 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních památek




barokní kultura, osvícenství a klasicismus,
romantismus
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VMEGS - jsme Evropané

VMEGS - objevujeme Evropu a svět

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných
zemích a u nás, které charakterizují
modernizaci společnosti



 objasní souvislost mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských válek na jedné straně
a rozbitím starých společenských struktur

v Evropě na straně druhé

zemědělská a průmyslová revoluce a jejich důsledky
pro společnost; sociální otázka

EV - lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

Velká francouzská revoluce a napoleonské období,
jejich vliv na Evropu a svět
vznik USA
VMGES - jsme Evropané

 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého
českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů




české národní obrození
hnutí evropských národů (sjednocení Itálie a
Německa, rozklad Osmanské říše)

 charakterizuje emancipační úsilí významných
sociálních skupin; uvede poţadavky
formulované ve vybraných evropských
revolucích



revoluce 1848



politické proudy, ústava, politické strany, občanská
práva





občanská válka v USA
vznik Rakouska-Uherska
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus

 na vybraných příkladech demonstruje základní
politické proudy
 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost
vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
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VDO - občan, občanská společnost,
stát
MkV - lidské vztahy, princip
sociálního smíru a solidarity

9. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
MODERNÍ DOBA

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ţák
 na příkladech demonstruje zneuţití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

první světová válka, její politické, sociální a kulturní
důsledky

 rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů

nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve
světě; vznik Československa, jeho hospodářskopolitický vývoj, sociální a národnostní problémy




 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických
a politických souvislostech a důsledky jejich

existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého nacionalismu
 na příkladech vyloţí antisemitismus, rasismus a
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
 zhodnotí postavení Československa
v evropských souvislostech a její vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní
prostředí

VDO - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování,
občan, občanská společnost a stát
MkV - etnický původ

MkV - princip sociálního smíru a
solidarity, lidské vztahy, etnický
mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a původ
30. letech; totalitní systémy -komunismus, fašismus,
MV - fungování a vliv médií ve
nacismus - důsledky pro Československo a svět
společnosti
druhá světová válka, holocaust; situace v našich
zemích, domácí a zahraniční odboj; politické,
mocenské a ekonomické důsledky války

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
 vysvětlí a na příkladech doloţí mocenské a
politické důvody euroatlantické hospodářské
a vojenské spolupráce
 posoudí postavení rozvojových zemí
 prokáţe základní orientaci v problémech





studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi; politické,
hospodářské, sociální a ideologické soupeření
vnitřní situace v zemích východního bloku (na
vybraných příkladech srovnání s charakteristikou
západních zemí)
vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989,
vznik České republiky
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VMEGS - jsme Evropané
MV - fungování a vliv médií ve
společnosti

VMEGS - Evropa a svět nás zajímá,

současného světa





objevujeme Evropu a svět
rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
problémy současnosti
věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a
zábava
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5.2.10.

Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
 postupné formování a rozvíjení občanského profilu ţáků
 orientace ve významných okolnostech společenského ţivota
 utváření vztahů ţáků ke skutečnosti
 formování vnitřních postojů ţáků k důleţitým oblastem lidského ţivota
 formování vědomí odpovědnosti za vlastní ţivot
 vedení k sebepoznávání
 problematika obrany státu, ochrany zdraví, ţivota a majetku
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 1 hodina týdně
 7. ročník - 1 hodina týdně
 8. ročník - 1 hodina týdně
 9. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků
Výchovné a vzdělávací strategie:
 vyučující vyuţije všech forem a metod práce k tomu, aby ţák dosáhl poţadovaných kompetencí
 vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěţe, testy, dramatizace, projekty
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Kompetence k učení
 ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
 ţáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup:
vedení ţáků k ověřování důsledků
poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům ţáci
zadávání úkolů způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
 ţáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
 ţáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Postup:
kladení otevřených otázek
volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní
 ţáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
 ţáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
 ţáci komunikují na odpovídající úrovni
 ţáci umí vyuţívat ke komunikaci vhodné technologie
Postup:
zájem o náměty, názory, zkušenosti ţáků
vedení ţáků k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu
podněcování ţáků k argumentaci
vytváření příleţitostí pro komunikaci mezi ţáky
Kompetence sociální a personální
 ţáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají
 ţáci upevňují dobré mezilidské vztahy
 ţáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Postup:
hodnocení ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok
vedení ţáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
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Kompetence občanské
 ţáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodrţují je
 ţáci respektují názory ostatních
 ţáci si formují volní a charakterové rysy
 ţáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup:
vyţadování dodrţování pravidel slušného chování
vedení ţáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní
 ţáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup:
dodávání sebedůvěry
napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
vedení ke správnému způsobu pouţívání techniky a vybavení
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
ţák
 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu



 posoudí a na příkladech doloţí přínos

spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů
v rodině, ve škole, v obci
 rozpoznává projevy záporných

charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání
 zdůvodní nepřijatelnost vandalského

chování a aktivně proti němu vystupuje
 zhodnotí a na příkladech doloţí význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
moţnosti, jak můţe v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohroţení a obrany státu
 popíše situace, kdy je třeba bránit stát

VMEGS – objevujeme Evropu a svět
Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a
památná místa, co nás proslavilo, významné
osobnosti; státní svátky, významné dny, obrana státu
Naše obec, region, země – důleţité instituce,
zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní
tradice
Naše škola – ţivot ve škole, práva a povinnosti ţáků, VDO – občanská společnost a škola
význam a činnost ţákovské samosprávy,výhody
spolupráce lidí, společná pravidla a normy
Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi
lidmi, rovnost a nerovnost; lidská solidarita

MkV – lidské vztahy, etnický původ

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
 dodrţuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi
 uvede příklady vlastnictví a objasní zásady
jeho ochrany včetně ochrany duševního
vlastnictví
 uvede příklady příjmů a výdajů

OSV – mezilidské vztahy, poznávání
lidí



Majetek, vlastnictví –formy vlastnictví;
hospodaření s penězi



Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
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domácnosti
 vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a
jednorázovými příjmy a výdaji
 rozliší zbytné a nezbytné výdaje
v konkrétní situaci
 sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti,na příkladech vysvětlí rozdíl
mezi vyrovnaným, schodkovým a
přebytkovým rozpočtem
 navrhne,jak řešit situaci, kdy jsou příjmy
větší neţ výdaje
 navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy
menší neţ výdaje
 vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu
domácnosti



Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory,druhy
příjmů, druhy výdajů
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7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
ţák
 objasní účel důleţitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich pouţívání
 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají



Naše vlast – státní symboly; národ

VMEGS – objevujeme Evropu a svět



Kulturní ţivot – rozmanitost kulturních projevů,
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní
instituce

MkV – kulturní diferenciace



Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví;
hospodaření s penězi, majetkem a různými
formami vlastnictví, ochrana majetku



Hospodaření – druhy příjmů a výdajů, rozpočet
domácnosti



Banky a jejich sluţby – aktivní a pasivní
operace, druhy platebních karet, bankovní účet,
způsoby placení

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví,včetně duševního vlastnictví,a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváţí nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti
 na příkladech ukáţe vhodné vyuţití
různých nástrojů, hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede příklady
pouţití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
 vysvětlí, k čemu slouţí bankovní účet
 uvede příklady různých způsobů
hotovostního placení
 uvede příklady různých způsobů
bezhotovostního placení
 posoudí výhody a rizika hotovostního a

VDO – formy participace občanů
v politickém ţivotě, principy demokracie
jako formy vlády a způsobu rozhodování
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bezhotovostního placení v konkrétní
situaci
 na příkladech objasní přednosti a rizika
pouţívání platebních karet
 na příkladech objasní rozdíly mezi debetní
a kreditní platební kartou
STÁT A PRÁVO
 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a
státu
 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů
 vyloţí smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat kaţdodenní ţivot občanů
 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů
 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady




Právní základy státu – znaky státu, typy a formy
státu; sloţky státní moci, jejich orgány a instituce
Státní správa a samospráva – orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly



Principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; význam a
formy voleb do zastupitelstev



Právní řád České republiky – význam a funkce
právního řádu, orgány právní ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma,předpis; právo a
morálka
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EV – lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí, vztah člověka k
prostředí

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory

 Globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy, způsoby jejich řešení
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
ţák
 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých ţivotních
situacích, případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy
v chování lidí a zaujímá aktivní postoj
proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje odlišné způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje
k menšinám
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
 objasní, jak můţe realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu ţivota
 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných
cílů, objasní význam vůle při dosahování
cílů a překonávání překáţek
 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u



Vztahy mezi lidmi – mezilidská komunikace,
konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské
nesnášenlivosti

MkV – lidské vztahy
OSV – komunikace, řešení problémů
MkV - multikulturalita
OSV – poznávání lidí



Lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly mezi
lidmi, rovnost a nerovnost, lidská solidarita, pomoc
lidem v nouzi

MkV – princip sociálního smíru a
solidarity
OSV – mezilidské vztahy
MkV – etnický původ



Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování,
rozdíly v proţívání, myšlení a jednání, osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter,
vrozené předpoklady, osobní potenciál

MkV – lidské vztahy



Osobní rozvoj – ţivotní cíle a plány, význam
motivace,aktivity, vůle a osobní kázně při
seberozvoji, vklad vzdělání pro ţivot

OSV – sebepoznání a sebepojetí,
seberegulace a sebeorganizace



Vnitřní svět člověka – vnímání, proţívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých
lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení,
stereotypy v posuzování druhých lidí
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druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání
 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru
VDO – občan, občanská společnost a
stát
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
 na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem
placeným a přijatým

 na příkladech objasní moţnosti úspor,
investic či spotřeby při nakládání
s volnými finančními prostředky
 na příkladu vysvětlí způsoby, jak se

stanovuje cena
 na příkladu vysvětlí, jak nabídka a
poptávka ovlivňuje cenu
 uvede moţnosti různých typů pojištění
 porovná nabídku finančních produktů pro
zhodnocení volných finančních
prostředků

 uvede příklady korupčního jednání
 diskutuje o příčinách , důsledcích a řešení
korupčního jednání v konkrétního jednání

MkV – princip sociálního smíru a
solidarity
Banky a jejich sluţby – úroky, úspory, investice,
finanční produkty, typy pojištění
Hospodaření – úspory, investice, úročení,
produkty finančního trhu, pro investování a pro
získávání prostředků

Korupce – projevy, vznik, důsledky

STÁT A PRÁVO
 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a



Lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte,
jejich ochrana, poškozování lidských práv, šikana,
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VMEGS – Evropa a svět nás zajímá

oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu
 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky,uvede příklady některých
smluv upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava
či pronájem věci
 dodrţuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování

diskriminace


Právo v kaţdodenním ţivotě – význam právních
vztahů; důleţité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající



Protiprávní jednání – druhy a postihy
protiprávního jednání, trestní postiţitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ
SVĚT

 uvede příklady mezinárodního terorismu
a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při řešení
krizí vojenského charakteru
 na příkladu uvede povinnosti občana při
obraně státu,mezinárodní úkoly armády
ČR

 Mezinárodní spolupráce – bezpečnostní
spolupráce mezi státy
 Obrana státu – armáda ČR, její národní a
mezinárodní úkoly, občan a obrana státu
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9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
ţák
 kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj
k působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí
 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory



Kulturní ţivot – masová kultura, prostředky
masové komunikace, masmédia

MV – kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení



Zásady lidského souţití – morálka a mravnost;
náboţenství; svoboda a vzájemná závislost

MkV – lidské vztahy

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
sluţby občanům nabízejí,vysvětlí význam
úroku placeného a přijatého
 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a
způsoby krytí deficitu

 hledá moţnosti, jak řešit deficit na straně
příjmů a výdajů
 uvede moţnosti půjčení chybějících
finančních prostředků
 porovná nabídku finančních produktů pro
půjčení chybějících finančních prostředků 
 vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na
reálnou hodnotu peněz
 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy států a do kterých oblastí stát

směruje své výdaje, uvede příklady dávek
a příspěvků, které ze státního rozpočtu
získávají občané

Banky a jejich sluţby – aktivní a pasivní operace,
úročení, splátkový prodej, leasing, pojištění

Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
bankovní sluţby; rozpočet státu; význam daní;
sociální rozdíly mezi lidmi, potřební lidé ve
společnosti
Výroba, obchod, sluţby – jejich funkce a
návaznost
Principy trţního hospodářství – nabídka,
poptávka, trh; podstata fungování trhu; nejčastější
právní formy podnikání, tvorba ceny, inflace
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 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a sluţeb, uvede příklady jejich
součinnosti
 objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny, na příkladu
ukáţe tvorbu ceny, jako součet nákladů,
zisku a DPH,
 popíše postup při reklamaci výrobku
nebo sluţby
 na příkladu objasní, jak se bránit
v případě porušení práv spotřebitele
VMEGS – jsme Evropané
 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně
práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí
význam ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany států
STÁT A PRÁVO
 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí a
orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů a státu



Právo v kaţdodenním ţivotě – význam právních
vztahů, důleţité právní vztahy a závazky z nich
vyplývajících, základní práva spotřebitele, styk s
úřady

 objasní význam právní úpravy důleţitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manţelství
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ
SVĚT
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EV – lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí, vztah člověka k
prostředí

 popíše vliv začlenění ČR do EU na
kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady
práv občanů ČR v rámci EU i moţných
způsobů jejich uplatňování
 uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimţ má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění a popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování
obrany státu a účasti v zahraničních
misích
 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní
názor a popíše jejich hlavní příčiny i
moţné důsledky pro ţivot lidstva
 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady moţných
projevů a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu



Právní základy státu – Ústava ČR; sloţky státní
moci, jejich orgány a instituce



Právo v kaţdodenním ţivotě – význam právních
vztahů; důleţité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající



Evropská integrace – podstata, význam, výhody;
Evropská unie a ČR
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Mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody;
významné mezinárodní organizace (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.)



Zahraniční mise armády ČR

 Globalizace – projevy, klady a zápory; významné
globální problémy, včetně válek a terorismu,
moţnosti jejich řešení
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5.2.11.

Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
 Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovený RVP ZV a navazuje na
předmět Přírodověda vyučovaný v 5. ročníku.
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 veličiny a procesy
 vede k vytváření a ověřování hypotéz a modelů
 učí ţáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislostí a vztahů mezi nimi
 směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvaţování
 pomáhá ţákovi uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a vesmíru
 zprostředkovává mu záţitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných systémů
 pěstuje v něm potřebu pravdivosti v prostředí svobodné komunikace
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 2 hodiny týdně
 7. ročník - 2 hodiny týdně
 8. ročník - 2 hodiny týdně
 9. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá ve specializované učebně fyziky a v kmenových třídách jednotlivých ročníků
 učebna fyziky je vybavena moderními pomůckami pro výuku – televizor, video, dataprojektor, PC stanoviště, atd.
 řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodrţování pravidel je pro kaţdého ţáka závazné.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
231








frontální výuka s demonstračními pomůckami a moţností projekce
skupinová práce (s vyuţitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
samostatné pozorování a měření
laboratorní práce
referáty a zajímavosti
krátkodobé projekty

Kompetence k učení - učitel
 vede ţáky k vyhledávání, třídění a propojování fyzikálních informací z různých zdrojů
 k pouţívání odborné terminologie a fyzikálních symbolů
 k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
 k poznávání smyslu fyziky v kaţdodenní technické praxi
 k hodnocení svých vlastních výsledků a jejich nápravě
Kompetence k řešení problémů - učitel
 učitel zadává takové úkoly, při kterých se ţáci učí vyuţívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a
zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
 trvalým navozováním fyzikálních problémů buduje v ţákovi pozitivní přístup k problémovým situacím
 řešením fyzikálních úloh a příkladů ukazuje ţákům,ţe k cíli můţe vést více cest
 nutí ţáky, kde je to moţné, odhadovat výsledky a tím si vytvářet fyzikální představu o realitě
 nechává ţáky samostatně se rozhodovat a své řešení obhájit
Kompetence komunikativní - učitel
 pomáhá ţákům osvojovat si návyk vyjadřovat se korektně, věcně a uváţlivě zacházet s údaji
 vede ţáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
 zadáváním referátů dává ţákům moţnost připravit si své vystoupení před celou třídou, porozumět textu a naučit se jej interpretovat
 podněcuje zájem ţáků o moderní informační technologie a jejich vyuţití ve fyzice
Kompetence sociální a personální - učitel
 vyuţíváním skupinového vyučování vede ţáky ke spolupráci při řešení fyzikálních problémů
 navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry ţáků, pocitu zodpovědnosti
 rozborem chyb v řešení ukazuje ţákům, ţe omyl je přirozený a lze se z něj poučit
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na fyzikálních zákonech poukazuje na zkušenosti, získané bádáním a jejich vyuţití v praxi

Kompetence občanské
 učitel vede ţáky k šetrnému vyuţívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů
 učitel podněcuje ţáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím ţivotě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní
 učitel vede ţáky k dodrţování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

LÁTKY A TĚLESA
ţák
 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, ţe
se částice látek pohybují a vzájemně na sebe
působí









 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důleţité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa









 vyuţívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických
problémů



 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při
dané změně jeho teploty

SÍLY



tělesa a látky
vlastnosti látek pevných,kapalných a plynných
částicová stavba látek – difuze, Brownův pohyb
vzájemné silové působení částic
atomy a molekuly,model atomu
elektrické vlastnosti látek - elektrování, elektrické
pole
magnetické vlastnosti látek - magnety, mag. pole
porovnávání a měření, fyzikální veličina
měření délky - jednotky, měřidla, přesnost měření
měření objemu - kapalin, pevných těles, jednotky
měření hmotnosti - pevných těles, kapalin,
jednotky
měření času - měřidla, jednotky
měření teploty - měřidla, jednotky

hustota látky - výpočet hustoty, hmotnosti

změna objemu pevných těles při zahřívání a
ochlazování
změna objemu kapalin a plynů při zahřívání a
ochlazování
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OSV – rozvoj schopností
poznávání

 změří velikost působící síly

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE
 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného
obvodu
 rozliší vodič a izolant na základě jejich
vlastností

 vyuţívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s
proudem





vzájemné působení těles, síla
gravitační síla, pole
měření síly, siloměr





elektrický proud a napětí
sestavení elektrického obvodu
nerozvětvený a rozvětvený el. obvod





vodiče elektrického proudu
zahřívání vodiče při průchodu el. proudu
elektrické izolanty




magnetické pole cívky s proudem
elektromagnet
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7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POHYB TĚLES
ţák
 rozhodne,jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu





klid a pohyb tělesa
popis a rozdělení pohybů
rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

 vyuţívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles






rychlost rovnoměrného pohybu
dráha rovnoměrného pohybu
čas rovnoměrného pohybu
průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici












znázornění síly
gravitační síla a hmotnost tělesa
skládání sil stejného směru
skládání sil opačného směru
rovnováha sil
skládání různoběţných sil
těţiště tělesa
rovnováţná poloha tělesa
deformační účinky síly – tlaková síla,tlak
tření – třecí síla

 vyuţívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu těles při působení
stálé výsledné síly v jednoduchých situacích




 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů





zákon setrvačnosti
zákon síly – urychlující a brzdné účinky síly na
těleso
zákon vzájemného působení dvou těles
páka – rovnováha,uţití
kladka – pevná, volná - rovnováha, uţití

SÍLY
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OSV – rozvoj schopností
poznávání

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
 vyuţívá poznatky o zákonitostech tlaku
v klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů






Pascalův zákon
hydraulická zařízení
hydrostatický a atmosférický tlak
tlak plynu v uzavřené nádobě

 předpoví z analýzy sil působících na těleso
v klidné tekutině chování tělesa v ní





vztlaková síla v kapalině a plynu
Archimédův zákon
potápění, plování, vznášení se těles v klidných
tekutinách








světelné zdroje
rychlost světla
přímočaré šíření světla
stín, zatmění Slunce a Měsíce, měsíční fáze
zákon odrazu světla
zobrazení v zrcadlech – rovinné, duté, vypuklé

SVĚTELNÉ DĚJE
 vyuţívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení problémů a úloh
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ENERGIE
ţák
 určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie
tělesa
 vyuţívá s porozuměním vztah mezi
výkonem,vykonanou prací a časem

 vyuţívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh
 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem




práce
práce při zvedání tělesa kladkami







výkon
výpočet práce z výkonu a času
účinnost
elektrická energie,elektrická práce
výkon elektrického proudu





pohybová energie tělesa
polohová energie tělesa
přeměny polohové a pohybové energie









vnitřní energie
zahřátí tělesa konáním práce
tepelná výměna
tepelné záření
teplo
měrná tepelná kapacita látky
teplo přijaté a odevzdané tělesem - výpočet,
měření
změny skupenství látek – tání, tuhnutí,
vypařování, var, kapalnění


 zhodnotí výhody a nevýhody vyuţívání
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu
na ţivotní prostředí




obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
vyuţití jednotlivých zdrojů
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EV – lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí, základní
podmínky ţivota

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE
 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

 vyuţívá Ohmův zákon pro část obvodu při
řešení praktických problémů









elektrické pole
elektrický náboj, elektroskop
vodič a izolant v elektrickém poli
elektrický proud
měření elektrického proudu
měření elektrického napětí
zdroje elektrického napětí





elektrický odpor
Ohmův zákon
závislost elektrického odporu na vlastnostech
vodiče
výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a
vedle sebe
reostat, potenciometr



ZVUKOVÉ DĚJE
 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku







zvukový rozruch
šíření zvuku prostředím
tón, výška tónu
odraz zvuku, ozvěna
rezonance zvuku

 posoudí moţnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na ţivotní prostředí




ucho jako přijímač zvuku
ochrana před nadměrným hlukem
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OSV – rozvoj schopností
poznávání

9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE
ţák
 vyuţívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku
s proudem a o vlivu změny magnetického pole
v okolí cívky na vznik indukovaného napětí
v ní

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a
změří elektrický proud a napětí

 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

 zapojí správně polovodičovou diodu










magnetické pole cívky s proudem
elektromagnet a jeho uţití
působení magnetického pole na cívku s proudem
elektromotor
elektromagnetická indukce
vznik střídavého proudu
transformátor
výroba a přenos elektrické energie






časový průběh střídavého proudu
měření střídavého proudu a napětí
bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči
ochrana před úrazem elektrickým proudem






vedení elektrického proudu v kapalinách
vedení elektrického proudu v plynech
vedení elektrického proudu v polovodičích
polovodiče typu N a P, příměsové polovodiče






polovodičová dioda
zapojení polovodičové diody
dioda jako usměrňovač
další polovodičové součástky
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EV – základní podmínky ţivota

SVĚTELNÉ DĚJE
 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích,zda se světlo bude lámat
ke kolmici či od kolmice, a vyuţívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla
čočkami

ENERGIE
 vyuţívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh

VESMÍR
 objasní pomocí poznatků o gravitačních silách
pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet
kolem planet
 odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností







lom světla
čočky
lupa
mikroskop
dalekohled









atomová jádra
radioaktivita
vyuţití jaderného záření
jaderné reakce
jaderný reaktor
jaderná energetika
ochrana před radioaktivním zářením




sluneční soustava – Slunce, planety, planetky,
měsíce, komety, meteory
pohyby těles ve sluneční soustavě






naše galaxie
hvězdy
souhvězdí
kosmonautika

OSV – rozvoj schopností
poznávání
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EV – lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

5.2.12.

Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie a dále z tematického okruhu Rizika
ohroţující zdraví a jejich prevence vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (RVP ZV).
Chemie má umoţnit ţákům vytvoření základních představ o stavbě látek a jejich chemických přeměnách. Ţáci se učí hledat souvislosti mezi
chemickými ději probíhajícími v přírodě. Úkolem je nejen chemii poznávat, ale i získané poznatky účelně a rozumně vyuţívat.
Ţáci získají praktické dovednosti a zručnost při práci v chemické laboratoři, jsou seznámeni se základními bezpečnostními pravidly a striktně je
dodrţují. Takto nabyté znalosti by měli umět uplatnit v běţném ţivotě. Nezbytnou součástí výuky chemie jsou praktická laboratorní cvičení.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 8. ročník - 2 hodiny týdně
 9. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá ve specializované učebně chemie a v kmenových třídách jednotlivých ročníků
 specializovaná třída je vybavena demonstračním stolem a stoly pro ţáky s přívodem plynu a vody, coţ je podmínka k tomu, aby se zde mohly
provádět pokusy
 na povinné hodiny navazuje volitelný seminář v 9. ročníku – jak praktický, tak i teoretický, kde dochází k prohloubení probírané látky a
dostatečné přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Základní formou výuky je výklad často doplňovaný demonstračními pokusy. To vše je zpřesňováno ukázkami z projektoru, internetu, videem,
referáty a prezentacemi s případnými exkurzemi.

Kompetence k učení – učitel
 klade ţákům jasně formulované otázky
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vede ţáky k pouţívání správné terminologie a symboliky
vede ţáky k vyuţívání odborné literatury, internetu,....
vede ţáky k prezentaci své práce (za pouţití různých informačních zdrojů – viz předchozí bod)

kompetence k řešení problémů – učitel
 klade důkaz na argumentaci podloţenou důkazy
 podporuje řešení problémů s mezioborovým přesahem
 zadává ţákům problémové úlohy a důsledně dohlíţí na jejich řešení
 pomáhá ţáky směrovat ke správným zdrojům informací potřebných k řešení zadaných problémů
Kompetence komunikativní – učitel
 v průběhu hodin (i laboratorních cvičení) vytváří podmínky pro vzájemnou komunikaci (otevřeně s ţáky komunikuje)
 vede ţáky k souvislému a dobře formulovanému projevu
 problémové úlohy zadává tak, aby ţáci museli při jejich plnění kombinovat různé komunikační zdroje (např. Internet,.. )
Kompetence sociální a personální – učitel
 zadává ţákům skupinovou práci a vytváří podmínky, které kaţdému umoţní zapojit se do činnosti
 vede ţáky k samostatnosti při plnění zadaných úkolů
 respektuje individualitu ţáků
 věnuje se jak mimořádně nadaným ţákům, tak i slabým studentům
 individuální přístup
 při práci s nebezpečnými chemickými látkami vede ţáky k ochraně zdraví
 pomáhá svým výkladem vytvoření návyků zdravého ţivotního stylu (především v oblasti stavování )
Kompetence občanské – učitel
 vede ţáky k ekologickému myšlení (př. třídění odpadu,... )
 je pro ţáky příkladem ve vztahu k přírodě
 opakovaně upozorňuje ţáky na pravidla bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami
 vede ţáky k odmítavému postoji k drogám a návykovým látkám
 důsledně dohlíţí na slušné chování ţáků nejen ve škole a při školních akcích, ale i mimo ně
Kompetence pracovní – učitel
 vede ţáky k vyuţívání získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí studium (resp. povolání )
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vede ţáky k bezpečnému ovládání laboratorní techniky při práci v chemické laboratoři
důsledně dohlíţí na dodrţování zásad bezpečnosti při práci v laboratoři
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Chemie jako přírodní věda, význam chemie,
chemický průmysl a výrobky
Zásady bezpečné práce v laboratoři i v běţném
ţivotě, první pomoc, laboratorní sklo a pomůcky
Nebezpečné látky a přípravky-R-věty, S- věty,
varovné značky a jejich význam
Vlastnosti látek - barva, skupenství, hustota,
rozpustnost

OSV- rozvoj schopností poznávání

Ţák
 posoudí nebezpečnost vybraných dostupných
látek, se kterými zatím pracovat nesmí, pracuje
bezpečně s vybranými dostupnými a běţně
pouţívanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost
 určí společné a rozdílné vlastnosti látek






 rozlišuje směsi a chemické látky
 vypočítá sloţení roztoků, připraví prakticky
roztok daného sloţení
 vysvětlí faktory ovlivňující rozpouštění
pevných látek
 navrhne postupy a prakticky provede
oddělování sloţek směsí o známém sloţení,
uvede příklady oddělování sloţek v praxi
 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a pouţití
 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu
v pracovním prostředí domácnosti, navrhne
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění
 aplikuje znalosti o principech hašení poţárů na
řešení modelových situací z praxe
 pouţívá pojmy atom a molekula ve správných



Směsi - různorodé, stejnorodé roztoky, hmotnostní
zlomek a koncentrace roztoku, faktory ovlivňující
rozpouštění,oddělování sloţek směsí



Voda - slaná, minerální,destilovaná,
pitná,uţitková, odpadní, výroba pitné vody, čistota
vody
Vzduch - sloţení, kyslík, hoření látek na vzduchu,
hašení plamene, hořlaviny, čistota ovzduší,
ozonová vrstva





Částicové sloţení látek - molekula, atom, atomové
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EV- základní podmínky ţivota
EV- lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

souvislostech
 rozlišuje chemické prvky a chemické
sloučeniny a pojmy uţívá ve správných
souvislostech
 orientuje se v periodické soustavě chemických
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich moţné vlastnosti
 objasní nejefektivnější jednání v modelových
příkladech havárie s únikem nebezpečných
látek





 porovnává vlastnosti a pouţití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na ţivotní prostředí
 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich
vliv na ţivotní prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet
 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi






 přečte chemické rovnice s uţitím zákona
zachování hmotnosti
 rozliší výchozí látky a produkty chemických
reakcí, uvede příklady chemických reakcí a
jejich klasifikaci



jádro, elektronový obal a jeho změny
v chemických reakcích, valenční elektrony, ionty
Prvky- názvy, značky, vlastnosti a uţití vybraných
prvků (vodík, kovy, polokovy, nekovy), protonové
číslo, periodická tabulka, periodický zákon
Chemické sloučeniny - chemická vazba

Oxidy - názvosloví, vlastnosti a pouţití
významných oxidů
Kyseliny bezkyslíkaté a kyslíkaté,vlastnosti,
ředění, vzorce, názvy a pouţití, významných
kyselin
Hydroxidy - vlastnosti, vzorce, názvy a pouţití
významných hydroxidů
Kyselost a zásaditost roztoků, stupnice pH,
indikátory, neutralizace, první pomoc

Chemická reakce - zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice
Klasifikace chemických reakcí - slučování,
rozklad, neutralizace, reakce exotermní a
endotermní
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EV- vztah člověka k prostředí

9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 porovná vlastnosti a pouţití vybraných prakticky
významných solí a posoudí vliv významných
zástupců těchto látek na ţivotní prostředí



Soli kyslíkaté a bezkyslíkaté - názvosloví,
vlastnosti a pouţití vybraných prakticky
významných halogenidů, vlastnosti a pouţití
vybraných kyslíkatých solí

 přečte chemické rovnice a s uţitím zákona

zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí

látky nebo produktu
 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich
nebezpečného průběhu

Látkové mnoţství,molární hmotnost
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek,
katalyzátory

 aplikuje znalosti o chemických reakcích jako o
zdrojích elektrické energie



Chemie a elektrická energie-redoxní reakce,
elektrolýza, galvanické články, koroze

 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a pouţití



Charakteristika organických sloučeninčtyřvaznost uhlíku, typy řetězců, vazeb, vzorce
Uhlovodíky - alkany a cykloalkany, alkeny,
alkyny, areny



 zhodnotí uţívání fosilních paliv a vyráběných
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady
produktů průmyslového zpracování ropy



Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově
vyráběná paliva

 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a pouţití



Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, alkoholy,
karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny,
estery
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OSV- rozvoj schopností poznávání

EV- základní podmínky ţivota

 orientuje se ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a koncových produktů biochemického
zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů.
 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a
vitaminů
 zhodnotí vyuţívání prvotních a druhotných
surovin z hlediska trvale udrţitelného rozvoje na
Zemi
 orientuje se v přípravě a vyuţívání různých látek v
praxi a jejich vlivech na ţivotní prostředí a zdraví
člověka






Přírodní látky - sacharidy, tuky, bílkoviny,
vitaminy

Plasty a syntetická vlákna, rizika v souvislosti
s ţivotním prostředím, recyklace
Průmyslová hnojiva, léčiva a návykové látky,
detergenty, pesticidy a insekticidy, tepelně
zpracovávané materiály
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EV- lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí
EV- vztah člověka k prostředí

5.2.13.

Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Předmět přírodopis zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Přírodopis (RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda) a část učiva ze vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Svým vzdělávacím obsahem realizuje praktické poznávání přírody.
Přírodopis je koncipován jako předmět, který má ţáky především motivovat k zájmu o přírodu a zároveň jim poskytnout základní informace o
pestrosti přírody, rozmanitosti organismů a sloţitosti jejich vzájemných vztahů. Výklad je zaměřen na celistvé pochopení problematiky vztahů člověka
k ţivotnímu prostředí. Vede ţáky k uvědomění si základních podmínek ţivota a odpovědnosti současné generace za ţivot v budoucnosti. Hlediska
taxonomická jsou redukována, výklad postupuje od konkrétních, dětem více či méně známých informací o jednotlivých druzích, k obecným
informacím fyziologickým a ekologickým.
Ţáci dostávají příleţitost poznávat přírodu jako systém, jehoţ součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém
poznání je zaloţeno i pochopení důleţitosti udrţování přírodní rovnováhy pro existenci ţivých soustav i člověka, včetně moţných ohroţení plynoucích
z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody.
Ţáci jsou vedeni k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, ţivotů, ţivotního
prostředí a majetku, ke správné formulaci otázek a k hledání adekvátních odpovědí.

Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 2 hodiny týdně
 7. ročník - 2 hodiny týdně
 8. ročník - 2 hodiny týdně
 9. ročník - 2 hodiny týdně
Osmý ročník čerpá 1 hodinovou dotaci z tematického okruhu Člověk a zdraví.
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 část hodin přírodopisu probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, část ve specializované pracovně přírodopisu, která je vybavena
videem, diaprojektorem a počítačem s přístupem na internet
 pro praktická cvičení jsou k dispozici monokulární mikroskopy, videomikroskop se stativem
Nástroje, pomůcky:
 nástěnné obrazy, modely, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop, botanické a zoologické klíče a atlasy, přírodovědné
encyklopedie
Výchovné a vzdělávací strategie:
 základní formou výuky je výklad s ukázkami, který je doplňován tematickými diskusemi, referáty a projekty ţáků, příleţitostně exkurzemi
Projekty, exkurze, přednášky:
 ve spolupráci s ekologickým sdruţením Hájenka připravujeme ekologické výchovné programy
 v rámci projektového vyučování pořádáme Den Země obsahově rozdělený pro jednotlivé ročníky prvního a druhého stupně a další krátkodobé
projekty
 exkurze: CHKO Poodří, třídící linka Slumeko Kopřivnice, čistička odpadních vod Kopřivnice
Kompetence k učení - učitel přírodopisu:
 zadává samostatnou práci, např. referáty, problémové úlohy, doporučuje další studijní zdroje (populárně naučnou literaturu, časopisy, internet
apod.), a tím nutí ţáky k samostatnosti a aktivitě při učení
 kriticky hodnotí věrohodnost jednotlivých informačních zdrojů (např. tisk, televize, internet)
 při hodinách přírodopisu systematicky kontroluje a objektivně hodnotí práci ţáků
 vlastním zaujetím pro studium přírody pomáhá vytvářet vztah ţáků k vědění a poznávání
Kompetence k řešení problémů - učitel:
 svými výkony v hodinách biologie vybaví ţáky vědomostmi, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro rozpoznání "problému" a jeho řešení
 zadává ţákům problémové úlohy a metodicky dohlíţí na jejich řešení
 při řešení problémů umoţňuje ţákům hledat a nacházet nové přístupy a nová řešení
Kompetence komunikativní - učitel:
 otevřeně komunikuje s ţáky o problémech a biologických souvislostech
 se vyjadřuje jasně, srozumitelně, věcně a gramaticky správně, totéţ vyţaduje i od ţáků
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zadává úlohy, při jejichţ řešení musí ţáci kombinovat různé komunikační technologie (tisk, televize, internet)

Kompetence sociální a personální - učitel:
 zadává ţákům skupinovou práci a dohlíţí, aby se kaţdý zodpovědně a konstruktivně zapojil do řešení
 veřejně kritizuje a potírá jakékoli náznaky neúcty, nadřazenosti či snahy o zneuţívání odlišného temperamentu, sebevědomí nebo postavení
jednotlivce v rámci pracovní skupiny nebo třídy
 skupinovou diskusí o výsledcích práce jednotlivce nebo skupiny rozvíjí schopnost ţáků v sociálním kontextu sebekriticky hodnotit sama sebe
Kompetence občanské - učitel:
 je svým vtahem k přírodě a lidem pro ţáky příkladem
 důrazně dohlíţí na slušné a ohleduplné chování ţáků ve škole a během školních akcí
Kompetence pracovní - učitel přírodopisu:
 v rámci laboratorních cvičení učitel umoţní ţákům pracovat s přístroji a pomůckami pro zkoumání přírody a ţivých organismů
 důsledně kontroluje dodrţování pracovních povinností
 zadává ţákům také dlouhodobější úkoly a tím je připravuje na soustavnou práci
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání ţivota




rozliší základní projevy a podmínky ţivota
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnoţování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody












popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
ţivočichů a bakterií a objasní funkci základních
organel
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do
říší a niţších taxonomických jednotek

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

PLANETA ZEMĚ
 planeta Země – vznik a stavba
 vznik a vývoj ţivota na Zemi – názory na vznik
ţivota
ŢIVOT NA ZEMI
 projevy ţivota – výţiva, dýchání, růst,
rozmnoţování, vývin, reakce na podněty
 podmínky ţivota
 rozmanitost přírody
 organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi
organismy, mezi organismy a prostředím;
potravní řetězce; rovnováha v ekosystému
 praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou, mikroskopem, dalekohledem

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŢIVOTA
 buňka
 jednobuněčné a mnohobuněčné organismy
 tkáně, pletiva, orgány, orgánové soustavy
 významní biologové a jejich objevy – J. E.
Purkyně
PŘEHLED ORGANISMŮ
 soustava organismů – význam a zásady třídění
 významní biologové a jejich objevy – Carl von
Linné
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EV – základní podmínky ţivota



uvede na příkladech z běţného ţivota význam
virů a bakterií v přírodě i pro člověka



rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
vysvětlí různé způsoby výţivy hub a jejich
význam v ekosystémech a místo v potravních
řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody













rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a
určuje jejich významné zástupce
odvodí na základě pozorování přírody závislost
a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
aplikuje praktické metody poznávání
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
ţivočichů, určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy
chování ţivočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení

VIRY, BAKTERIE, SINICE
 stavba,výskyt, význam a praktické vyuţití
HOUBY
 houby bez plodnic – základní charakteristika,
pozitivní a negativní vliv na člověka a ţivé
organismy
 houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam,
zásady sběru, konzumace a první pomoc při
otravě houbami
LIŠEJNÍKY
 stavba, symbióza, výskyt, význam
SYSTÉM ROSTLIN
ŘASY
 stavba, výskyt, význam
 poznávání a zařazování daných zástupců
běţných druhů řas

SYSTÉM ŢIVOČICHŮ - BEZOBRATLÍ
 stavba a funkce jednotlivých částí těla
 rozmnoţování
 vývoj, vývin a systém ţivočichů
 rozšíření, význam a ochrana ţivočichů –
hospodářsky a epidemiologicky významné
druhy, péče o vybrané domácí ţivočichy, chov
domestikovaných ţivočichů
 projevy chování ţivočichů
 významní zástupci jednotlivých skupin ţivočichů
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danému prostředí
zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro
člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování
ve styku se ţivočichy
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů –
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní princip existence
ţivých a neţivých sloţek ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému









PRVOCI
ŢAHAVCI
PLOŠTĚNCI
HLÍSTI
MĚKKÝŠI
KROUŢKOVCI
ČLENOVCI

ČLOVĚK A PŘÍRODA
 společenstvo a populace organismů
 ekosystémy přirozené a umělé
 zásahy člověka do přírody
 ochrana přírody a ţivotního prostředí - chráněná
území

254

EV - ekosystémy
EV - lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí
OSV - seberegulace a
sebeorganizace

7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY













UČIVO A PŘESAHY

porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
ţivočichů, určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy
chování ţivočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení
danému prostředí
zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro
člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování
ve styku se ţivočichy
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody

SYSTÉM ŢIVOČICHŮ – STRUNATCI
 stavba a funkce jednotlivých částí těla
 rozmnoţování
 vývoj, vývin a systém ţivočichů
 významní zástupci jednotlivých skupin
 rozšíření, význam a ochrana ţivočichů –
hospodářsky a epidemiologicky významné
druhy, péče o vybrané domácí ţivočichy, chov
domestikovaných ţivočichů
 projevy chování ţivočichů
 práce se zjednodušenými určovacími klíči a
atlasy, jednoduché rozčleňování ţivočichů
 ukázky odchytu některých ţivočichů
 KRUHOÚSTÍ
 PARYBY
 RYBY
 OBOJŢIVELNÍCI
 PLAZI
 PTÁCI

rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav) rostlin
odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva aţ
k jednotlivým orgánům
rozliší základní projevy a podmínky ţivota,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých

ANATOMIE A MORFOLOGIE ROSTLIN
 stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších
rostlin - kořen, stonek, list, květ, semeno, plod
FYZIOLOGIE ROSTLIN
 základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu,
rozmnoţování
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA









orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí
a vztahů v rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich vyuţití při
pěstování rostlin
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnoţování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a
atlasů
odvodí na základě pozorování přírody závislost
a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody

SYSTÉM ROSTLIN
 poznávání a zařazování daných zástupců
běţných druhů mechorostů, kapraďorostů,
nahosemenných a krytosemenných rostlin
 vývoj
 vyuţití hospodářsky významných zástupců
 význam rostlin a jejich ochrana
 práce se zjednodušenými určovacími klíči a
atlasy, jednoduché rozčleňování rostlin
 zaloţení herbáře
MECHOROSTY
KAPRAĎOROSTY
 plavuně
 přesličky
 kapradiny
NAHOSEMENNÉ ROSTLINY
KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY
 jednoděloţné a dvouděloţné rostliny
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uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady ekosystémů a objasní
na základě příkladu základní princip existence
ţivých a neţivých sloţek ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému

