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Úplnost a umístění školy
Základní škola a Mateřská škola ve Větřní je tvořena základní plně organizovanou školou
a čtyřtřídní mateřskou školou, která pracuje podle vlastního ŠVP/součást tohoto
dokumentu/. V základní škole funguje školní jídelna, která umožňuje odběr jídel i cizím
strávníkům, družina pro děti z 1. stupně. Základní škola poskytuje základní vzdělání 318
žákům, výuka probíhá na1. stupni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku, na 2.
stupni došlo vzhledem sníženému počtu žáků ke sloučení dětí do jedné třídy v 6. a 9.
ročníku. Spádový obvod ZŠ tvoří území obce Větřní, školu navštěvují i žáci ze
sousedních Bohdalovic, Světlíku a z Českého Krumlova. V posledních letech došlo k
poklesu počtu žáků způsobenému omezováním provozu Papíren Větřní, kde zaměstnání
nacházela většina rodičů dětí. Ubytovny pro zaměstnance byly pronajaty soukromým
provozovatelům, kteří zde - zcela bez omezení - ubytovávají převážně sociálně slabé
obyvatele nejen z měst jihočeského regionu, ale dokonce i např. ze Slovenska. Tím se
mění i skladba dětí a vzhledem k velké migraci těchto obyvatel dochází ke ztížení
podmínek v práci učitelů- náročná agenda, obtížné navazování spolupráce zákonnými
zástupci, časté řešení problémů až na úrovni spolupráce s OSPODem.

Vybavení školy
Škola je umístěna v horní části obce a je velmi dobře přístupná i z autobusového nádraží.
Tvoří ji 3 starší vícepodlažní budovy-v horní jsou umístěny 1. třídy a na 2. třídy, školní
dílny a cvičná kuchyňka, v tzv. pavilonu školní jídelna, kuchyně, 3 oddělení školní družiny,
učebna Vv a PC, v přízemí technické zázemí školy. V dolní budově probíhá výuka v
kmenových třídách 3. - 9. ročníku, odborných učebnách Hv, Ch ,Fy, Př, Aj a Nj. Součást
obou školních budov tvoří i 2 tělocvičny. V rámci možností je průběžně obnovováno
zařízení a vybavení učeben i kabinetů. V posledních letech dochází k úpravám
umožňujícím dětem pracovat s moderní technikou. Jedná se o odbornou učebnu PC,
která je vybavena 15. žákovskými PC s Windows 7 a LCD monitory. Počítačová síť s
připojením k Internetu umožňuje výuku informatiky od 4. ročníku. Využíváno je také velké
množství výukových programů všech předmětů, hlavně od firem Terasof a Didakta. V

současnosti má škola 7 interaktivních tabulí, nově byla zřízena učebna angličtiny, kde
kromě interaktivní tabule mají učitelé k dispozici i jazykovou laboratoř. Tři učebny s
dataprojektorem a počítačem připojeným k Internetu také umožňují nové metody výuky.
Školní družina má k dispozici starší PC s Internetem. Kanceláře vedení, sborovna a
všechny kabinety jsou vybaveny počítači propojenými do sítě. Pro vedení školní agendy
používáme program Bakaláři. Tři oddělení Mateřské školy jsou také vybaveny počítači,
vedoucí učitelka má k dispozici nový počítač a tiskárnu. Internetové připojení zajišťuje
firma Starnet s.r.o. Provoz, běžnou údržbu, instalaci programů a aktualizaci zajišťuje
koordinátor ICT. V období 07/2011až 09/2011 proběhla rekonstrukce sportovního hřiště a
vybudování multifunkčního hřiště z nadace ČEZ „Oranžové hřiště“. Škola tím získala
odpovídající zázemí pro sportovní aktivity dětí na vysoké úrovni. Využívání hřiště je
určeno nejen pro školu, ale i zájemce z řad občanů Větřní. Modernizuje se také provoz
školní kuchyně- nově instalovány nerezové pracovní plochy, fritézy, konvektomaty a
elektrické kotle. Nádoby na pitný režim odpovídající hygienickým normám a pestrosti
nabídky. V období 07/2016 až 08/2016 probíhá celková rekonstrukce výdejny jídel a
prostoru jídelny pro děti, která zlepší a zvýší úroveň stravování dle požadovaných
hygienických norem. Oba prostory stravování jsou průběžně doplňovány a obnovovány
nádobím a vybavením nutným pro provoz. Na vysoké úrovni odpovídající všem normám
byly také rekonstruovány prostory pro osobní hygienu. Šatny vyhovují svou velikostí.
Chybí však prostor pro společná setkávání žáků, kulturní vystoupení, školní akademie,
celoškolní soutěže. Jídelnu i tělocvičny nelze využívat zejména pro špatnou akustiku.
Bohužel takové místo chybí i v obci, takže nemůžeme zatím počítat ani s touto možnosti.
Interiér ZŠ vyzdobený žákovským pracemi, nástěnkami, obrazy, květinami působí klidně
a příjemně. Učebny jsou teplé, světlé postupně jsou vybavovány moderními lavicemi a
židlemi. Před školou se nachází malý parčík, za budovou školní hřiště a zahrada se
využívá k pobytu dětí ze školní družiny venku. V mateřské škole došlo k venkovním
úpravám hřiště, které bylo obnoveno a nadále bude vybavováno vhodnými herními prvky,
odpovídajícími bezpečnostním normám. Spolu s výměnou oken a zateplením budovy tak
mateřská škola získává vzhled odpovídající jejímu využívání.