EKOSYSTÉMY
 společenstvo a populace organismů
 ekosystémy přirozené a umělé
 zásahy člověka do přírody
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EV – ekosystémy
EV - lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY













rozpozná, porovná a objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav) ţivočichů
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů;
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
ţivočichů, určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je
do hlavních taxonomických skupin;
odvodí na základě pozorování základní projevy
chování ţivočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení
danému prostředí
uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
zhodnotí význam ţivočichů v přírodě i pro
člověka
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů
(populace, společenstva, ekosystémy) a objasní
na příkladu základní princip existence ţivých a
neţivých sloţek ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
se zvířaty

UČIVO A PŘESAHY
SYSTÉM ŢIVOČICHŮ – SAVCI
 stavba a funkce jednotlivých částí těla
 rozmnoţování
 vývoj, vývin a systém ţivočichů
 rozšíření, význam a ochrana ţivočichů –
hospodářsky a epidemiologicky významné
druhy, péče o vybrané domácí ţivočichy, chov
domestikovaných ţivočichů
 projevy chování ţivočichů
 významní zástupci jednotlivých skupin
 vejcorodí
 ţivorodí - vačnatci
 hmyzoţravci
 letouni
 chudozubí
 hlodavci
 zajíci
 šelmy
 ploutvonoţci
 kytovci
 chobotnatci
 lichokopytníci
 sudokopytníci
 primáti
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

EV – ekosystémy
EV – lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí
VMEGS – objevujeme Evropu a
svět



aplikuje praktické metody poznávání přírody,
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání ţivé přírody



orientuje se v základních fylogenetických
stupních vývoje člověka

BIOLOGIE ČLOVĚKA
FYLOGENEZE ČLOVĚKA



určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
dává do souvislostí sloţení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí
a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními
ţivotními cíli; chápe význam zdrţenlivosti
v dospívání a odpovědného sexuálního chování
objasní vznik a vývin nového jedince od početí
aţ do stáří
vysvětlí podstatu pohlavního rozmnoţování a
jeho význam z hlediska dědičnosti
uvede příklady dědičnosti v praktickém ţivotě a
příklady vlivu prostředí na utváření organismů

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA
 stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla –
tkáně, orgány, orgánové soustavy
 opěrná (kosterní soustava)
 svalová soustava
 oběhová soustava
 dýchací soustava
 trávicí soustava
 vylučovací soustava
 kůţe
 nervová soustava
 vyšší nervová činnost
 hygiena duševní činnosti
 smyslová soustava
 hormonální soustava
 rozmnoţovací soustava
 ontogeneze člověka
 genetika
 významní biologové a jejich objevy – J. G.
Mendel
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MkV - etnický původ, princip
sociálního smíru a solidarity





rozlišuje příčiny, případně příznaky běţných
NEMOCI, ÚRAZY, PREVENCE
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a
 příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy
léčby, objasní význam zdravého způsobu ţivota
při léčení běţných nemocí
aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění
 závaţná poranění a ţivot ohroţující stavy
a jiném poškození těla
 epidemie
uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běţnými přenosnými, civilizačními a jinými
ŢIVOTNÍ STYL
chorobami, svěří se se zdravotním problémem a
 pozitivní a negativní dopad prostředí a
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
ţivotního stylu na zdraví člověka
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EV – vztah člověka k prostředí
OSV – psychohygiena, seberegulace,
sebeorganizace, sebepoznání a
sebepojetí

9. ročník - přírodopis
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY




rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny s pouţitím určovacích
pomůcek
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a
chování při poznávání neţivé přírody

UČIVO A PŘESAHY
NEROSTY A HORNINY
 vznik
 vlastnosti
 principy krystalografie
 kvalitativní třídění
 praktický význam a vyuţití zástupců
 určování vzorků
STAVBA ZEMĚ



rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu
hornin

VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
 příčiny a důsledky
 zemětřesení
 sopečná činnost
 vyvřelé horniny
 tektonické jevy
 přeměněné horniny
VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ JEVY
 příčiny a důsledky
 zvětrávání
 činnost vody
 činnost ledovců
 činnost větru
 usazené horniny
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA










porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní
druhy v naší přírodě

objasní na základě příkladu základní princip
existence ţivých a neţivých sloţek ekosystému
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání ţivota
uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
a udrţení ţivota na Zemi různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události způsobené
výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich
doprovodné jevy a moţné dopady i ochranu před
nimi
rozlišuje důsledky oběhu vody
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystém

PŮDY
 sloţení
 vlastnosti a význam pro výţivu rostlin
 hospodářský význam pro společnost
 nebezpečí a příklady její devastace
 moţnosti a příklady její rekultivace
PLANETA ZEMĚ
 voda na zemi
 atmosféra
 podnebí a počasí ve vztahu k ţivotu – význam
vody a teploty prostředí pro ţivot, ochrana a
vyuţití přírodních zdrojů, význam jednotlivých
vrstev ovzduší pro ţivot, vlivy znečištěného
ovzduší a klimatických změn na ţivé 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
PŘÍRODNÍ ZDROJE
 nerostné suroviny
 obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
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EV – ekosystémy, lidské aktivity a
problémy ţivotního prostředí



rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických znaků

HISTORIE ZEMĚ
 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi geologické změny, vznik ţivota, výskyt
typických organismů a jejich přizpůsobování
prostředí
GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ÚZEMÍ ČR
 Český masiv
 Karpaty
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5.2.14.

Zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
V předmětu ţáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti
„Člověk a příroda“. Předmět plně pokrývá v této vzdělávací oblasti zahrnutý vzdělávací obor „Zeměpis (Geografie)“. Předmět slouţí ţákům k nabývání
klíčových kompetencí vymezených RVP a to prostřednictvím geograficky tematizovaného vyučovacího procesu.
Předmět vykazuje významný integrační potenciál. Vedle zcela specifického vzdělávacího obsahu vycházejícího z řady přírodních a sociálních věd,
vzájemně propojuje znalosti a dovednosti nabývané v jiných předmětech a integruje je v dimenzi prostoru povrchu Země. Proto významným způsobem
přispívá k dosaţení řady kompetencí ţáka vymezených v průřezových tématech RVP – „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“,
„Environmentální výchova“ a „Multikulturní výchova“.
Předmět v 6. ročníku ţákům popisuje, jak se během miliard let vyvíjely světadíly a oceány i jednotlivé krajiny, jak byly osídlovány a měněny lidskou
společností a které další změny na naší planetě můţeme očekávat v budoucnosti. Nejdříve si ţáci rozšiřují své základní vědomosti o Zemi jako planetě
sluneční soustavy a o přírodních podmínkách ovlivňujících ţivot lidské společnosti. Dozví se, jak lidé objevovali povrch naší planety a snaţili se jej stále
lépe a přesněji vyjádřit na mapách a jak zeměpisci získávají poznatky o Zemi v současné době.
V 7. a 8. ročníku se ţáci seznamují s jednotlivými světadíly a oceány, zabývají se přírodními a společenskými ději, které probíhají v různých částech
světa. Dozvídají se o problémech, které trápí národy různých koutů světa, odhalují jejich příčiny a moţnosti řešení.
V 9. ročníku poznávají, jaké přírodní podmínky na území České republiky převládají, jak ovlivňují náš ţivot a jaké jsou zde územní rozdíly. Stejně tak
poznávají základní rysy naší společnosti, kterou tvoří obyvatelstvo a hospodářství v souvislostech celkového vývoje.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 2 hodiny týdně
 7. ročník - 2 hodiny týdně
 8. ročník - 2 hodiny týdně
 9. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka zeměpisu probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, popřípadě v multimediální učebně nebo učebně výpočetní techniky
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Předmět slouţí ţákům k dosaţení klíčových kompetencí RVP ve dvou rovinách.
 V rovině přímé. Uţití zvolených metod a forem vyučování s pouţitím vhodně volených vyučovacích prostředků pomáhá ţákovi k dosaţení
očekávaných klíčových kompetencí „samo o sobě“, zařazené učivo je „pouze“ tematickým rámcem. Takto dosahované cíle mají především
charakter výchovný a výchovně-vzdělávací resp. „osobnostně formační“.
 V rovině nepřímé. K dosaţení klíčové kompetence napomáhá především naplňování cílů (resp. očekávaných výstupů) vzdělávacích oborů RVP do
předmětu zahrnutých. Volené metody, formy a prostředky vyučování (jakoţ i následná evaluace) mají funkci podpůrnou. Tímto způsobem se
dosahují především cíle vzdělávací.
Výsledkem práce učitele je však jediné vyučování, ve kterém ţáci dosahují cílů vycházejících z obou principiálních rovin, a ve kterém tyto cíle nabývají
reálné jednoty. Práce učitele spočívá především v nesnadné úloze obě zde uvedené roviny výchovných a vzdělávacích strategií tvořivě (a v podstatě
umělecky) skloubit v harmonický celek. Učitel přitom bere do úvahy současně:



Rámec RVP a ŠVP (i s jeho pozadím v geografických a pedagogických vědách a společenské objednávce).
Psychologické a pedagogické charakteristiky konkrétní třídy, vnímané vţdy jako celek, i jako soubor tvořený konkrétními jedinci.

K realizaci výchovných a vzdělávacích strategií je na škole k dispozici multimediální učebna vybavená zpětným projektorem, počítačem s napojením na
internet, dataprojektorem, ozvučením učebny, interaktivní elektronickou tabulí, VHS a DVD přehrávačem. Je moţné vyuţívat sbírku hornin, sbírku map a
atlasů, školní knihovnu, skener a digitální fotoaparát. Konkrétní volba výchovně-vzdělávací strategie je věcí učitele, který je za svou výuku odpovědný. V
předmětu geografie se však většinou pouţívají tyto metody, formy a prostředky výuky (uvedené ve vztahu ke klíčovým kompetencím RVPZV):
Pro nabývání kompetence k učení:
 Ţák si vyvíjí dovednosti k osvojování poznatků transmisivně předávaných učitelem. K transmisi poţívá učitel výklad v hromadném frontálním
vyučování. Ten doprovází metodami názorně demonstračními s vyuţitím shora uváděných audiovizuálních prostředků.
 Dále se kompetence k učení dosahuje zadáváním samostatného zpracování geografických témat a jejich samostatná prezentace formou písemných
prací (kompilační odborný text event. tvůrčí esej) nebo referátů s pouţitím audiovizuálních prostředků. K jejich zpracování se ţák učí vyuţívat
informačních zdrojů (sekundární i primární literatura, turistické průvodce, populárně vědecké geografické časopisy, www stránky vědeckých
institucí, kartografické zdroje na papírových i elektronických médiích, fotografie, statistické zdroje na www v českém i anglickém jazyce – data
tabelovaná a v grafech a tematických mapách). Při této práci rozhoduje o věrohodnosti informačního zdroje a učí se zachovávat pravidla citačních
norem a etiky. Učitel volí témata ke studiu tak, aby vzbudil pocit osobní angaţovanosti v problematice a praktických důsledků v našem ţivotním
prostředí. Tím vzbuzuje v ţákovi i vnitřní motivaci.
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Pro nabývání kompetence k řešení problémů:
 Protoţe předchozí kompetence k učení posiluje učitel zadáváním úkolů vyuţívajících konvergentní způsob myšlení, zadává rovněţ i takové úkoly,
ve kterých je třeba nalézat originální způsoby řešení a myslet divergentně. Za tímto účelem jsou zařazovány do výuky miniaturní projekty
realizované formou skupinové práce. (Vítaná je i participace geografie na větších školních projektech.) Poţadovaným výstupem můţe být studie či
návrh řešení problematiky konkrétní prostorové situace, nebo geografického problému (zejména ve vztahu k ČR a místu bydliště). Srovnáváním
geografických jevů a jejich analýzou se ţák stává otevřený skutečnosti, ţe přírodní a společenské jevy mohou být uspořádány i jinak, neţ jak zaţívá
ve své kaţdodenní realitě.
Pro získávání kompetence komunikativní:
 Ve všech formách výuky ţák pouţívá geografické terminologie i pojmů z jiných vědních oborů. Při argumentaci pracuje s pojmy, které přesně
definuje. Těchto kompetencí nabývá jednak poslechem výkladu učitele, problémovým rozhovorem s učitelem při frontální výuce i v komunikaci se
spoluţáky ve skupinové výuce a dále téţ účastí na besedách s cestovateli a odborníky, v panelových diskusích atd. Kromě odborného jazyka si ve
vyučování osvojuje i práci s informačními médii (v nejširším slova smyslu), jak bylo popsáno výše.
Pro získávání kompetencí sociálních, personálních a občanských:
 Učitel vytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu ţivotního prostředí na Zemi a vytváří v ţácích vědomí, ţe globální dimenze
povrchu Země nás všechny dostává „na palubu jedné lodi“. Proto preferuje přístupy kooperační před kompetitivními. I podporu individuálního
rozvoje jedince zaměřuje k obecnému prospěchu.. V těchto souvislostech nazírá i podporu účasti v zeměpisných soutěţích. Geografické poznatky
ţákům podává téţ jako prostředek k porozumění politickému a ekonomickému dění, k lepšímu zapojení do místní, regionální i celostátní politiky a
občanského sektoru. Za tímto účelem zařazuje učitel didaktické hry a pouţívá simulačních a inscenačních metod. Ve výkladu a zadání úloh
skupinových i samostatných rovnoměrně spojuje „individuální“, „mediální“ i „školský“ obraz reality a vede ţáky ke snaze dobrat se pomocí
kritického myšlení objektivního poznání.
Pro získávání kompetencí pracovních:
 Učitel vede ţáka k samostatnému vyuţívání geografického softwaru a k aplikaci geografických informací v orientaci na trhu práce i volného času.
Důleţitou výchovně vzdělávací strategii je i rozvoj kázně a sebekázně ţáka jako nezbytného předpokladu naplnění cílů tímto dokumentem
vytčených. K těm je místy třeba dobrat se i ne vţdy zábavnou prací. Condicio sine qua non realizace všech výchovně-vzdělávacích strategií zůstává
vţdy působení odborně i charakterově zralého, didakticky zdatného a pro geografické vzdělávání zaníceného učitele.
Předmět geografie je nabídkou moţnosti seznámit se s poznatky a metodami věd o Zemi. Ţák sezná, ţe mu umoţňují hlouběji participovat na běhu ţivota a
ţe mu odkrývají širší a plastičtější pohled na svět, ve kterém působí coby svobodnou vůlí obdařená bytost.
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává

podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční
soustavy.

Vesmír, Sluneční soustava

 Prokáţe na konkrétních příkladech tvar planety
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot
lidí a organismů.



Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a
pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních
období, světový čas, časová pásma, datová hranice,
smluvený čas

 Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a dalších informačních
zdrojů.



Glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky
a rovnoběţky, zeměpisné souřadnice, určování
zeměpisné polohy v zeměpisné síti
Měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů a
map vzhledem ke světovým stranám, praktická
cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými
produkty v tištěné i elektronické podobě

 Pouţívá s porozuměním základní geografickou,
topografickou a kartografickou terminologii.






 Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy
procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich

vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými
sloţkami v krajině.

Vybrané obecně pouţívané geografické,
topografické a kartografické pojmy
Základní topografické útvary: důleţité body,
výrazné liniové útvary, plošné útvary a jejich
kombinace
Jazyk mapy: symboly, smluvené značky,
vysvětlivky
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OSV – rozvoj schopností poznávání

Osobnostní a sociální výchova –
Rozvoj schopností poznávání

 Vytváří a vyuţívá osobní myšlenková schémata
a mentální mapy pro orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení
míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro
vytváření postojů k okolnímu světu.
 Rozlišuje a porovnává sloţky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje
tvary zemského povrchu.
 Porovná působení vnitřních a vnějších procesů v
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost.
 Ovládá základy praktické topografie a orientace
v terénu.



Hlavní kartografické produkty: plán, mapa, atlas.
Topografické a tematické mapy



Litosféra – stavba zemského tělesa, zemětřesení,
sopečná činnost, oceány a souše
Hydrosféra – světový oceán, povrchová voda na
souši, podpovrchová voda na souši a kras
Atmosféra – sloţení a stavba, meteorologické
prvky, oběh vzduchu na Zemi
Pedosféra – zvětrávání, půdy
Biosféra – šířkové pásy
Krajinná sféra – níţiny, vysočiny








Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny,
geografická exkurze – orientační body, jevy,
pomůcky, určování světových stran, pohyb podle
mapy, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu,
jednoduché náčrtky krajiny, situační plány



Ochrana člověka při ohroţení zdraví a ţivota –
ţivelní pohromy, opatření, chování a jednání při
nebezpečí ţivelních pohrom v modelových situacích

 Aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.
 Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových
situacích zásady bezpečného chování a jednání
při mimořádných událostech.
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EV – ekosystémy
EV – základní podmínky ţivota

7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa.
 Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny.
 Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států.



AFRIKA
o poloha, rozloha, členitost
o povrch a vodstvo
o podnebí a krajiny
o obyvatelstvo
o Severní Afrika - Egypt, Sahara
o Střední Afrika – Sahel, rovníková Afrika
o Východní Afrika
o Jiţní Afrika – Jihoafrická republika
o problémy současné Afriky – chudoba,
zvyšování počtu obyvatel, nízká úroveň
vzdělání, nedostatečná zdravotní péče,
nesnášenlivost obyvatel, ekologické
problémy



ASIE
o poloha, rozloha, členitost
o povrch a vodstvo

 Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich.
 Porovnává různé krajiny jako součást pevninské
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin.
 Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů (biomů).

Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Arktida a
Antarktida, oceány – jejich přiměřená
charakteristika z hlediska přírodních a
socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a
souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti,
sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboţenské oblasti,
kulturní oblasti). Vybrané modelové přírodní,
společenské, politické, hospodářské a
environmentální problémy

269

OSV– rozvoj schopností poznávání
MkV – etnický původ
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá
EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

OSV – rozvoj schopností
poznávání

 Uvádí na vybraných příkladech závaţné
důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na ţivotním prostředí.

o podnebí a krajiny
o obyvatelstvo
o Jihozápadní Asie – Arabské země, Izrael,
nearabské státy
o Střední Asie
o Jiţní Asie – Indie
o Jihovýchodní Asie – státy Zadní Indie,
ostrovní státy
o Východní Asie – Čína, Japonsko, Asijští
malí tygři

 Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozloţení,
strukturu, růst, pohyb a dynamiku růstu a
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku kulturního světa.
 Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel.






AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Austrálie
o poloha, rozloha, členitost
o ovrch a vodstvo
o podnebí a krajiny
o obyvatelstvo
o hospodářství
Oceánie



ATLANTSKÝ OCEÁN



INDICKÝ OCEÁN



TICHÝ OCEÁN



SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN



ARKTIDA A ANTARKTIDA

 Zhodnotí přiměřeně strukturu, sloţky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
 Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit.
 Porovnává státy světa a zájmové integrace států
světa na základě podobných a odlišných znaků.
 Lokalizuje na mapách hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech.
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MkV – etnický původ
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá
EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

OSV – rozvoj schopností
poznávání
MkV – etnický původ
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá
EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa.
 Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
periferní zóny.
 Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů,
oceánů vybraných makroregionů světa a
vybraných (modelových) států.



AMERIKA
o poloha, rozloha, členitost
o povrch a vodstvo
o podnebí a krajiny
o obyvatelstvo
o Anglosaská Amerika – Kanada, USA
o Latinská Amerika – Mexiko a státy Střední
Ameriky, ostrovní karibské státy, Kolumbie,
Venezuela a Guyany, Andské země (Peru,
Bolívie a Ekvádor), Brazílie, země jiţního
cípu (Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay).



EVROPA
o poloha, rozloha, členitost
o povrch a vodstvo
o podnebí a krajiny
o obyvatelstvo

 Zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn v nich.
 Porovnává různé krajiny jako součást pevninské
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních
příkladech specifické znaky a funkce krajin.
 Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních
krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů (biomů).

Amerika, Evropa – přiměřená charakteristika
z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů
(přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboţenské oblasti, kulturní
oblasti). Vybrané modelové přírodní, společenské,
politické, hospodářské a environmentální problémy,
moţnosti jejich řešení.

271

OSV – rozvoj schopností poznávání
MkV – etnický původ
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá
EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

OSV – rozvoj schopností poznávání
MkV – etnický původ
EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy

 Uvádí na vybraných příkladech závaţné
důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na ţivotním prostředí.
 Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou
organizaci světové populace, její rozloţení,
strukturu, růst, pohyb a dynamiku růstu a
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech
mozaiku kulturního světa.
 Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí
lidského sídla, pojmenuje obecné základní
geografické znaky sídel.
 Zhodnotí přiměřeně strukturu, sloţky a funkce
světového hospodářství, lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové a energetické zdroje.

o hospodářství
o Evropská unie
o Severní Evropa – země Skandinávského
poloostrova (Norsko, Švédsko), Dánsko,
Island, země tisíců jezer (Finsko, Pobaltí).
o Západní Evropa – Velká Británie a Irsko,
Francie, země Beneluxu.
o Jiţní Evropa – Španělsko a Portugalsko,
Itálie, Řecko.
o Střední Evropa – Německo, Alpské země
(Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko),
Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko
o Jihovýchodní Evropa – Moldavsko,
Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé
Jugoslávie.
o Východní Evropa a Rusko - Ukrajina,
Bělorusko, Rusko

 Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit.
 Porovnává státy světa a zájmové integrace států
světa na základě podobných a odlišných znaků.
 Lokalizuje na mapách hlavní aktuální
geopolitické změny a politické problémy v
konkrétních světových regionech.
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ţivotního prostředí
VMEGS - jsme Evropané,
objevujeme Evropu a svět, Evropa
a svět nás zajímá

9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský
a hospodářský potenciál České republiky v
evropském a světovém kontextu.



ČESKÁ REPUBLIKA
o zeměpisná poloha a vývoj
o povrch
o podnebí
o vodstvo
o krajiny
o obyvatelstvo
o hospodářství

OSV – rozvoj schopností poznávání
VMEGS – jsme Evropané
MkV – kulturní diference, etnický
původ
EV - základní podmínky ţivota,
lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

 Uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve
světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států.



hospodářské a politické postavení České republiky
v Evropě a ve světě

EV– vztah člověka k prostředí

 Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit.



krajské členění, sídelní poměry, rozmístění
hospodářských aktivit, přeshraniční spolupráce se
sousedními státy v euroregionech

 Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle
bydliště nebo školy.



místní region - zeměpisná poloha, kritéria pro
vymezení místního regionu

 Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,

hospodářské a kulturní poměry místního regionu,
moţnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje
vazby místního regionu k vyšším územním
celkům.

základní přírodní a socioekonomické charakteristiky
s důrazem na specifika regionu důleţitá pro jeho
další rozvoj

273

5.2.15.

Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Realizuje obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP ZV, který je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Hlavními sloţkami hudební výchovy jsou pěvecké, instrumentální a poslechové činnosti doplněné hudebně pohybovými aktivitami. Ţák se učí pracovat
se svým hlasem, osvojuje si písně různých hudebních ţánrů, poznává hudbu v jejich stylových, ţánrových i funkčních podobách.
Hudební výchova směřuje k rozvoji ţákovy celkové hudebnosti. Pomáhá mu vytvořit si vlastní názory a postoje k hudebnímu umění minulosti a
současnosti. Zpěv by se měl stát prostředkem vyjádření radosti a pohody. Ţák by měl mít příleţitost uplatňovat své individuální hudební schopnosti a
dovednosti.
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 1 hodina týdně
 7. ročník - 1 hodina týdně
 8. ročník - 1 hodina týdně
 9. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v učebně hudební výchovy
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Ţák
 se učí prostřednictvím vlastní tvorby
 chápe pohled na umění a kulturu jako způsob poznávání světa
 vnímá umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu
 podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace
274





pouţívá obecně uţívané hudební termíny
nalézá souvislostí mezi získanými poznatky a vyuţitím v praxi
vyuţívá vlastní zkušenosti

Kompetence k řešení problémů
Ţák
 volí vhodné hudební vyjadřovací prostředky
 kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby
 na základě individuální hudební vyspělosti postihuje významné sémantické prvky v hudebním proudu znějící skladby, srovnává je, slovně
charakterizuje, hledá spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávanou hudebním dílem
Kompetence komunikativní
Ţák
 rozvíjí dovednosti důleţité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmech z uměleckého díla
Kompetence sociální a personální
Ţák
 efektivně a účinně spolupracuje v kolektivu
 se učí respektovat a dodrţovat pravidla při práci v skupině
 pozitivně ovlivňuje kvalitu práce
 podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině
 na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc
nebo o ni poţádá
 přispívá k diskusi ve skupině, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj
Kompetence občanské
Ţák
 se seznamuje s významnými hudebními díly a jejich autory
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům
 oceňuje tradice a kulturní i historické dědictví
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respektuje vnitřní hodnoty a názor druhých

Kompetence pracovní
Ţák
 seznamuje se a osvojuje si techniku hry na jednoduché hudební nástroje
 při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodrţování vymezených pravidel
 vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vyuţívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky
při zpěvu i při mluvním projevu v běţném
ţivotě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe
ocenit kvalitní vokální projev druhého



 reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace





hra na Orffovy hudební nástroje
nejznámější skladby hudební historie
písně vybrané podle sloţení třídy s vyuţitím
dostupných zpěvníků a učebnic hudební výchovy

 orientuje se v zápise písní a skladeb různých
stylů a ţánrů, tyto písně či skladby na základě
individuálních schopností a získaných
dovedností svým způsobem realizuje





hudební znaky
melodie, vzestupná a sestupná melodie
metrum, rytmus, harmonie




základní taneční kroky některých tanců
vlastní pohybové ztvárnění hudby

OSV – kreativita, kooperace a
kompetice




hudební nástroje a základní skupiny hud. nástrojů
základní hudební seskupení

OSV – rozvoj schopností poznávání

 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou
vazbu
 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá uţité
hudebně výrazové prostředky a charakteristické





dechová a hlasová cvičení – upevňování a rozvíjení
pěveckých návyků
převedení melodie z nezpěvné do zpěvné podoby
lidový dvojhlas
jednohlas – písně vybrané podle sloţení třídy
s vyuţitím dostupných zpěvníků a učebnic hudební
výchovy

277

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita, kooperace a
kompetice

OSV – rozvoj schopností poznávání

sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku




hudba vokální, instrumentální a vokálněinstrumentální
základní hudebně výrazové prostředky
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7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vyuţívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky
při zpěvu i při mluvním projevu v běţném
ţivotě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe
ocenit kvalitní vokální projev druhého



 reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace





hra na Orffovy hudební nástroje
nejznámější skladby hudební historie
písně vybrané podle sloţení třídy s vyuţitím
dostupných zpěvníků a učebnic hudební výchovy

OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita, kooperace a
kompetice



taktování – na 2 doby, 3 doby, 4 doby s dynamikou

OSV – rozvoj schopností poznávání




polyfonie a homofonie
lidský hlas, druhy lidského hlasu

OSV – rozvoj schopností poznávání




lidová píseň, umělá píseň, trampská píseň
skladby a nejvýznamnější skladatelé hudební
historie

 zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá uţité
hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku
 zařadí na základě individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její







dechová a hlasová cvičení – upevňování a rozvíjení
pěveckých návyků
převedení melodie z nezpěvné do zpěvné podoby
hlasová hygiena, mutace
dvojhlas
vícehlas - kánon
jednohlas – písně vybrané podle sloţení třídy
s vyuţitím dostupných zpěvníků a učebnic hudební
výchovy
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slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění



umění literární, dramatické, taneční v souvislosti
s hudbou, funkce hudby v některých sportovních
odvětvích
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vyuţívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky
při zpěvu i při mluvním projevu v běţném
ţivotě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe
ocenit kvalitní vokální projev druhého



 reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace





hra na Orffovy hudební nástroje
nejznámější skladby hudební historie
písně vybrané podle sloţení třídy s vyuţitím
dostupných zpěvníků a učebnic hudební výchovy

 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá uţité
hudebně výrazové prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku



duchovní a světská hudba





artificiální a nonartificiální hudba
vývoj artificiální hudby
některé skladby a nejvýznamnější skladatelé
hudební historie

 zařadí na základě individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami





dechová a hlasová cvičení – upevňování a rozvíjení
pěveckých návyků
převedení melodie z nezpěvné do zpěvné podoby
dvojhlas – vybraný podle sloţení třídy
jednohlas – písně vybrané podle sloţení třídy
s vyuţitím dostupných zpěvníků a učebnic hudební
výchovy
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OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita, kooperace a
kompetice

OSV – rozvoj schopností poznávání

9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vyuţívá své individuální hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních aktivitách
 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky
při zpěvu i při mluvním projevu v běţném
ţivotě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe
ocenit kvalitní vokální projev druhého



 reprodukuje na základě svých individuálních
hudebních schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace





hra na Orffovy hudební nástroje
nejznámější skladby hudební historie
písně vybrané podle sloţení třídy s vyuţitím
dostupných zpěvníků a učebnic hudební výchovy

 zařadí na základě individuálních schopností a
získaných vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami





vývoj nonartificální hudby
základní ţánry nonartificiální hudby současnosti
některé skladby a nejvýznamnější skladatelé
hudební historie





dechová a hlasová cvičení – upevňování a rozvíjení
pěveckých návyků
převedení melodie z nezpěvné do zpěvné podoby
dvojhlas – vybraný podle sloţení třídy
jednohlas – písně vybrané podle sloţení třídy
s vyuţitím dostupných zpěvníků a učebnic hudební
výchovy
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OSV – rozvoj schopností
poznávání, kreativita, kooperace a
kompetice

OSV – rozvoj schopností poznávání

5.2.16.

Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
 rozvíjí specifické sloţky osobnosti orientované na vizuální vnímání, obraznost, vyjadřování a komunikaci
 rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity
 přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace
 uţívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií
 rozvíjí pozitivní vztah ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti
 rozvíjí porozumění, toleranci i kritičnost k projevům vlastním i ostatních lidí
 rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (zapojení do
výtvarných soutěţí a projektů, mezinárodní hnutí „Na vlastních nohou“)
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 2 hodiny týdně
 7. ročník - 2 hodiny týdně
 8. ročník - 1 hodina týdně
 9. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v keramické dílně, v učebně výpočetní techniky nebo mimo budovu školy
Výchovné a vzdělávací strategie:
 formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé
projekty
Kompetence k učení
 ţáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáţí zpětně uvědomit problémy související s realizací
 ţáci jsou vedeni k učení se prostřednictvím vlastní tvorby
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ţáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality
rozvoj tvořivosti je u ţáků aktivně osvojován různými výtvarnými technikami
ţáci jsou vedeni k vnímání uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu
strategie
o učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si kaţdý ţák mohl sám zorganizovat vlastní činnost
o učitel vyuţívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost
o učitel zprostředkovává ţákům pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa

Kompetence k řešení problémů
 ţákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a
pomůcek
 při zadání úkolu ţáci rozpoznají výtvarný problém a hledají nejvhodnější způsob řešení
 ţáci vyhledávají vazby mezi druhy umění a uměleckými ţánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána
 strategie:
o učitel zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
Kompetence komunikativní
 ţáci si obohacují slovní zásobu o odborné termíny z výtvarné oblasti
 ţáci rozvíjí komunikativní dovednosti důleţité pro vedení diskuze o dojmu z uměleckého díla
 při práci ve skupině ţáci dokáţou vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých
 strategie:
o učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami
o učitel dohlíţí na dodrţování etiky komunikace
Kompetence sociální a personální
 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodrţovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce
 ţákům je předkládáno dostatečné mnoţství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí
 strategie:
o učitel dodává ţákům sebedůvěru, podporuje jejich osobité výtvarné projevy, podněcuje jejich zájem o výtvarnou práci
o učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
o učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţáků, podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá
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Kompetence občanské
 ţáci respektují názor druhých
 ţáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěţí
 ţáci jsou seznamováni s významnými výtvarnými díly a jejich autory, uměleckými slohy
 strategie:
o učitel podporuje individuální zájem ţáků o kulturní dění
Kompetence pracovní
 při samostatné práci jsou ţáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení
 ţáci si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem
 ţáci při práci s výtvarným materiálem dodrţují hygienická a bezpečnostní pravidla
 strategie:
o učitel vede ţáky ke správným způsobům uţití materiálu, nástrojů a vybavení
o učitel poţaduje dodrţování dohodnuté kvality a postupů
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

kresebné studie – linie, tvar, objem – jejich
uspořádání v ploše, objemu, prostoru (podobnost,
kontrast, rytmus, struktura), jednoduché plošné
kompozice z geometrických tvarů (spirály, elipsy,
mnoţení, prolínání)

OSV – kreativita
EV – ekosystémy

 uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie



uspořádání objektů do celků, lineární, světlostní a
barevné vztahy, rozvíjení smyslové citlivosti,
souvislost zrakového vnímání s ostatními smysly –
hmat (plastická tvorba, netradiční techniky)

OSV – rozvoj schopností poznávání

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně
uţívaných vizuálně obrazných vyjádření




smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
kombinace a variace vlastní tvořivosti (písmo,
tiskovina, reklama/)

OSV – kreativita

 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu
 správně uţívá techniku malby, míchá a vrství
barvy




prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie,
představ i zkušeností
malba, teorie barev, Goethův barevný kruh, teplé a
studené barvy, barvy druhotné
D –pravěké umění, starší doba kamenná

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a proţitků





typy vizuálně obrazných vyjádření
hračky, objekty, volná malba
plastická a prostorová tvorba, společná práce na
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 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů



 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci








jednom objektu – koordinace, komunikace
nauka o perspektivě
ČJ – Staré řecké báje a pověsti
D – Egypt (kánon lidské postavy)
lidská figura – tvarová stylizace; tvarová a barevná
kompozice
D – Řecko, Řím, Mezopotámie

VMEGS – jsme Evropané

ilustrace, čeští ilustrátoři dětských knih
přírodní motivy, člověk, náš svět, vesmír, bytosti,
události
insitní a lidové umění

MV – fungování a vliv médií ve
společnosti
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7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

prvky vizuálně obrazného vyjádření – objem, tvar,
linie (kresebné etudy); analýza celistvě vnímaného
tvaru na skladebné prvky; experimentální
řazení,seskupování, zmenšování, zvětšování,
zmnoţování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru
(horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie,
asymetrie, dominanta)

OSV – rozvoj schopností poznávání

 uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie



uspořádání objektů do celků, lineární, světlostní a
barevné vztahy
rozvíjení smyslové citlivosti, přenášení prostoru na
plochu; záznam autentických smyslových proţitků

OSV – rozvoj schopností poznávání

 uţívá prostředky pro zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé
metody uplatňované v současném výtvarném
umění a digitálních médiích – počítačová
grafika, fotografie, video, animace



vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
barevná a tvarová kompozice z geometrických tvarů
D – gotika (vitráţe)

MV – tvorba mediálního sdělení

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně
uţívaných vizuálně obrazných vyjádření




smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
uţitá grafika, písmo (styly a druhy), fantazijní
variace na základní tvary písmen

OSV – kreativita
MV – tvorba mediálního sdělení



prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie,
představ i zkušeností
manipulace s objekty, pohyby těl
prvky amerického, afrického a asijského umění –

OSV – kreativita

 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu









288

masky, totemy
typy vizuálně obrazných vyjádření
hračky, objekty, skulptura, plastika, volná malba
barevné vyjádření
D – byzantské, arabské umění, vyuţití ve volné
tvorbě i praktickém ţivotě (oděv, interiér)

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a proţitků





 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření




přístupy k obrazným vyjádřením
práce uměleckým dílem, experimenty
s reprodukcemi uměleckých děl

 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci



zaujímání osobního postoje, nabývání
komunikačního obsahu a jeho proměny
architektura
D – románský sloh
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VMEGS – jsme Evropané

8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích a
uspořádání /kresebné etudy, linie, praktické
ověřování a postupné vyuţívání kompozičních
principů v experimentálních činnostech a vlastní
tvorbě/

 uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie





uspořádání objektů do celků
lineární, světlostní a barevné vztahy,
plasticita,zaznamenání časového průběhu
práce s netradičními materiály a technikami

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně
uţívaných vizuálně obrazných vyjádření





smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
krajinářské školy 19.st. (technika akvarelu, pastel)
D – historické souvislosti přelomu 19. a 20.st.

 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu



prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie,
představ i zkušeností



typy vizuálně obrazných vyjádření, skulptura,
plastika, volná malba, animovaný film, komiks,
fotografie
D, ČJ – renesance, baroko, klasicismus,
romantismus

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a proţitků
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OSV – rozvoj schopností poznávání

OSV – kreativita
VMEGS – jsme Evropané

9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve vztazích
uspořádání

 uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie

uspořádání objektů do celků
lineární, světlostní a barevné vztahy,
plasticita,zaznamenání časového průběhu




OSV – rozvoj schopností poznávání

OSV – kreativita
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky jiţ existujících i běţně
uţívaných vizuálně obrazných vyjádření



smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

OSV – sebepoznání a sebepojetí
 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického obsahu



prostředky pro vyjádření emocí, nálad, fantazie,
představ i zkušeností
VMEGS – Jsme Evropané

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i
z osobních zkušeností a proţitků




typy vizuálně obrazných vyjádření, skulptura,
plastika, volná malba, animovaný film, komiks,
fotografie
práce s uměleckým dílem – umění 20.st. (kubismus,
surrealismus, impresionismus)
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 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů




přístupy k obrazným vyjádřením
současné trendy výtvarného umění (instalace,
performance, videoart, akční umění, land-art,
happening….)

OSV – hodnoty, postoje, praktická
etika

 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích;
nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci



zaujímání osobního postoje, nabývání
komunikačního obsahu a jeho proměny
vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn

EV - ekosystémy
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5.2.17.

Výchova ke zdraví

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Zdraví člověka je chápáno jako vyváţený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl ţivota,
chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita ţivotního prostředí, bezpečí člověka atd. Protoţe je zdraví důleţitým předpokladem pro
aktivní a spokojený ţivot a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit
základního vzdělávání.
Předmět přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiţ se ţáci seznamují, učí se je vyuţívat
a aplikovat ve svém ţivotě. Vzdělávání směřuje především k tomu, aby ţáci poznávali sami sebe jako ţivé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob
jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Ţáci se seznamují s různými riziky, která ohroţují zdraví v běţných i
mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru
odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních ţivotních hodnot (usilujeme o to, aby předkládané názory
nebyly v příkrém rozporu s názory zákonných zástupců ţáků), o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto
záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem ţáků o problematiku zdraví.
Klademe důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v kaţdodenním ţivotě školy. Proto je velmi důleţité, aby
celý ţivot školy byl ve shodě s tím, co se ţáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Vzdělávání je silně ovlivněno kladným osobním příkladem
učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost ţáků v jednání,
rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů ţáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede ţáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho sloţek (sociální, psychické a fyzické) a
učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích
oblastí. Ţáci si osvojují zásady zdravého ţivotního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém ţivotě i k osvojování účelného chování při ohroţení
v kaţdodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví obsahuje vzdělávací obor
Výchova ke zdraví také výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Ţáci si rozšiřují a
prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manţelství a rodině, škole a společenství vrstevníků. Do vzdělávacího obsahu
předmětu Výchova ke zdraví jsou také začleněny tematické okruhy průřezového tématu Mediální výchova (v souvislosti s kritickým posuzováním reklam a
mediálních článků spojených s výţivou a dalšími aspekty zdraví).
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Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 1 hodina týdně
 7. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá v běţných třídách, při nutnosti vyuţívání dalších informačních a interaktivních zdrojů přecházejí ţáci do multimediální učebny nebo
počítačově vybavených učeben
Výchovné a vzdělávací strategie:
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků tím, ţe vede ţáky k:
 poznávání zdraví jako důleţité hodnoty v kontextu dalších ţivotních hodnot
 pochopení zdraví jako vyváţeného stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných proţitků z činností podpořených pohybem,
příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách ţivota na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských
vztahů i na kvalitě prostředí
 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co můţe zdraví prospět, i na to, co zdraví ohroţuje a poškozuje
 vyuţívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním reţimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s
aktivní podporou zdraví v kaţdé ţivotní situaci i k poznávání a vyuţívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.
 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských
činností atd.
 ochraně zdraví a ţivotů při kaţdodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k vyuţívání osvojených postupů spojených s řešením
jednotlivých mimořádných událostí
 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
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Kompetence k učení:
 nabízíme ţákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíţí problematiku biologie člověka a jeho zdraví a povedou k ochotě se o ni dále zajímat
 předkládáme ţákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů s tematikou zdraví a vedeme je k jejich pravidelnému vyuţívání (odborné časopisy,
knihy, internet)
Kompetence k řešení problémů:
 vedeme ţáky k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních praktických zkušeností o člověku, jeho zdraví, mezilidských vztazích
 vedeme ţáky k samostatnému pozorování jednání lidí souvisejících se zdravím (především civilizačními chorobami), k jejich vyhodnocování a
k vyvozování praktických závěrů (vyuţíváme audiovizuální techniku a poté vedeme diskuse, besedy na dané téma)
 předkládáme ţákům dostatek námětů k samostatnému uvaţování, zadáváme referáty na téma zdraví, návykové látky, civilizační nemoci a jiné
 ţáci vypracovávají projekty na téma zdravá výţiva, škodlivost kouření, vliv reklamy a jiné
Kompetence komunikativní:
 nabízíme ţákům dostatek moţností k porozumění textů a obrazových materiálů
 vedeme ţáky k formulování vlastních názorů a k moţnostem ověřovat si některé praktické dovednosti v modelových situacích
 v hodinách vyuţíváme aktivizující hry a praktická cvičení, které učí ţáky komunikovat mezi sebou, odbourávají stres (komunitní kruh, diskuse ve
skupinách aj.)
 ţákům se nabízí moţnost klást písemné anonymní dotazy buď přímo v hodinách nebo prostřednictvím schránky umístěné v prostorách školy
Kompetence sociální a personální:
 navozujeme dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti i jedinečnosti kaţdého člověka a budou rozvíjet pozitivní sebedůvěru a vědomí
vlastních moţností
 učíme ţáky vzájemně se respektovat, vyslyšet názor druhého (ţáci si sami určí pravidla práce v hodinách VZ, uvědomují si nutnost dodrţování
pravidel, často pracují ve skupinách, společně hledají řešení, vytvářejí skupinové projekty, které pak prezentují)
Kompetence občanské:
 nabízíme ţákům dostatek příleţitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy (jejich dodrţování a
narušování)
 škola pořádá besedy s odborníky, které mají za cíl protidrogovou prevenci, jak se chovat v krizových situacích, jak čelit násilí atd.
 formou anonymních dotazníků mapujeme projevy šikany, hrubého chování a zneuţívání návykových látek a jiných patologických jevů na naší
škole, následně ţáky seznamujeme s výsledky dotazníků a diskutujeme o moţnostech řešení těchto problémů
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Kompetence pracovní:
 nabízíme dostatek situací k propojení problematiky člověka, jeho hygieny, ochrany jeho zdraví s otázkami ochrany zdraví při práci a zájmové
činnosti
 ţáci se učí poskytnout první pomoc při úrazech

296

6. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 respektuje přijatá pravidla souţití mezi
spoluţáky i jinými vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů
v komunitě

UČIVO A PŘESAHY


vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity –
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek



vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manţelství a rodičovství



mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání
názoru druhého, chování podporující dobré
vztahy, aktivní naslouchání, dialog, dopad
vlastního jednání a chování

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví



 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví



 usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví.



vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví –
kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
výţiva a zdraví – zásady zdravého stravování,
pitný reţim, vliv ţivotních podmínek a způsobu
stravování na zdraví
tělesná a duševní hygiena, denní reţim – zásady
osobní, intimní a duševní hygieny, otuţování,
denní reţim, vyváţenost pracovních a
odpočinkových aktivit, význam pohybu pro
zdraví, pohybový reţim
podpora zdraví a její formy – prevence a
intervence, působení na změnu kvality prostředí
a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví,
podpora zdravého ţivotního stylu, programy
podpory zdraví

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního
a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z
hlediska prospěšnosti zdraví
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV - sociální rozvoj – mezilidské
vztahy, poznávání lidí, morální
rozvoj – hodnoty, postoje, praktická
etika

OSV - sociální rozvoj – kooperace a
kompetice, komunikace

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běţnými, přenosnými chorobami, svěří se se
zdravotním problémem a v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
ţivotního stylu; dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v rámci školy a
obce
 respektuje změny v období dospívání, vhodně na
ně reaguje, kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví



ochrana před přenosnými chorobami, cesty
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy
respirační, přenosné potravou, získané v přírodě,
přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty



preventivní a léčebná péče; odpovědné chování
v situacích úrazu a ţivot ohroţujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
v dopravě), základy první pomoci



seberegulace a sebeorganizace činností a chování
– cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání
a zvládání problémových situací; stanovení
osobních cílů a postupných kroků k jejich
dosaţení; zaujímání hodnotových postojů a
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální
chování
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a
společenské změny
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti




 samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím



stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační,
relaxační a regenerační techniky k překonávání
únavy, stresových reakcí a k posilování duševní
odolnosti
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OSV - osobnostní rozvoj –
seberegulace a sebeorganizace,
psychohygiena



psychohygiena v sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při
problémech

 uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým



skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneuţívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné
projevy násilí; formy sexuálního zneuţívání dětí;
kriminalita mládeţe; komunikace se sluţbami
odborné pomoci

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany
v modelových situacích ohroţení, nebezpečí



bezpečné chování a komunikace – komunikace
s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb
v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná pomoc rizikových
situacích a v situacích ohroţení

 projevuje odpovědné chování v rizikových
situacích silniční a ţelezniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohroţení zdraví a osobního
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní
první pomoc



dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
– bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při
různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika
silniční a ţelezniční dopravy, vztahy mezi
účastníky silničního provozu vč. zvládání
agresivity, postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
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OSV - sociální rozvoj – kooperace a
kompetice, komunikace

7. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Ţák
 respektuje přijatá pravidla souţití mezi
spoluţáky i jinými vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů v
komunitě

 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i
v nejbliţším okolí



vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity –
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

OSV - sociální rozvoj –mezilidské
vztahy, poznávání lidí



mezilidské vztahy, komunikace a kooperace –
respektování sebe sama i druhých, přijímání
názoru druhého, empatie; chování podporující
dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog,
efektivní a asertivní komunikace a kooperace
v různých situacích, dopad vlastního jednání
a chování

OSV - sociální rozvoj – komunikace,
morální rozvoj – hodnoty, postoje,
praktická etika



sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému,
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané
sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity

OSV - osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí



výţiva a zdraví – zásady zdravého stravování,
poruchy příjmu potravy (např. anorexie, bulimie)

OSV - morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika



celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci –
sloţky zdraví a jejich interakce, základní lidské
potřeby a jejich hierarchie
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 dává do souvislostí sloţení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a
v rámci svých moţností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s
civilizačními a jinými chorobami



ochrana před chronickými nepřenosnými
chorobami – prevence kardiovaskulárních a
metabolických onemocnění

 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními
ţivotními cíli; chápe význam zdrţenlivosti
v dospívání a odpovědného sexuálního chování



sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví
reprodukční soustavy, sexualita jako součást
formování osobnosti, zdrţenlivost, předčasná
sexuální zkušenost; promiskuita; problémy
těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy
pohlavní identity

 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneuţíváním návykových látek
a ţivotní perspektivu mladého člověka



auto-destruktivní závislosti, psychická
onemocnění, násilí mířené proti sobě samému,
rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty,
nebezpečný internet), násilné chování, těţké
ţivotní situace a jejich zvládání, trestná činnost,
dopink ve sportu)

 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností moţný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi



manipulativní reklama a informace – reklamní
vlivy, působení sekt
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OSV - morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika

MV - fungování a vliv médií ve
společnosti

 projevuje odpovědné chování v situacích
ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech



ochrana člověka za mimořádných událostí –
pohromy, klasifikace mimořádných událostí,
varovný signál a jiné způsoby varování, základní
úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po
mimořádné události, prevence vzniku
mimořádných událostí
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5.2.18.

Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází z obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova a integruje některé tematické okruhy vzdělávacího oboru
Výchova ke zdraví. Je zaměřen na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti ţáků. Ţáci mají moţnost rozvíjet si své pohybové schopnosti a
dovednosti, korigovat jednostranné zatíţení organismu, eventuelně i zdravotní oslabení. Ţáci si jasně utváří vztah ke zdraví a umí si preventivně zdraví
chránit. Dokáţe si na základě získaných informací vytvořit i názor na zdravotní problematiku menších i větších skupin a ten obhájit.
V tělesné výchově je velmi důleţité motivační hodnocení ţáků, které vychází ze somatotypu ţáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů
kaţdého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání ţáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a
genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav ţáků.
Předmět tělesná výchova má na naší škole výstupy a učivo rozděleno do dvou kategorií pro mladší ţáky (6. a 7. ročník) a starší ţáky (8. a 9. ročník).
Tělesná výchova je natolik specifickým předmětem, ţe musí vyučující tělesné výchovy ve svém tematickém plánu pro jednotlivé ročníky přizpůsobit učivo
i výstupy dané kategorie jejich výkonnosti.

Poznámky k učebnímu plánu pro třídy s rozšířenou výukou házené:
Třídy s rozšířenou výukou házené mají vyučovací předmět Tělesná výchova posílen na 5 hodin týdně v 6. a 7. ročníku (2 hodiny tělesné
výchovy a 3 hodiny házené ) a 4 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku (2 hodiny Tv a 2 hodiny házené). Toto navýšení je moţné pouze z disponibilních
hodin, které jsou ţákům odebrány z těchto vzdělávacích oblastí:





6. ročník –
7. ročník –
8. ročník –
9. ročník –

po jedné hodině fyziky, přírodopisu a pracovní výchovy
dvě hodiny volitelných předmětů a jedna hodina pracovní výchovy
dvě hodiny volitelných předmětů
dvě hodiny volitelných předmětů
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Charakteristika a obsahové vymezení vyučovacího předmětu házená – rozšířená výuka tělesné výchovy je zařazena mezi volitelné předměty
v kapitole 5.3.11.

Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 2 hodiny týdně
 7. ročník - 2 hodiny týdně
 8. ročník - 2 hodiny týdně
 9. ročník - 2 hodiny týdně
Časové vymezení vyučovacího předmětu pro třídy s rozšířenou výukou házené:
 6. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny házené týdně
 7. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny házené týdně
 8. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 2 hodiny házené týdně
 9. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 2 hodiny házené týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
Během školního roku probíhá výuka současně ve dvou třídách, které jsou rozdělené podle pohlaví na dvě skupiny. V kaţdé skupině je počet ţáků
v rozmezí mezi 20 - 30 ţáky. Ve třídách, které mají výuku samostatně, probíhá koedukovaná výuka chlapců i dívek.
Výuka probíhá ve sportovní hale školy (40 x 20m), v teplých měsících je navíc k dispozici venkovní hřiště.
V případě zájmu zákonných zástupců škola zařazuje do výuky v sedmém ročníku týdenní Lyţařský výcvikový kurz (sjezdové lyţování a
snowboarding).
Škola má statut pro rozšířenou výuku tělesné výchovy – házená chlapců. Tito ţáci mají upravený učební plán a posílenou časovou dotaci tělesné
výchovy na 5 hodin týdně. Výuka je rozdělena na 2 hodiny klasické Tv a 3 hodiny házené.
Přehled nepovinných předmětů doplňujících výuku tělesné výchovy:
 Florbal
 Sportovní hry
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Gymnastika
Pro pohybově oslabené ţáky je určena zdravotní tělesná výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací strategie, jimiţ naše škola rozvíjí a utváří klíčové kompetence svých ţáků, odpovídají koncepci školy. Z důvodu, ţe na školu
přicházejí kvalitní ţáci, někdy i s mimořádným nadáním, klademe při výuce důraz na přiměřené postupy, formy i metody a to jak v rovině vzdělávací, tak i
výchovné. Učitel realizuje společné postupy (metody a formy), které vedou ve vyučovacím předmětu tělesná výchova k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí ţáků.
Kompetence k učení - učitel:
 Vytváří prostor pro dostatečné osvojování pohybových dovedností
o správnými metodickými postupy v tělesné výchově
o opakování naučených pohybových dovedností
 vede ţáky k poznání vlastní fyzické a pohybové výkonnosti
 nechá ţáky samostatně vybrat vhodné kondiční, posilovací nebo relaxační cviky pro rozcvičení
 vhodnou motivací představuje ţákům tělesnou aktivitu jako prostředek kompenzace psychického zatíţení a jako vlastní uspokojení
 zařazováním vhodných sportovních aktivit posiluje u ţáků sebekontrolu a sebeovládání
 vhodně zvolenou zátěţí při cvičeních učí ţáky rozpoznat zdraví prospěšné i zdraví ohroţující tělesné aktivity
 vede ţáky k zodpovědnosti za své zdraví jako nejdůleţitější ţivotní hodnoty
o hygiena při tělesné výchově
o otuţování při tělesné výchově a sportovních kurzech
o dodrţování zásad bezpečnosti při cvičení v tělesné výchově vlastním přístupem ke sportovním aktivitám je ţákům osobním příkladem
Kompetence k řešení problémů - učitel:
 navozuje problémové situace, které motivují ţáky k týmové spolupráci, nutnosti stanovit taktiku hry
 řešit herní situace a problémy (např. sestavováním druţstev z rozdílně technicky a fyzicky výkonných ţáků)
 umoţňuje ţákům podílet se na přípravě vlastních sportovních akcí - plánovat, realizovat a hodnotit tyto akce
 přidělením role rozhodčího učí ţáky jednat přiměřeně ve vypjatých situacích
 přidělením role organizátora učí ţáky hájit své stanovisko, vyjádřit svůj názor
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Kompetence komunikativní - učitel:
 dbá na kulturní vyjadřování v hodinách tělesné výchovy
 učí ţáky vyjadřovat se přesně, konkrétně, jednoznačně a srozumitelně pouţíváním správného názvosloví tělesné výchovy
 zařazováním mezitřídních i celoškolních soutěţí a turnajů podporuje vzájemnou komunikaci mezi věkově rozdílnými skupinami ţáků
 důrazem na dodrţování pravidel vede ţáky ke hře v duchu „fair – play“
Kompetence sociální a personální - učitel
 podporuje sportovní činnosti ve skupinách, kde je nutná spolupráce a podíl celé skupiny na dosaţeném výsledku
o při lyţařských kurzech
o sportovních turnajích
o soutěţích
 v hodinách TV zařazuje cviky, které vedou ţáka k vzájemné pomoci - dopomoc a záchrana
 vyţaduje v hodinách dodrţování pravidel bezpečnosti
 umoţní ţákům podílet se na vytváření pravidel chování při sportovních činnostech
 podporuje moţnost zapojení i neprůbojných a málo iniciativních ţáků a rozvíjí jejich schopnost zastávat různé role (obměňováním vedoucích ţáků
v druţstvech )
 učí ţáky pracovat v týmech, vnímat své vzájemné odlišnosti jako podmínku úspěšné spolupráce
 podporuje vzájemnou pomoc ţáků, vytváří situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují
Kompetence občanské a pracovní - učitel
 netoleruje v hodině sociálně patologické jevy, nekamarádské chování a odmítnutí poţadované pomoci
 důsledně dbá na dodrţování pravidel chování
 uplatňuje pozitivní hodnocení a motivaci ţáků
 učí ţáky chování v krizových nebo zdraví a ţivot ohroţujících situacích
 praktickými ukázkami a modelovými situacemi seznamuje ţáky s technikou první pomoci
 vyţaduje vhodné sportovní vybavení pro výuku
 na konci vyučovací hodiny zařazuje její hodnocení
 podle moţností vede ţáky k sebehodnocení
 vhodnou motivací vede ţáky k postupnému pohybovému sebezdokonalování a posiluje jejich sebevědomí
 dohlíţí na to, aby příprava cvičebního nářadí splňovala zásady bezpečnosti, a tím vede ţáky k ochraně zdraví
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vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, ţádnou prací netrestá, kvalitní práci pochválí.
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6. - 7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového reţimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

UČIVO A PŘESAHY
MLADŠÍ ŢÁCI



správné drţení těla, zvyšování kloubních pohybů,
preventivní pohybová činnost, správné zapojení
dechu



celkové posilování svalového aparátu (prevence a
korekce jednostranného zatíţení a svalových
dysbalancí)
rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost
ţák je schopen individuálního rozcvičení,strečink
celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr
hodiny uvolnění nejzatíţenějších partií těla

 samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti k
regeneraci organismu, překonání únavy a
předcházení stresovým situacím
 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
 samostatně se připraví před pohybovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěţovanými svaly
 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
 dává do souvislosti zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneuţíváním návykových látek
a ţivotní perspektivu mladého člověka, uplatňuje
osvojené sociální dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve
škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA










drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky zvyšující
fyzic. kondici a podporující růst sval. hmoty),
reakce těla při zhoršení rozptyl. podmínek, vhodná
úprava pohyb. aktivit

seznámení ţáků s vhodným a bezpeč. chováním na
sport. akcích konaných ve škole i mimo školu,
zásady bezpečného pouţívání konkrétních sport.

308

OSV – osobnostní rozvoj –
sebepoznání a sebepojetí

OSV – osobnostní rozvoj psychohygiena

a přizpůsobí jim svou činnost

potřeb a nářadí


pohybové hry - závody druţstev i jednotlivců s
různým zaměřením





sportovní hry
vybíjená - taktika, rozhodnost, pohotovost
minikopaná – herní činnosti jednotlivce, přihrávka,
střelba, driblink, taktika.
odbíjená – přihrávka obouruč vrchem, odbíjení
obouruč spodem, podání
florbal - herní činnosti jednotlivce, přihrávka,
střelba, driblink, taktika.
doplňkové sportovní hry - házená, košíková,
baseball, ringo (průpravná cvičení)



 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěţi, při rekreačních
činnostech





lyţování + snowboarding,
v případě zájmu zákon. zástupců ţáků bude škola
zařazovat do sedmého ročníku týdenní kurz








atletika - atletická abeceda
rychlé běhy na krátkou trať, postupné zrychlování
běhy na středně dlouhou trať, rozvoj vytrvalosti
hod kriketovým míčem, skok do dálky
skok do výšky
rychlé starty (ze stoje, ze sedu, z lehu)
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posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich moţné příčiny
uţívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uţivatele internetu
 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc






gymnastika - kotoul vpřed a vzad,
stoj na rukou se záchranou,
přemet stranou se záchranou,
přeskok kozy v základní výšce
akrobacie - kotoul plavmo z trampolíny přes lavičku
nebo nízkou švédskou bednu do duchen,
výskok na švédskou bednu z trampolíny a seskok do
duchen,přeskok vyšší švédské bedny z trampolíny
hrazda - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vzpor na
rukách přešvihem únoţmo (pravou, levou), kotoul
vpřed a následně vzad
šplh na tyči
úpoly - význam úpolových sportů pro sebeobranu a
brannost,
přetahy, přetlaky, úpolové odpory, střehové postoje,
sebeobrana (drţení soupeře na zemi, obrana proti
objetí zpředu, obrana proti škrcení), pády (vpřed,
vzad, stranou)
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem - základy rytmické
gymnastiky (pohyb. školení zaměřená na ovládání
těla a jeho částí podle daného rytmu),
soulad pohybu s hudbou (cvičení bez náčiní)
sebehodnocení v dané pohybové činnosti
zná a dodrţuje pravidla dané pohybové činnosti,
sami označí zjevné nedostatky a jejich příčiny



komunikace v TV (tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností)




Historie olympijských her
MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí a mládeţe)
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OSV – osobnostní rozvoj –
komunikace

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu druţstva a dodrţuje ji
 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěţe
 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci



týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel



pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich
aplikace při hře v poli



statistická zjištění - měření délky, rychlosti,
výškypráce se stopkami, pásmem



organizace školních sportovních a pohyb. činností






práce s tabulkou (výsledkovou listinou)
doplňování příslušných dat
čtení potřebných dat
zjišťování potřebných dat
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8. - 9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového reţimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

UČIVO A PŘESAHY
STARŠÍ ŢÁCI



správné drţení těla, zvyšování kloubních pohybů,
preventivní pohybová činnost, správné zapojení
dechu



celkové posilování svalového aparátu (prevence a
korekce jednostranného zatíţení a svalových
dysbalancí), rozvoj vytrvalosti, zdravotně
orientovaná zdatnost




ţák je schopen individuálního rozcvičení,
strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na
závěr hodiny uvolnění nejzatíţenějších partií těla



drogy a jiné škodliviny (anabolika, látky zvyšující
fyzickou kondici a podporující růst sval. hmoty),
reakce těla při zhoršení rozptyl. podmínek, vhodná
úprava pohyb. aktivit

 samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti k
regeneraci organismu, překonání únavy a
předcházení stresovým situacím
 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
 samostatně se připraví před pohybovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěţovanými svaly
 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu
a přizpůsobí jim svou činnost

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA




seznámení ţáků s vhodným a bezpeč. chováním na
sport. akcích konaných ve škole i mimo školu,
zásady bezpečného pouţívání konkrétních sport.
potřeb a nářadí
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OSV – osobnostní rozvoj –
seberegulace a sebeorganizace

OSV – osobnostní rozvoj –
psychohygiena

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěţi, při rekreačních
činnostech



pohybové hry - závody druţstev i jednotlivců s
různým zaměřením, netradiční pohybové hry a
aktivity (horolezecká stěna)





sportovní hry
vybíjená - taktika, rozhodnost, pohotovost
minikopaná – herní činnosti jednotlivce, přihrávka,
střelba, driblink, taktika.
odbíjená – přihrávka obouruč vrchem, odbíjení
obouruč spodem, podání
florbal - herní činnosti jednotlivce, přihrávka,
střelba, driblink, taktika.
doplňkové sportovní hry - házená, košíková,
baseball, ringo (nácvik útoku a obrany)













atletika - atletická abeceda,
skok do dálky z místa
skok do výšky
rychlé starty (ze stoje, sedu, lehu)
rychlé běhy na krátkou trať, postupné zrychlování
běhy na středně dlouhou trať, rozvoj vytrvalosti
vrh koulí
skok do dálky
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OSV– sociální rozvoj – kooperace a
kompetice
















 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
moţné příčiny
 uţívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,




gymnastika - kotoul vpřed a vzad vícekrát za
sebou,stoj na rukou se záchranou,přemet stranou se
záchranou na obě strany,přeskok kozy ve zvýšené
výšce
akrobacie - kotoul plavmo z trampolíny přes
švédskou bednu do duchen,
přeskok vyšší švédské bedny z trampolíny,
nácvik salta
hrazda - vzpor na rukách, kotoul vpřed, vzpor na
rukách přešvihem únoţmo (pravou, levou), kotoul
vpřed a následně vzad, výmyk
šplh na tyči
úpoly - význam úpolových sportů pro sebeobranu a
brannost,
přetahy, přetlaky, úpolové odpory, střehové postoje,
sebeobrana (drţení soupeře na zemi, obrana proti
objetí zpředu, obrana proti škrcení), pády (vzad,
vpřed, stranou )
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem - soulad pohybu s hudbou
(cvičení s náčiním),
aerobic
společenské tance
sebehodnocení v dané pohybové činnosti, znají a
dodrţují pravidla dané pohybové činnosti,
sami označí zjevné nedostatky a jejich příčiny, s
pomocí spoluţáků nebo učitele pracují na jejich
odstranění
komunikace v TV (tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností)
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OSV – osobnostní rozvoj –
komunikace

uţivatele internetu
 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu druţstva a dodrţuje ji
 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí




Historie olympijských her
MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí a mládeţe)



týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel



pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich
aplikace při hře v poli, organizuje, řídí přebírá roli
rozhodčího
statistická zjištění, odhady, přesná měření (stopky,
pásmo)evidují a vyhodnocují zjištěná data
organizace prostoru a pohyb. činností,
postupné přebírání některých organizačních a
hodnotících úkolů od učitele
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se
zátěţí i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana
přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z
turistické akce; přeţití v přírodě, orientace, ukrytí,
nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla





 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěţe

 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci





práce s tabulkou (výsledkovou listinou), grafické
zpracování naměřených dat a jejich prezentace
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OSV – morální rozvoj – řešení
problémů a rozhodovací dovednosti

5.2.19.

Člověk a svět práce

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Pro vyučovací předmět vzdělávací oblasti Člověk a svět práce byl na druhém stupni zvolen název Pracovní výchova a vyučuje se jako samostatný
předmět v 6.,7.,8. a 9. ročníku.
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy byly v jednotlivých ročnících vybrány tyto tematické okruhy:
 6. ročník
Práce s technickými materiály a Pěstitelské práce, chovatelství
 7. ročník
Příprava pokrmů a Pěstitelské práce, chovatelství
 8. ročník
Svět práce
 9. ročník
Svět práce
Z důvodu dodrţení zásad bezpečnosti a hygieny práce se v 6. a 7. ročníku třídy dělí na dvě skupiny, tematické okruhy se tak kaţdý týden ve skupinách
střídají.
Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k:
 získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu, pěstitelství a přípravě
pokrmů
 osvojování správné volby a pouţívání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou
 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
 osvojení pracovních postupů při pěstování rostlin a chovu drobných zvířat
 seznámení se základními principy stolování, přípravy pokrmů a zásadami zdravé výţivy
 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 ţivotní a profesní orientaci
 poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich uţitných vlastností, surovin a plodin a osvojení si jednoduchých
pracovních postupů pro běţný ţivot
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Časové vymezení vyučovacího předmětu:
 6. ročník - 2 hodiny týdně
 7. ročník - 2 hodiny týdně
 8. ročník - 1 hodina týdně
 9. ročník - 1 hodina týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 část hodin probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, část ve specializovaných učebnách (cvičné kuchyni nebo dílnách) a část výuky
probíhá na školním pozemku
Výchovné a vzdělávací strategie:
K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, jak je definuje RVPZV, volí předmět pracovní výchova strategie, pro něţ je typická modernost,
otevřenost, menší náročnost a širší pohled na smysl výuky. Snahou je učinit tento předmět přístupnějším tak, aby podněcoval zájem co největšího počtu
ţáků. Důraz bude kladen na praktické osvojování daných kompetencí na konkrétních činnostech.
Kompetence k učení - učitel
 zadává úkoly, které umoţní volbu různých postupů řešení
 vede ţáky k osvojení základních symbolů a znaků pouţívaných v technické praxi
 pozoruje pokrok u všech ţáků v hodině
 nechává ţáky samostatně ohodnotit výrobek
 vede ţáky k poznání smyslu práce
Kompetence k řešení problémů - učitel
 promýšlí s ţáky pracovní postupy praktických cvičení
 při řešení problémů učí ţáky chápat, ţe se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení
 nechává ţáky samostatně řešit problémy při práci a ověřovat následně jejich správnost
 vede ţáky k uváţlivým rozhodnutím, která jsou následně schopni obhájit
Kompetence komunikativní – učitel
 učí ţáky při komunikaci pouţívat správné názvosloví

317





vede ţáky k diskuzi o daném problému nebo postupu
zadává úkoly, při kterých ţáci vzájemně spolupracují a komunikují
vede ţáky, aby na sebe při práci brali ohledy

Kompetence sociální a personální - učitel
 zařazuje práce, které ţáci řeší ve skupinách a týmech
 učí ţáky přispívat k diskusi a respektovat názory jiných
 učí ţáky věcně argumentovat
 kaţdému ţákovi umoţňuje zaţít úspěch
 dodává ţákům sebedůvěru
Kompetence občanské - učitel
 vede ţáky k respektování pravidel při práci
 učí ţáky přivolat pomoc při zranění
 seznamuje ţáky se základními ekologickými souvislostmi, s ochranou našich kulturních tradic a historického dědictví
 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
 upozorňuje ţáky na moţnosti obtíţí při práci a výskytu krizových situací
Kompetence pracovní - učitel
 dbá na dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
 vede ţáky k bezpečnému a hospodárnému pouţívání nástrojů, vybavení a materiálů
 jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
 hodnotí ţáky způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok
 seznamuje ţáky s moţností podnikání a dalších aktivit na trhu práce
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6. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
ţák
 dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci
s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc při
úrazu





organizace a bezpečnost práce
dílenský řád
zásady první pomoci při úrazu

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost





plánování a organizace práce
surovina, materiál, výrobek
výrobní a pracovní postup


 uţívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní

jednoduchý náčrt výrobku



provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodrţuje technologickou kázeň, řeší
jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

technický výkres, náčrt
pravoúhlé promítání na tři průmětny
čtení technických výkresů

Dřevo
 zpracování dřeva
 měření, orýsování, upínání
 řezání, rašplování, pilování a broušení
 vrtání
 spojování – hřebíky, vruty, lepení
Kovy
 průmyslově vyuţívané kovy
 měření a orýsování
 práce s drátem a plechem – řezání, ohýbání, stříhání,
pilování, vrtání
 spojování – nýtování
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EV - ekosystémy

Plasty
 druhy plastů, vyuţití plastů ve výrobě
 měření a orýsování
 řezání, pilování, stříhání, vrtání
 tvarování teplem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ
 dodrţuje technologickou kázeň, zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty



Bezpečnost a hygiena práce

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin
 pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí
jejich údrţbu




Půda – zpracování, výţiva a ochrana rostlin a půdy
Zelenina – osivo, sadba, podmínky a zásady
pěstování, pěstování vybraných druhů zeleniny

 prokáţe základní znalost chovu drobných zvířat
a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty



Chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky
chovu, hygiena a bezpečnost chovu

EV – základní podmínky ţivota
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7. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

PŘÍPRAVA POKRMŮ
ţák
 pouţívá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče
 dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni



Kuchyně – seznámení se zařízením a vybavením
cvičné kuchyně, s bezpečností a hygienou provozu

 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výţivy



Potraviny – výběr, nákup a skladování potravin,
skupiny potravin, sestavování jídelníčku podle zásad
správné výţivy
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy
při přípravě pokrmů a nápojů



 dodrţuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ



Úpravy stolu a stolování – jednoduché prostírání,
obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v
rodině

 dodrţuje technologickou kázeň, zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při
úrazu



Bezpečnost a hygiena práce

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin



Ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob
pěstování, uskladnění ovoce a zpracování

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin



Okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových
květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a
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EV-vztah člověka k prostředí
OSV – kooperace a kompetice

EV-lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí

 pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu


květin, květina v exteriéru a interiéru, bonsaj,
hydroponie, jednoduchá vazba a úprava květin

pouţívá vhodné pracovní pomůcky a provádí
jejich údrţbu
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8. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

SVĚT PRÁCE


Přechod ze základní do střední školy – významný
ţivotní krok, vzdělání – podmínka důstojného a
úspěšného ţivota

 posoudí své moţnosti při rozhodování o volbě
vhodného povolání a profesní přípravy



volba profesní orientace – vliv volby střední školy
na budoucí povolání, charakteristické rysy
osobnosti, vlastní sebehodnocení, vztah mezi
charakteristickými rysy osobnosti a poţadavky
povolání, sebepoznávání: osobní zájmy a cíle,
tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
schopnosti, vlivy na volbu profesní orientace,
informační základna pro volbu povolání, práce
s profesními informacemi a vyuţívání poradenských
sluţeb

 orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí



trh práce – povolání lidí, charakteristické znaky
povolání : druhy pracovišť, pracovních prostředků,
pracovních objektů, charakter a druhy pracovních
činností, poţadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní, rovnost příleţitostí na trhu práce,
uplatnění ve světě práce

ţák
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OSV - sebepoznání a sebepojetí

9. ročník

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

SVĚT PRÁCE
ţák
 vyuţije profesní informace a poradenské sluţby
pro výběr vhodného vzdělávání



moţnosti vzdělávání – základní nabídka středního
školství : druhy středních škol, druhy vzdělávání,
náplň učebních a studijních oborů, informace pro
volbu vzdělání a povolání, zdroje informací pro
volbu vzdělání a povolání, přijímací řízení, úřad
práce – poradenské sluţby, další zdroje informací
pro volbu vzdělání a povolání

prokáţe v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce



zaměstnání – pracovní příleţitosti ve městě
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní
ţivotopisu, pohovoru zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů



podnikání – druhy a struktura organizací,
nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání, moţnosti drobného podnikání, předpisy
pro drobné podnikání, projektování, organizování a
řízení pracovního procesu, marketing a
podnikatelský záměr, majetek a závazky v drobném
podnikání, účetnictví drobného podnikatele, daně,
pojištění
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OSV - komunikace

5.3.

Volitelné předměty

Volitelné předměty zavádíme v rámci disponibilních hodin od 7. do 9. ročníku s touto
časovou dotací:




7. ročník - 2 hodiny
8. ročník - 2 hodiny
9. ročník - 2 hodiny

Pro ţáky se snaţíme připravit co nejširší nabídku volitelných předmětů tak, aby si kaţdý
ţák mohl vybrat dle svého zájmu a potřeb. Ţáci jsou spojování do skupin podle jednotlivých
volitelných předmětů, v případě většího zájmu je vytvořeno více skupin. Pokud
z organizačních důvodů není moţné daný předmět ve školním roce vyučovat (většinou malý
počet přihlášených ţáků), zvolí si ţáci jiný předmět z uvedené nabídky.

5.3.1.

Seminář a praktika z biologie

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět rozvíjí aktivní, samostatnou a kreativní činnost se zaměřením na člověka a
přírodu.
Výuka je zaměřena na:
 rozvoj dovedností spojených se záměrným pozorováním organismů a prostředí,
sledování ekosystémů v okolí školy
 rozvíjení techniky mikroskopování, provádění sloţitých pokusů, vyhodnocení
výsledků a vyvození závěrů
 vliv člověka na ţivotní prostředí, zjišťování důsledků v našem regionu
 sledování výskytu chráněných druhů rostlin a ţivočichů v nejbliţším okolí
 ţivotní prostředí a zdravý ţivotní styl
 rozvíjení logického myšlení při řešení problémových úloh
 práci s informacemi, vyuţití výsledků pozorování a pokusů, vypracování referátů,
projektů, seminárních prací a dovednost obhajovat výsledky své práce
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět si ţáci mohou zvolit od sedmého ročníku a v případě zájmu mohou pokračovat i
v ročníku osmém.Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem studentů 15. Časová
dotace předmětu v sedmém i osmém ročníku jsou 2 hodiny týdně.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Ţák
 aplikuje praktické
metody poznávání
přírody
 dodrţuje základní
pravidla bezpečnosti
práce a chování při
poznávání ţivé a neţivé
přírody
 rozlišuje základní

UČIVO A PŘESAHY


Pozorování organismů v
okolí školy



Mikroskopování, pokusy



Chráněné druhy
ţivočichů a rostlin
 celosvětová
ochrana přírody
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
EV - lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí
EV – vztah člověka k
prostředí
EV – ekosystémy

systematické skupiny
rostlin a ţivočichů,
určuje jejich významné
zástupce pomocí klíčů a
atlasů
 odvodí na základě
pozorování přírody
závislost a přizpůsobení
některých organismů
podmínkám prostředí
 zhodnotí význam
organismů v přírodě i pro
člověka, uplatňuje
zásady bezpečného
chování ve styku se
ţivočichy
 uvede příklady kladných
i záporných vlivů
člověka na ţivotní
prostředí a příklady
narušení rovnováhy
ekosystému

5.3.2.




ochrana přírody a
organismů v ČR
regionální ochrana



Adaptace organismů
různým podmínkám



Člověk a ţivotní
prostředí
 ochrana půdy,
vody, vzduchu
 problémy s odpady
 problémy s energií
 globální problémy



Ţivotní prostředí a
zdravý ţivotní styl
 civilizační choroby

EV – základní
podmínky ţivota

Informatika

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět rozšiřuje vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie.
Cílem výuky je naučit vybrané ţáky školy:
 pouţívat vybrané grafické programy
 vytvářet animované obrázky
 pracovat s digitálním fotoaparátem
 upravovat, třídit a prezentovat digitální fotografie
 vytvářet fotopříběhy
 nahrávat a upravovat hudbu
 zacházet s digitální videokamerou, střih videa
 pouţívat dostupné 3D modelovací programy
 vytvářet vlastní www stránky
 pouţívat operační systém Linux (základní funkce a nastavení)
Časové a organizační vymezení předmětu
Předmět si ţáci mohou zvolit do sedmého ročníku a v případě zájmu mohou pokračovat i
v ročníku osmém. Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem studentů 15. Časová
dotace předmětu v sedmém i osmém ročníku jsou 2 hodiny týdně.
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7. ročník - Informatika

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Ţák

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Zpracování a vyuţití
informací

 vyuţívá základní
standardní funkce
počítače
 ovládá práci s grafickými
editory a vyuţívá
vhodných aplikací
 uplatňuje základní
estetická a typografická
pravidla pro práci s
textem a obrazem
 pracuje s informacemi
v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
 zpracuje a prezentuje na
uţivatelské úrovni
informace v grafické a
multimediální formě

Počítačová grafika
 Bitmapová grafika
 Vektorová grafika
 Digitální fotografie
 Tvorba fotopříběhů
 Tvorba animovaných
obrázků
 3D modelování

MV – tvorba
mediálního sdělení

8. ročník - Informatika

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Ţák
 vyuţívá základní
standardní funkce
počítače
 ovládá práci s HTML
editory, zvukovými a
grafickými editory
 při vyhledávání
informací na internetu
pouţívá jednoduché a
vhodné cesty
 komunikuje pomocí
internetu
 uplatňuje základní
estetická a typografická
pravidla pro práci s
textem a obrazem
 pracuje s informacemi
v souladu se zákony o
duševním vlastnictví

UČIVO A PŘESAHY

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

Zpracování a vyuţití
informací


Vytváření
internetových stránek




Úprava a střih hudby
Úprava a střih videa

Základy práce s počítačem



Operační systém
LINUX
Multimediální
programy a počítačové
hry
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MV – tvorba
mediálního sdělení

5.3.3.

Konverzace v anglickém jazyce

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Povinně volitelný předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně a je určen pro ţáky
7. – 8. ročníku. Výuka probíhá ve třídách, v multimediální nebo počítačové učebně.
Je zaměřena na rozšiřování a upevnění slovní zásoby daného předmětu. Ţáci podle
tematických okruhů zdokonalují své komunikační schopnosti a získávají sebejistější přístup
při komunikaci v cizím jazyce.
Tematické okruhy
 pozdrav, poděkování, představování
 moje rodina (popisují sebe a členy rodiny, jejich vzhled, charakteristiku, zájmovou
činnost)
 nakupování (rozšiřují si slovní zásobu, hrají scénky v obchodě)
 restaurace (hrají scénky, jsou seznámeni s anglickou librou a americkým dolarem,
podílejí se na vytváření jídelního lístku)
 u lékaře (hrají scénky, dokáţí si říct o pomoc a popsat lékaři svou situaci)
 svátky (Vánoce, Halloween, Velikonoce , tvoří projekty na dané téma )
 cestování (rozšiřují si slovní zásobu, dokáţí v jednoduchých frázích komunikovat na
letišti, koupit si jízdenku)
 moje prázdniny (vypráví o záţitcích, píší dopis a pohlednici)
 reálie (seznamují se s reáliemi, zvyky a fakty anglicky mluvících zemí)
 počasí (charakterizují roční období, hrají scénky na předpověď počasí)
 bydlení (popisují svůj dům nebo byt, tvoří projekty)

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 rozumí jednoduché a
zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci
 vyţádá jednoduchou
informaci

UČIVO A PŘESAHY


jednoduchá sdělení –
oslovení, reakce na
oslovení, představování ,
poděkování, ţádost



tematické okruhy –
nakupování, restaurace, u
lékaře, svátky, cestování,
prázdniny, počasí,
bydlení, reálie



slovní zásoba –
synonyma, antonyma

 jednoduchým způsobem se
domluví v běţných
kaţdodenních situacích
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5.3.4.

Výtvarné činnosti

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Ţáci v povinně volitelném předmětu uplatňují své znalosti a zkušenosti z hodin výtvarné
výchovy, dále je prohlubují a rozšiřují.
K tvorbě vyuţívají známé výtvarné techniky (kresba, malba), ale seznamují se i
s některými netradičními výtvarnými postupy (papírořez, ubrousková technika, batika, výroba
škrobových a olejových papírů…).
Orientují se v dostupných grafických technikách (linoryt, suchá jehla, tisk z koláţe,
slepotisk, papíroryt…).
Vytváří společné i individuální kompozice v prostoru, své představy dokáţí převést do
objemových rozměrů (plastická tvorba – drát, papír, textil, keramika, kašírování…).
K tvorbě vyuţívají metody současného výtvarného umění (koláţ, frotáţ, muchláţ, roláţ,
graffiti…).
Svými pracemi se účastní mnoha výtvarných soutěţí a přehlídek, podílejí se na estetizaci
školního prostředí.
Předmět si ţáci mohou zvolit od sedmého ročníku a v případě zájmu mohou pokračovat i
v ročníku osmém či devátém.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je
pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů,
představ a poznatků;
variuje různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro
získání osobitých výsledků

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

UČIVO A PŘESAHY


vizuálně obrazné
vyjádření, jeho prvky ve
vztazích uspořádání
(linie, kresba
z představy…)

 uţívá vizuálně obrazná
vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných
ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie



uspořádání objektů do
celků (barevné a tvarové
kompozice)
lineární, světlostní a
barevné vztahy,
plasticita, zaznamenání
časového průběhu (zátiší,
portrét, figura….)

 vybírá, kombinuje a
vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření;
porovnává a hodnotí jeho





smyslové účinky
vizuálně obrazných
vyjádření (modelování,
koláţ…)
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OSV – rozvoj
schopností poznávání



OSV – kreativita

účinky s účinky jiţ
existujících i běţně
uţívaných vizuálně
obrazných vyjádření
 rozliší působení vizuálně
obrazného vyjádření
v rovině smyslového
účinku, v rovině
subjektivního účinku a
v rovině sociálně
utvářeného i symbolického
obsahu



prostředky pro vyjádření
emocí, nálad, fantazie,
představ i zkušeností
(graffiti, koláţe…..)



OSV – sebepoznání a
sebepojetí

 interpretuje umělecká
vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti;
vychází při tom ze svých
znalostí historických
souvislostí i z osobních
zkušeností a proţitků



typy vizuálně obrazných
vyjádření, skulptura,
plastika, volná malba,
animovaný film, komiks,
fotografie



VMEGS – Jsme
Evropané

 porovnává na konkrétních
příkladech různé
interpretace vizuálně
obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje
k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní
podmíněnosti svých
hodnotových soudů



přístupy k obrazným
vyjádřením
současné trendy
výtvarného umění
(instalace, performance,
videoart, akční umění,
land-art, happening….)



OSV – hodnoty,
postoje, praktická
etika
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5.3.5.

Technické činnosti

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
V tomto volitelném předmětu ţáci uplatní znalosti, vědomosti a zkušenosti
ze vzdělávacího předmětu Pracovní výchova. Technické činnosti jsou nabízeny ţákům 7. – 9.
ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá především v dílnách a je zaměřena na práci s různými technickými
materiály a na činnosti, které rozvíjejí základní kompetence, získané v pracovní výchově.
Cílem předmětu je vzbudit u ţáků zájem o techniku a práci s materiály, prohloubit
pracovní návyky při manuální práci za dodrţení všech bezpečnostních a hygienických zásad.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

ČASOVÝ
PLÁN a
VÝROBKY

PRÁCE S TECHNICKÝMI
MATERIÁLY
Ţák
 dodrţuje zásady bezpečnosti a
hygieny při práci s nástroji a
nářadím, poskytne první
pomoc při úrazu





dílenský řád
organizace a bezpečnost
práce
zásady první pomoci

 připraví si vlastní návrh
výrobku s technickým
náčrtem




technický náčrt
pracovní postup

 provádí jednoduché práce
s technickými materiály,řeší
jednoduché technické úkoly
s vhodným výběrem materiálů
a nářadí

Papír
 jednoduché spoje
 papírové modely
Dřevo
 spoje – kolík,čep
 dlabání, hoblování a vrtání
 práce s tvrdým dřevem

Kovy
 práce s drátem a plechem
 kovové spoje
 řezání závitů

září

modely dle vlast.
návrhu
lepenka+špejle
říjen - prosinec
úhelník,police
ukazovátko
stojánek, ozdoby
leden – únor
věšák,obracečka,
pájená krabička
svěrka,kladívko
březen - duben

Plasty
 plastové spoje
 tvarování plastů
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cukrářská lţíce
naviják,věšák

 na elektrotechnické stavebnici
provádí jednoduchá zapojení
prvků elektrické instalace v
domácnosti







květen - červen
bezpečnost práce
v elektrotechnice
rozvod elektrické energie
obvody s vypínači a
přepínači – vypínač, sériový
přepínač, střídavý přepínač,
kříţový přepínač
zásuvkové obvody
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elektromontáţní
souprava

5.3.6.

Seminář z matematiky a českého jazyka

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět seminář z matematiky a českého jazyka si mohou vybrat ţáci
9. ročníku a v učebním plánu je vymezen dvěma hodinami týdně (1 hodina matematiky a 1
hodina českého jazyka).
Vyučovací předmět:
 je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru matematika
a český jazyk a literatura
 klade důraz na třídění a systematizaci poznatků a informací, jejich propojení a
zařazení do širších významových celků
 shrnuje a prohlubuje jednotlivé očekávané výstupy uvedených předmětů
 připravuje ke studiu na středních školách
Formy realizace vyučovacího předmětu:
 samostatná a skupinová práce
 vyuţití testů
 vyuţití počítačových programů
 práce s odbornými příručkami, vyhledávání a třídění informací
Vyučovací předmět seminář z matematiky a českého jazyka úzce souvisí se všemi
předměty vzdělávacího oboru matematika, jazyk a jazyková komunikace.
Matematika

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO A PŘESAHY

Ţák
 modeluje a řeší situace
s vyuţitím dělitelnosti
v oboru přirozených čísel
 provádí početní operace
v oboru celých a
racionálních čísel



dělitelnost



racionální čísla

 řeší modelováním a
výpočtem situace
vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map a
plánů



poměr

 určuje vztah přímé anebo
nepřímé úměrnosti
 vyjádří funkční vztah
tabulkou, rovnicí, grafem



přímá a nepřímá
úměrnost

 řeší aplikační úlohy na
procenta (i pro případ, ţe
procentová část je větší



procenta
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neţ celek)
 určuje velikost úhlu
měřením a výpočtem



úhly

 řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických a
vzdělávacích oblastí



Pythagorova věta

 charakterizuje a třídí
základní rovinné útvary
 vypočítá obvod a obsah
rovinných útvarů



obvody a obsahy
rovinných útvarů

 určuje a charakterizuje
základní prostorové útvary
 vypočítá povrch a objem
těles



povrchy a objemy těles

 uţívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů
 matematizuje jednoduché
reálné situace s vyuţitím
osvojených algoritmů



testové úlohy

Český jazyk

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 vyuţívá poznatků o jazyce
a stylu ke gramaticky
i věcně správnému
písemnému projevu
a k tvořivé práci s textem

 spisovně vyslovuje česká
a běţně uţívaná cizí slova
 rozlišuje a příklady
v textu dokládá
nejdůleţitější způsoby
obohacování slovní

UČIVO A PŘESAHY


písemný projev - na
základě poznatků o
jazyce a stylu, o
základních slohových
postupech a ţánrech;
vyjádření postoje ke
sdělovanému obsahu,
vlastní tvořivé psaní



zvuková stránka jazyka



slovní zásoba a tvoření
slov - slovní zásoba a její
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zásoby a zásady tvoření
českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování,
zvláště ve frazémech
 samostatně pracuje
s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a
s dalšími slovníky a
příručkami
 správně třídí slovní druhy,
tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich pouţívá ve
vhodné komunikační
situaci
 rozlišuje významové
vztahy gramatických
jednotek ve větě a
v souvětí
 v písemném projevu
zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný,
morfologický i
syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
 uceleně reprodukuje
přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl
díla

jednotky, slohové
rozvrstvení slovní
zásoby, obohacování
slovní zásoby, způsoby
tvoření slov



jazykové slovníky a
příručky



tvarosloví - slovní druhy,
mluvnické významy a
tvary slov



skladba - stavba věty,
stavba textu, grafická
schémata sloţitějších
souvětí



pravopis - lexikální,
morfologický,
syntaktický



tvořivé činnosti
s literárním textem –
hlavní myšlenky textu,
interpretace literárního
textu, vytváření vlastních
textů



základy literární teorie
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5.3.7.

Cvičení z matematiky

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Vyučovací předmět cvičení z matematiky si mohou vybrat ţáci 8. ročníku a v učebním plánu
je vymezen dvěma hodinami týdně.
Vyučovací předmět:





klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům
matematiky a jejich vzájemným vztahům
pomáhá vytvářet zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod
řešení úloh) a vede k efektivnímu vyuţívání osvojeného matematického aparátu
shrnuje a prohlubuje jednotlivé očekávané výstupy
rozvíjí důvěru ţáků ve vlastní schopnosti a moţnosti při řešení úloh, systematičnost a
vytrvalost

Formy realizace vyučovacího předmětu:
 samostatná a skupinová práce
 vyuţití výpočetní techniky, práce s tabulkami
 vyuţití testů

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Ţák
 provádí početní operace
v oboru celých a
racionálních čísel

UČIVO A PŘESAHY


racionální čísla

 odhaduje a vypočítá
objem a povrch těles
 určuje a charakterizuje
základní prostorové
útvary (tělesa)



hranoly

 uţívá ve výpočtech
druhou mocninu a
odmocninu
 analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného
matematického aparátu
 řeší úlohy na prostorovou
představivost



mocniny a odmocniny



Pythagorova věta

 odhaduje a vypočítá obsah
a obvod základních
rovinných útvarů



kruh, kruţnice
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 odhaduje a vypočítá
objem a povrch těles
 analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy
s vyuţitím osvojeného
matematického aparátu



válec

 matematizuje jednoduché
reálné situace s vyuţitím
proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny



mnohočleny

 formuluje a řeší reálnou
situaci pomocí rovnic



lineární rovnice

 vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data
 porovnává soubory dat



statistika

 uţívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů



logické a netradiční
úlohy
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5.3.8.

Seminář z fyziky a chemie

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Ţáci si mají moţnost vybrat v devátém ročníku volitelný předmět seminář z fyziky a
chemie.
V semináři vedeme ţáky ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s vyuţitím
různých empirických metod poznávání – pozorování, měření, experiment.
Vedeme je ke způsobu myšlení, které vyţaduje ověřování vyslovovaných domněnek,
posuzování důleţitosti, spolehlivosti a správnosti. Zapojujeme je do aktivit směřujících
k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí.
Chemie:
 seznámení s bezpečností při práci v laboratoři
 chemické kahany
 jednoduché pokusy (zahřívání kapalin, oddělování sloţek směsí)
 destilace, filtrace, odpařování, dekantace, apod., vyuţití v praxi
 modelování molekul (uhlovodíky)
 příprava jednoduchých látek a jejich důkaz (kyslík, vodík, halogenidy, atd.)
 sloţení roztoků
 zjišťování rozpustnosti pevných a plynných látek
 zjišťování kyselosti a zásaditosti roztoků (kyselé deště)
 vlastnosti plastů (likvidace odpadu)
Fyzika:
 měření fyzikálních veličin
 převody s dvěma a více koly
 měření posuvným měřidlem (praktické znalosti, vyuţití)
 kmitavý pohyb
 matematické kyvadlo
 fyzika letu (význam létání)
 proudění tekutin
 elektrolýza (galvanické články, historie, současnost)
 mikroskop, dalekohled (výzkumné práce - uţití)
Ţáci pravidelně pracují s internetem, výpočetní technikou, vyuţívají poznatků
z informatiky.
Samostatně vyhledávají a zpracovávají zadané téma.
Internet:
 fyzikální stránky
 chemické stránky
 významní fyzikové, významní chemikové
 významné prvky, periodická soustava prvků
 fyzika letu – historie, současnost
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Ţáci na dané téma hledají a vypracovávají projekty – ve dvojicích nebo samostatně.
Projekty:
 jaderná energie – neobnovitelný zdroj energie
 fyzikové, chemikové – jejich význam pro současnost
 významné prvky – jejich vyuţití dnes

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY





UČIVO A PŘESAHY

seznámení s učivem
bezpečnost
hlášení úrazu
seznámení
se s fyzikální a
chemickou pracovnou
 pouţívání kahanu





 jednoduché zacházení
s laboratorním sklem




 umí převádět jednotky
 změří vhodně zvolenými
měřidly některé důleţité
fyzikální veličiny
 zná měřidla a jejich
pouţití v praxi
 umí pouţívat posuvné
měřidlo
 umí pouţívat a vybírat
k měření objemu vhodné
laboratorní sklo
 umí měřit přesně
objemy
 umí sestavit jednoduchý
pokus na kmitání, měřit
periodu
 vyuţití rezonance
v praxi

 umí zjistit rozpustnost
pevných, plynných
látek, vyuţití v praxi
 dodrţuje bezpečnost
s chemickými látkami
 urči společné a rozdílné

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA

řád fyzikální učebny
řád chemické pracovny
organizace a bezpečnost
práce
chemické kahany
(plynový, lihový)
zahřívání kapalin

Září

oddělování sloţek směsí
usazování, dekantace,
filtrace,
měření fyzikálních
veličin
měření hmotnosti
měření délky

Říjen

měření posuvným
měřidlem s noniem
měření objemu kapalin a
roztoků
destilace
kmitavý pohyb
měření periody
kmitavého pohybu

listopad





matematické kyvadlo
rezonance kyvadel
kmity – shrnutí tématu

prosinec



zjišťování rozpustnosti
pevných látek
zjišťování rozpustnosti
plynných látek
porovnání některých

leden
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OSV – rozvoj
schopností poznávání

EV- základní
podmínky ţivota

OSV- rozvoj
schopností poznávání

OSV- rozvoj
schopností poznávání

EV- vztah člověka k
prostředí

vlastnosti látek
 porovná vlastnosti a
pouţití prakticky
významných
chemických látek
 rozliší výchozí látky a
produkty chemických
reakcí
 přečte chemické rovnice
 vyuţívá poznatky o
silách působících na
těleso

 porovná vlastnosti
vybraných halogenidů
 vysvětli vznik kyselých
dešťů
 dodrţuje bezpečnost při
práci s chemickými
látkami





únor




slučování prvků
s kyslíkem
slučování prvků se sírou
rozklad chemický látek






proudění tekutin
fyzika letu
význam létání
elektrolýza

Březen



příprava a některé
vlastnosti halogenidů
příprava oxidů a jejich
reakce s vodou
příprava oxidů a jejich
reakce s kyselinami
sloţení roztoků

duben

květen





zjišťování kyselosti a
zásaditosti roztoku
vlastnosti plastů
modelování molekul
mikroskop





Keplerův dalekohled
Opakování
Shrnutí učiva

červen





 orientuje se na stupnici
pH, umí změřit kyselost
a zásaditost
univerzálním
indikátorovým papírkem
 orientuje se v přípravě a
vyuţívání různých látek
v praxi, vliv na ţivotní
prostředí
 praktické vyuţití zákona
o přímočarém šíření
světla

vlastností sloučenin
s vazbou polární a
nepolární
příprava plynů
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EV- vztah člověka k
prostředí

EV- vztah člověka k
prostředí

EV – lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, základní
podmínky ţivota

EV – lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí, základní
podmínky ţivota

5.3.9.

Finanční gramotnost

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět zahrnuje náměty a okruhy, s nimiţ se člověk setkává v běţném ţivotě –
vlastnictví, majetek a jeho ochrana, bydlení, HDP, nabídka a poptávka, bankovnictví,
pojišťovny, úroky, daně, hospodaření s penězi…
Cílem výuky je naučit ţáky:
 základním znalostem v oblasti ekonomiky a finančnictví
 orientaci v oblasti bankovnictví
 rozeznat druhy pojištění a chápat jejich rozdíly, výhody a nevýhody
 chápat pojmy vlastnictví a majetek a s tím spojené práva a povinnosti
 logickému uvaţování při řešení úloh
 pracovat s internetem při vyhledávání informací, tyto informace třídit a zpracovávat
 pracovat samostatně i ve skupinách, výsledky své práce prezentovat
Časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Finanční gramotnost si mohou ţáci zvolit v 9. ročníku. Časová
dotace jsou 2 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách nebo v učebně výpočetní
techniky.
Vyučovací předmět souvisí se vzdělávacími obory matematika, informatika, dějepis, český
jazyk a literatura, výtvarná výchova, svět práce a se všemi průřezovými tématy.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Ţák
 se seznámí s učivem
 rozezná druhy majetku
 pozná rozdíl mezi
krádeţí a pirátstvím
 ví, jakým způsobem se
můţe chránit proti
pirátství i krádeţím
 zná jednotlivé typy
bydlení a umí popsat
jejich výhody a
nevýhody
 ví, co je dělba práce a
jak se vyuţívá ve
společnosti
 chápe rozdíl mezi
zboţím a sluţbami
 zná pravidla reklamace
a slev

UČIVO A PŘESAHY
o
o
o
o

majetek
vlastnictví
krádeţe a pirátství
ochrana majetku

o bydlení
o náčrt půdorysu ideálního
bytu
o projekt „vlastní bydlení“
o ochrana spotřebitele, práva
a povinnosti při
reklamaci
o slevy
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ČASOVÝ PLÁN a
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
Září
Osobnostní a sociální
výchova

Říjen
Osobnostní a sociální
výchova
Environmentální
výchova

 zná rozdíl mezi
nabídkou a poptávkou,
její druhy
 umí narýsovat a
vysvětlit grafy
 ví, co je HDP
 zná jednotlivé typy
reklam

o nabídka a poptávka
o HDP
o reklama

Listopad

 rozpozná skrytý nátlak
v reklamách
 ví, co je ţivnost, jaké
jsou její výhody a
nevýhody
 zná jednotlivé typy
obchodních společností

o
o
o
o

Prosinec

 zná historii peněz
 rozpozná jednotlivé
druhy mincí a
bankovek
 zná ochranné prvky
bankovek
 ví, co je inflace, její
moţná rizika
 umí pouţívat platební
karty a bankomat

o peníze
o inflace
o platební karty a bankomaty

 umí platit různými
bezhotovostními
způsoby
 zná největší banky
v ČR
 vyzná se v bankovních
produktech
 zná funkce ČNB
 uvědomuje si rizika i
výhody půjček
 zná jednotlivá pojištění
 umí se orientovat
v pojistkách na
internetu
 zná druhy smluv a
jejich náleţitosti

reklama v televizi
projekt „vlastní reklama“
ţivnosti
firmy

o bezhotovostní platební styk
 internet banking
 home banking
 mobilní bankovnictví
 poštovní poukázky
o banka, bankovní produkty
o ČNB
o půjčky

o pojištění
o pojištění České pojišťovny
– práce s internetem
o smlouvy

Osobnostní a sociální
výchova
Multikulturní výchova
Mediální výchova

Mediální výchova

Leden
Osobnostní a sociální
výchova

Únor
Osobnostní a sociální
výchova

Březen
Osobnostní a sociální
výchova

o cenné papíry
o důchody
o rozpočet
Duben

 umí rozpoznat a
pouţívat akcie,

Výchova
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dluhopisy a další cenné
papíry
 ví, co je důchod a renta
 umí sestavit osobní a
rodinný rozpočet
 se orientuje v rozpočtu
města, kraje a státu
 ví, k čemu slouţí úřad
práce
 si vyzkouší reální
situace běţného ţivota

demokratického
občana
o rozpočet
o úřad práce
o projekt „rodina“
Květen
o běţné reálné situace
 půjčky
 hypotéka
 smlouvy
 pojištění

Výchova
demokratického
občana
Červen
Environmentální
výchova
Mediální výchova

343

5.3.10.

Základy administrativy

Charakteristika povinně volitelného předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět je rozdělen na 2 hlavní části:
-

psaní desetiprstovou hmatovou metodou

-

psaní obchodních dopisů.

Cílem výuky je naučit ţáky:
 ovládání klávesnice
 přesné psaní desetiprstovou hmatovou metodou
 rychlost minimálně 160 úhozů za minutu
 přesnosti při psaní
 pořizování záznamu podle přímého diktátu
 seznámení s normami pro vyhotovování obchodních i osobních písemností
Časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Základy administrativy si mohou ţáci zvolit v 8. nebo 9. ročníku.
Časová dotace jsou 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně v učebně výpočetní techniky.
Vyučovací předmět souvisí se vzdělávacími obory český jazyk a literatura, anglický
jazyk, výpočetní technika a občanská výuka. Přímou vazbu má také na ekonomické předměty.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Ţák
 se seznámí s pravidly
počítačové učebny
 se seznámí s obsahem
učiva
 zná správný prstoklad
všech kláves
 procvičuje písmena d, f,
j, k, a, s, l, ů, r, u, e, i

UČIVO A PŘESAHY

ČASOVÝ
PLÁN





řád počítačové učebny
obsah učiva
nácvik

Září

 procvičuje písmena w,
o, q, p, v, n, t, z



nácvik

Říjen

 procvičuje písmena g, h,
b, m, ú, y, c, x, čárky a
tečky



nácvik

Listopad

 umí napsat velká
písmena
 umí napsat další



nácvik velkých písmen
s pouţitím kláves Shift a Caps
Lock

Prosinec
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znaménka



nácvik dalších znamének
o ?
o :
o %
o =
o ()
 opis cizojazyčných textů

 procvičuje písmena ě, é,
š, č, í, ř, á, ţ, ý
 umí napsat háček a
čárku nad dalšími
velkými písmeny



nácvik

Leden

 umí napsat číslovky 1,
2, 3, 0, 5, 8
 umí upravit počítačový
text




nácvik
úprava textu
o změna písma
o styl písma
o podtrţení
o index
o poznámky pod čarou
o záhlaví a zápatí

Únor

 procvičuje číslovky 4, 9,
6, a 7
 umí napsat římské
číslovky



nácvik

Březen

 se seznámí s druhy
obchodních dopisů
 umí napsat poptávku,
nabídku, objednávku,
upomínku, urgenci a
reklamaci
 chápe rozdíl mezi
jednotlivými
obchodními dopisy




nácvik
druhy obchodních dopisů

Duben

 umí napsat prosbu,
omluvu a plnou moc
 ví, jakou podobu mají
další obchodní dopisy
 umí napsat
strukturovaný ţivotopis




druhy obchodních dopisů
strukturovaný ţivotopis

Květen

 ví, co jsou to osobní
dopisy
 umí napsat osobní dopis



osobní dopisy

Červen

Mediální výchova

Osobnostní a
sociální výchova
Mediální výchova

Osobnostní a
sociální výchova
Mediální výchova

Osobnostní a
sociální výchova
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5.3.11.

Házená – rozšířená výuka tělesné výchovy

Charakteristika předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Škola má statut pro rozšířenou výuku tělesné výchovy – házená chlapců. Předmět je
určen pro nadané ţáky, kteří mají upravený učební plán. Házená doplňuje tělesnou výchovu,
která je posílená v 6. a 7. ročníku na 5 hodin týdně a v 8. a 9. ročníku na 4 hodiny týdně. Toto
navýšení je moţné pouze z disponibilních hodin, které jsou ţákům odebrány z těchto
vzdělávacích oblastí:





6. ročník –
7. ročník –
8. ročník –
9. ročník –

po jedné hodině fyziky, přírodopisu a pracovní výchovy
dvě hodiny volitelných předmětů a jedna hodina pracovní výchovy
dvě hodiny volitelných předmětů
dvě hodiny volitelných předmětů

Výuka je zaměřena na:
 optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti ţáků
 komplexní rozvoj herních dovedností jednotlivce
 postupné pohybové sebezdokonalování ţáků a posilování jejich sebevědomí
 rozvíjení herního myšlení a prostorové orientace při řešení herních situací
 rozvoj sportovní všestrannosti
 vzájemnou pomoc ţáků, vnímání individuálních odlišnosti jako podmínky úspěšné
spolupráce
 dodrţování pravidel v duchu „fair – play“
 vytváření kladných postojů ţáků ke zdravému způsobu ţivota
 pozitivní ovlivňování jejich vztahu ke sportu
 přípravu ke studiu na středních sportovních školách
Časové vymezení tělesné výchovy a házené:
 6. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny házené týdně
 7. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny házené týdně
 8. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 2 hodiny házené týdně
 9. ročník - 2 hodiny tělesné výchovy a 2 hodiny házené týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 výuka probíhá ve sportovní hale školy (40 x 20m), v teplých měsících je navíc
k dispozici venkovní hřiště
 v případě zájmu zákonných zástupců škola zařazuje do výuky kaţdoročně týdenní
soustředění sportovních tříd
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6. – 7. ročník
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY


Klade důraz na všestrannost
sportovní přípravy



Zabezpečuje všestranný
rozvoj osobnosti



Získává vlastnosti jako je
vytrvalost a sebeovládání,
svým postojem přispívá k
formovaní sebe samého



Učí se herním dovednostem,
správně pojmenuje a
prakticky předvede HČJ



Učí se správně pojmenovat a
předvede herní kombinace a
systémy



Poloţí základy v pohybové
činnosti kondiční přípravy
(síla, rychlost, vytrvalost,
koordinace)

UČIVO A PŘESAHY
- pestrost cvičení
- atletika, gymnastika
- aerobic, doplňkové sporty
- testová baterie pohybových
schopnosti
- běh 2x15m, 30m driblink
- pětiskok, hod míčem, běh
10x20m
- cooper test
- herní výkon (úspěšnost
střelby %)
- rozvíjet schopnost tvořivého
jednání
- uvolnění s drţeným míčem
kolem obránce
- zpracovat a přihrát míč v
pohybu
- pohyb hráče bez míče
(start, změna směru)
- střelba vrchní jednoruč z
místa
- střelba 7m hodu ze stoje
- návrat hráče z útoku do
obrany
- činnost brankáře - chytání
z postů

- obranná kombinace zajišťování
- útočná kombinace „hoď a
běţ“
- obranná kombinace přebíráni
- obranný systém 0:6
- útočný systém s jedním
pivotem
- útočná kombinace 3:2, 3:3
- rychlý útok skupiny hráčů
(l.vlna)
- úpolové hry, kliky, shyby,
cvičení
s plnými míči
- běţecká cvičení, štafety
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA










Získává základy techniky a
taktiky, uplatňuje pravidla
hry, hygienu a bezpečné
chování ve sportovní
přípravě i mimo ni

Učí se potřebu pohybu,
úspěchu a soutěţí.
Orientuje se v informačních
zdrojích o sportovních
akcích ve škole , klubu a
získává informace o sportuházené
Šetrně zachází s erárními i
vlastními sportovními
pomůckami a vybavením
sportovišť /školy/třídy

- plně podpořit soutěţivost,
- motivovat a vytvářet kladný
postoj ke sportu, fair play
- znalost pravidel házené
- prevence úrazu, nemoci
- výţiva, strava sportovce

- škola, rodina, klub, školní
akce
- utkání, mezinárodní turnaje
- soustředění, výcvikové
tábory
postoj
k materiálním
hodnotám
- opatrnost, šetrnost

Seznámí se s kompenzačními - průpravné a přípravné hry
- doplňkové sporty
a relaxačními technikami
- školní sportovní soutěţe
k odstranění únavy

8. – 9. ročník
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY


- pohybové hry vytrvalostního
charakteru
- poskoky, skoky (švihadla,
překáţky)
překáţkové
dráhy,
doplňkové
sporty
- kompenzační a protahovací
cvičení

Klade důraz na všestrannost
sportovní přípravy



Zabezpečuje všestranný
rozvoj osobnosti



Získává vlastnosti jako je
vytrvalost a sebeovládání,
svým postojem přispívá k
formovaní sebe samého

UČIVO A PŘESAHY
- pestrost cvičení
- atletika, gymnastika
- aerobic, doplňkové sporty
- testová baterie pohybových
schopnosti
- běh 2x15m, 30m driblink
- pětiskok, hod míčem, běh
10x20m
- cooper test
- herní výkon (úspěšnost střelby
%)
- rozvíjet schopnost tvořivého
jednání
- uvolnění s drţeným míčem při
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA



klamavé činnosti
(otočením kolem vlastní osy)
Učí se herním dovednostem, - uplatnit střelbu ze země z běhu
- pohyb hráče bez míče ( únik)
správně pojmenuje a
- střelba spodní
jednoruč
prakticky předvede HČJ
(podstřel)
- střelba křídla v pádu
- získávání volného míče
brankář – zachytávání
protiútoku
- přihrávka za tělem a
z výskoku
- přihrávka spodní z boku
- střelba s výklonem ze země
- střelba vrchní jednoruč z místa
- střelba pivotmana v letu
- zběhnutí křídla, spojky do 2.PI
- brankář – zaloţení 2. vlny
- brankář - dosaţení branky
přes celé hřiště výhozem
- hra pivotmana - postavení
čelní a boční clony



Učí se správně pojmenovat
a předvede herní kombinace
a systémy



Poloţí základy v pohybové
činnosti kondiční přípravy
(síla, rychlost, vytrvalost,
koordinace)

- obranná kombinace - víceblok
- útočná kombinace 4:3, 5:4
obranná
kombinace
proklouzávaní
- obranný systém 1:5 (ruská
obr.)
- útočný systém s jedním stálým
pivotem a s jedním vbíhajícím
pivotem
- rychlý útok (2. vlna)
- postupný útok s jedním ,
dvěma pivoty
- útočná kombinace při početní
převaze
- útočná kombinace při osobní
obraně LS, SS
- obranný systém 1+5
- rychlý útok skupiny hráčů (2.
vlna)
- úpolové hry, kliky, shyby,
cvičení
s plnými míči
- běţecká cvičení, štafety
- pohybové hry vytrvalostního
charakteru
- poskoky, skoky (švihadla,
překáţky)
- překáţkové dráhy, doplňkové
sporty
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- kompenzační a protahovací
cvičení


Získává základy techniky a
taktiky, uplatňuje pravidla
hry, hygienu a bezpečné
chování ve sportovní
přípravě i mimo ni



Učí se potřebu pohybu,
úspěchu a soutěţí.
Orientuje se v informačních
zdrojích o sportovních
akcích ve škole , klubu a
získává informace o sportuházené





Šetrně zachází s erárními i
vlastními sportovními
pomůckami a vybavením
sportovišť/školy/třídy



Seznámí se
s kompenzačními a
relaxačními technikami
k odstranění únavy

- zvyšovat odolnost na stále se
zvyšující zátěţ
- zdokonalit vnímaní „pocitu
míče“
- schopnost samostatně a
kreativně pracovat
- prevence úrazu, nemoci, masáţ
- drogy a jejich vliv na výkon
sportovce

- škola, rodina, klub, školní akce
- utkání, mezinárodní turnaje
- soustředění,výcvikové tábory
- postoj k materiálním hodnotám
- opatrnost, šetrnost
- průpravné a přípravné hry
- doplňkové sporty
- školní sportovní soutěţe
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5.3.12.

Krasobruslení - rozšířená výuka tělesné výchovy

Charakteristika předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Předmět je stejně jako házená určen pro nadané ţáky, kteří mají upravený učební plán.
Ţákyně, které navštěvují předmět krasobruslení, jsou zařazeny do sportovních tříd s
rozšířenou výukou házené a čerpají tak disponibilní hodiny na posílení časové dotace tělesné
výchovy. Tělesná výchova je tedy posílena o 3 hodiny v 6. a 7. ročníku a dvě hodiny v 8. a 9.
ročníku, které připadají na výuku krasobruslení. Disponibilní hodiny jsou odebrány v kaţdém
ročníku z těchto vzdělávacích oblastí:





6. ročník - po jedné hodině fyziky, přírodopisu a pracovní výchovy
7. ročník - dvě hodiny volitelných předmětů a jedna hodina pracovní výchovy
8. ročník - dvě hodiny volitelných předmětů
9. ročník - dvě hodiny volitelných předmětů

Výuka je zaměřena na:
 optimální rozvoj tělesného, duševního a sociálního zdraví
 rozvíjení vědomostí, rozvoj pohybových schopností a dovedností
 rozvoj sportovní všestrannosti
 kultivaci pohybového projevu a správného drţení těla
 nácvik a zdokonalování krasobruslařské techniky, kroků, skoků, piruet a spojovacích
prvků
 motivaci ţáka pro další rozvoj pohybových schopností a dovedností ve specializaci
krasobruslení
 dosaţení optimálního sportovního výkonu v závislosti na svých individuálních
předpokladech
 předvedení komplexního výkonu v podmínkách soutěţe
 vzájemnou pomoc ţáků, vnímání individuálních odlišností jako podmínky úspěšné
spolupráce
 posílení zdravého sebevědomí
 dodrţování pravidel v duchu „fair – play“
 pozitivní ovlivňování jejich vztahu ke sportu
 vytváření kladných postojů ţáků ke zdravému způsobu ţivota
 přípravu ke studiu na středních sportovních školách
Časové vymezení tělesné výchovy a krasobruslení:
 6. ročník – 2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny krasobruslení týdně
 7. ročník – 2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny krasobruslení týdně
 8. ročník – 2 hodiny tělesné výchovy a 2 hodiny krasobruslení týdně
 9. ročník – 2 hodiny tělesné výchovy a 2 hodiny krasobruslení týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
 Výuka probíhá 3 x týdně na zimním stadionu v Kopřivnici, od dubna do června v hale
školy nebo na venkovním hřišti.
 V dubnu se ţákyně účastní týdenního krasobruslařského soustředění na zimním
stadionu a sportovní hale v Kravařích.
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5.4.

Nepovinné předměty

Naše škola nabízí ţákům kromě vzdělání v povinných vzdělávacích oborech a volitelných
předmětech také velké mnoţství nepovinných předmětů.V rámci profilace školy se jedná
především o sportovně zaměřené předměty, které nečerpají časovou dotaci z učebního plánu a
jsou tedy nad jeho rámec.Vzhledem k organizačním moţnostem školy se můţe nabídka
jednotlivých předmětů lišit, uvedeme zde alespoň ty, které mají v naší škole jiţ letitou tradici
a těší se velkému zájmu ţáků.
1. stupeň:
 pohybové hry (chlapci i dívky)
 gymnastika
 šachy
2. stupeň:
 sportovní hry (chlapci i dívky)
 gymnastika
 šachy
 florbal
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1.

Pravidla pro hodnocení žáků

Hodnocení ţáků v naší základní škole se řídí těmito zásadami
 hodnocení probíhá ve všech ročnících s pouţitím klasifikační stupnice
 klasifikujeme celým stupněm, známky se znaménkem mínus se nepouţívají
 známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje ţákovo chování
 hodnocení musí být spravedlivé, srozumitelné a jednoznačné
 známkujeme jen probrané a procvičené učivo, písemné práce jsou včas oznámeny
 individuální přístup k ţákům se zdravotním, sociálním handicapem a k cizincům
 zohledňování snahy, píle a přihlíţení k vývoji výkonů
 je uplatňována i motivační úloha hodnocení
Zásady sebehodnocení
 učitel vede ţáky k sebehodnocení, stanovuje a objasňuje kriteria, vytváří prostor a
podmínky
 učitel pravidelně konfrontuje výsledky práce dětí s kriterii hodnocení
 poskytuje doporučení k překonávání neúspěchu
 ţáci hodnotí výsledky učení, míra schopnosti sebehodnocení je důleţitá pro
klasifikaci
Kritéria hodnocení ţáků
 zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů
 schopnost řešit problémové situace
 úroveň komunikačních dovedností
 schopnost vykonávat činnosti samostatně a smysluplně
 změny v chování, postojích, dovednostech a návycích
 míra zodpovědnosti a tolerance ţáka
Způsob informování rodičů o prospěchu
 dílčí informace a jednotlivé známky jsou zapisovány průběţně do ţákovských kníţek
 hodnocení 1. a 3. čtvrtletí je rodičům předáno na třídních schůzkách
 zprávy o neprospěchu nebo opatřeních k posílení kázně jsou zaslány dopisem
 podrobné informace jsou rodičům předávány na třídních schůzkách a při
individuálních pohovorech
 v případě náhlého zhoršení prospěchu nebo kázeňského výkyvu jsou rodiče zváni do
školy na mimořádné jednání, většinou za účasti vyučujících, třídního učitele,
výchovného poradce nebo vedení školy – výchovná komise
Formy ověřování vědomostí a dovedností ţáků
 písemné práce, slohové práce, testy, cvičení
 ústní zkoušení a mluvený projev
 zpracování referátů, projektů a prací k danému tématu
 samostatné aktivity a domácí úkoly
 modelové a problémové úkoly – kvízy, rébusy, kříţovky
 laboratorní práce, projektové a skupinové práce
 projektové dny
 soustavné diagnostické pozorování ţáka
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6.1.1.

Hodnocení chování

Při hodnocení chování posuzujeme pouze chování během vyučování a na akcích
pořádaných školou. Přestupky, kterých se ţák dopouští mimo vyučování nehodnotíme, pouze
k nim zaujímáme stanovisko a spolupracujeme s rodinou, případně s kompetentními
institucemi.
Klasifikační stupnice:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
Stupeň 1 (velmi dobré)
Ţák dodrţuje pravidla školního řádu. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole,
rozpozná problém, činí uváţlivá rozhodnutí. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému
souţití a ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Pouţívá bezpečně a účinně materiály,
nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla. Chrání své zdraví a zdraví druhých,
ochraňuje ţivotní prostředí i kulturní a společenské hodnoty. Chápe základní principy, na
nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole.
Rozhoduje a chová se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou
pomoc . Aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit školy. Jeho docházka do
školy je pravidelná, nepřítomnost řádně omluvená. Stupněm velmi dobré lze klasifikovat i
ţáka s drobnými projevy nekázně, pokud na napomenutí nebo důtku reaguje zlepšeným
chováním a projeví snahu o nápravu.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Ţák pravidla školního řádu v podstatě dodrţuje, občas selhává při řešení problémových
situací. Neuvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Mívá problémy v souţití s ostatními
ţáky a učiteli. Ojediněle nedodrţuje bezpečnostní pravidla, nemá vhodný vztah k ţivotnímu
prostředí, ke kulturním a společenským hodnotám. Chápe základní principy a pravidla, ale
občas je nedodrţuje, dopouští se závaţných přestupků proti školnímu řádu. Dostal se do
závaţnějších problémů, ale svých nedostatků si je vědom a řeší je s pomocí dospělých.
Předchozí opatření k posílení kázně nevedla k nápravě drobnějších přestupků. Důvodem pro
druhý stupeň je také neomluvená absence, nedodrţování léčebného reţimu.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Ţák opakovaně porušuje pravidla školního řádu, nemá pozitivní vztah k učení, často
narušuje vyučování svou nepozorností a úmyslnou nekázní, není kritický ke svým
výsledkům. Činí neuváţlivá rozhodnutí a neuvědomuje si zodpovědnost za své činy. Jeho
souţití s ostatními spoluţáky je opakovaně problémové. Svým chováním a jednáním narušuje
atmosféru ve třídě. Porušuje zásady ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Své
jednání a chování nedokáţe ovládat. Vůči spoluţákům pouţívá fyzické a psychické násilí,
jeho chování je nebezpečné jemu samému i okolí. Chápe základní principy, na nichţ
spočívají zákony, ale vědomě je porušuje a dopouští se trestné činnosti. Způsobil závaţnou
škodu na majetku školy. Nechrání své zdraví a zdraví druhých, ničí vědomě ţivotní prostředí,
kulturní a společenské hodnoty. Neomluvená absence je opakovaná a má dlouhodobější
charakter. V jeho chování se objevují projevy rasismu, sklony k šikanování a jiné sociálně
patologické jevy.
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6.1.2.

Hodnocení všeobecně vzdělávacích předmětů

Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných cílů, které jsou stanoveny
vzdělávacím programem. Poţadavky jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem.
Klasifikační stupnice:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Stupeň 1 (výborný)
Ţák má pozitivní vztah k učení. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory logicky
správně, výstiţně se vyjadřuje, má souvislý a kultivovaný ústní i písemný projev. Rozumí
různým typům textů a záznamů, operuje s obecně uţívanými termíny, znaky, symboly. Uvádí
věci do souvislosti, informace umí vyhledávat a třídit, zapojuje se do diskuse. Pracuje aktivně,
tvořivě, plně vyuţívá své schopnosti. Navazuje na získané vědomosti a dovednosti
z předešlých ročníků, sám posuzuje a hodnotí úroveň svých vědomostí a dovedností. Je
schopen a ochoten věnovat se samostatnému studiu. Umí objektivně hodnotit sebe i ostatní.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák jeví většinou o práci v hodinách zájem. Ve formulaci svých myšlenek má nepodstatné
nedostatky. Jeho myšlenky a názory v logickém sledu jsou nepřesné. Ovládá poţadované
poznatky, fakta, pojmy a definice v podstatě uceleně. Ve vyjadřování má menší mezery,
poţadované intelektuální a motorické činnosti vykonává samostatně nebo podle menších
podnětů učitele, na doplňující otázky vcelku správně reaguje, drobné chyby sám opraví. Je
schopen dosáhnout dobrých výsledků a zlepšovat se. Písemný i ústní projev je méně
kultivovaný. Dokáţe objektivně hodnotit své výsledky.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí závaţnější mezery. Pracuje s výkyvy , spíše mechanicky, bez většího
zájmu a nasazení. Není schopen uvaţovat systematicky, i na doplňující otázky reaguje
s výraznějšími chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle
podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, výsledky svého učení
nehodnotí vţdy objektivně a kriticky. Jeho grafický projev je méně estetický a má menší
nedostatky. Výsledky svého učení nehodnotí vţdy objektivně a kriticky.
Stupeň 4 ( dostatečný)
Ţák má ve formulaci, vyjadřování svých myšlenek a úplnosti osvojení poţadovaných
poznatků závaţné mezery. Myšlenkový sled je chaotický, je málo pohotový, úkoly řeší
s chybami. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení praktických úkolů se
vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. Jeho ústní projev je nevýrazný, nesouvislý, vyjadřuje se s obtíţemi. Písemný
projev je chaotický, neucelený. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele
opravit. Při samostatném myšlení má velké těţkosti.
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Stupeň 5 ( nedostatečný)
Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně. Má v nich závaţné a
značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických i
praktických úkolů velmi chybuje. Své vědomosti není schopen uplatnit ani s pomocí a
s podněty učitele. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstiţnosti. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně
studovat, neprojevuje zájem o práci. Pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné.

6.1.3.

Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení

Pokud si zákonný zástupce ţáka s přiznanými podpůrnými opatřeními podá ţádost, se
souhlasem ředitele školy bude ţák hodnocen slovně. Vyučující budou přistupovat
k hodnocení individuálně na základě dostupných informací z odborného vyšetření.
Hodnocením by měl ţák být motivován k vlastní úspěšnosti, iniciativě a pečlivé domácí
přípravě.
Detailně je způsob hodnocení těchto ţáků popsán v integračním programu v kapitole 3.3.6

6.1.4.

Předměty s převahou výchovného působení

Rv, Ov, Tv, Hv, Vv, Pč
Při klasifikaci těchto předmětů učitel hodnotí nejen výsledky práce ţáka, ale i zájem,
snahu, míru nadání. Uplatňuje individuální přístup k hodnocení.
Stupeň 1 (výborný)
Ţák je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, plně vyuţívá své osobní předpoklady.
Menší schopnosti dovede kompenzovat snahou. Jeho projev je estetický, působivý, procítěný.
Zapojuje se do činností a umí efektivně spolupracovat ve skupině. Váţí si výsledků práce
druhých, kulturních a společenských hodnot, zdraví ,chrání ţivotní prostředí, kulturní a
historické dědictví. Aktivně se zapojuje do kulturních a společenských akcí. Je schopen
objektivního hodnocení i sebehodnocení.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák pracuje svědomitě a se zájmem. Získané dovednosti dokáţe dobře pouţívat. Projevuje
snahu a za pomoci učitele je schopen dosáhnout velice pěkných výsledků a zlepšení. Do práce
se zapojuje a ve skupině dokáţe spolupracovat. Občas se dopustí méně závaţných chyb nebo
porušení pravidel bezpečnosti a hygieny pro práci. Má zájem o umění, estetiku a tělesnou
kulturu. Je schopen s určitou korekcí učitele hodnocení a sebehodnocení.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák pracuje s výkyvy, nesoustavně, s menším zájmem, dopouští se závaţnějších chyb. Při
práci se většinou neobejde bez pomoci učitele a jeho snaha je malá a nesoustavná. Výsledky
jeho práce nejsou příliš kvalitní. Ve skupině je schopen pracovat spíše jen mechanicky podle
pokynů ostatních. V oblasti sportu, kultury nemá větší přehled. Dopouští se porušování
pravidel bezpečnosti, hygieny.
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Stupeň 4,5 (dostatečný, nedostatečný)
Udělujeme ve výjimečných případech, kdy ţák ani po upozornění pedagoga a poskytnutí
návodů na práci není schopen přiměřeně úkoly splnit. V kolektivu působí negativně. Neváţí si
práce druhých, svojí činností poškozuje výsledky práce druhých.

6.1.5.

Celkové hodnocení a komisionální zkoušky

Celkové hodnocení ţáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
Komisionální zkoušky:
 má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení, můţe poţádat o
komisionální přezkoušení ţáka
 ţáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů
a neopakovali na I. i II. stupni ročník, konají opravné zkoušky – opravné zkoušky
jsou komisionální.
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