Charakteristika pedagogického sboru
Počet pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ
●
●
●

učitelé – 22 ZŠ, 8 MŠ
asistenti pedagoga - 5
vychovatelky ŠD – 3

Pedagogický sbor má odpovídající kvalifikaci

Charakteristika žáků
Žáci ZŠ se formují převážně ze spádové oblasti. V současné době ovlivňuje pracovní
morálku, nasazení i zájem o školní práci několik faktorů žáci odcházejí z 5. třídy na
osmileté gymnázium a ze 7. třídy na šestileté do Č. Krumlova, a tak je II. stupeň ochuzen
o nejtalentovanější žáky ZŠ navštěvuje kolem 22% dětí romské komunity, jejich část patří
společně s dětmi ze sociálně slabého prostředí do problémové až rizikové skupiny žáků
poměrně silná skupina se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy u

problémových žáků častý nezájem rodiny o spolupráci se školou význam vzdělání je u
poměrně velké skupiny rodin na nízkém stupni žebříčku životních hodnot úspěch vzdělání
u mnohých ovlivňuje velká absence nedůvěra rodičů v prospěšnost spolupráce se
školskými poradenskými zařízeními neochota přiznat problém u svého dítěte, odmítání
pomoci při jejich řešení, hledání chyb na ostatních.

3. Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky
pro uskutečňování ŠVP ZV
Prostorové a materiální podmínky
Škola má dostatek kmenových učeben pro všechny ročníky - první a druhé třídy jsou
soustředěny ve zvláštní budově, což přispívá k jednodušší adaptaci nejmenších dětí na
nové školní prostředí. Třetí až deváté ročníky jsou umístěny v další budově tak, aby se na
jednotlivých poschodích setkávali žáci přibližně stejného věku. Na škole jsou zřízeny
speciální učebny a prostory- jazykové učebny, ICT, fyzikální, přírodopisné, pro hudební a
výtvarnou výchovu- vybavené potřebnými materiály pro výuku a audiovizuální technikou.
Tělesná výchova je realizována ve dvou tělocvičnách a na školním hřišti, které bylo
modernizováno v akci „Oranžové hřiště“ a je vybaveno multifunkčním hřištěm a prostory
pro lehkou atletiku a fotbal. V prostorách školy se nachází dílny, školní kuchyně,
plánujeme obnovit i prostory pro pěstitelské práce. Prostorové uspořádání tříd respektuje
hygienické normy a požadavky pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tito mají k dispozici i svou učebnu a kabinet vybavený PC a speciálními potřebami k
výuce. Rozšiřujeme pomůcky podle individuálních potřeb těchto žáků. Škola má dostatek
prostoru pro kabinety, kde je odpovídající zázemí pro pedagogy a pomůcky, nábytek se
průběžně obnovuje, stejně tak pomůcky. Kromě kabinetů slouží k setkávání pedagogů i
sborovna, stejně tak jako kabinety je vybavena dostačující technikou, kterou ke své práci
potřebují. Bohužel škola nedisponuje prostorami pro hromadné setkávání žáků celé školy,
neumožňuje to využívání nabídek kulturních a jiných pořadů přímo ve škole. Tento
nedostatek nahrazujeme širokou nabídkou vzdělávacích a výchovných akcí mimo školu,
nastavených tak, aby byly dostupné všem zájemcům. Škola tyto akce dotuje, nemalou
zásluhu na tom má i využívání prostředků z Grantu mládeže, kde zřizovatel umožňuje
podporu mimoškolních aktivit dětí. Ve škole jsou dostatečné prostory pro šatny, prostory
pro hygienu žáků i učitelů byly adaptovány na úroveň odpovídající hygienickým normám.
Škola má jídelnu s dostatečnou kapacitou pro společné stravování, školní kuchyně je
náležitě vybavená pro zabezpečení hygienických norem a věkových zvláštností žáků. Její
vybavení je podle potřeb obnovováno. Prostor pro ošetření úrazů a poskytnutí pomoci při
zdravotních problémech je zajištěno v prostoru kanceláří a sborovny, ve specializovaných
učebnách jsou k dispozici lékárničky pro prvotní ošetření. Prostory pro provozní
zaměstnance jsou dostatečné a vybavené účelným zařízením i technikou. Stejně tak jsou
prostory pro zajištění chodu školy. Na každém poschodí jsou nádoby na třídění odpadu,
před školou jsou odpovídající kontejnery.

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy
Rozvrh výuky je sestaven vzhledem k zajištění hygieny učení a věku žáků, stejně tak je
respektován pracovní režim pedagogů. Stravovací a pitný režim je zajištěn školní
jídelnou, projektem Školní mléko a učebny odpovídají požadovaným hygienickým
normám. Nábytek je průběžně podle potřeby a možností školy obnovován, čistota a
větrání průběžně zajišťováno. Platí zákaz kouření a požívání jiných škodlivin, případné
porušení je řešeno s žáky a jejich zákonnými zástupci okamžitě. Pravidelně probíhá
poučení žáků o jejich bezpečnosti - vždy na začátku školního roku třídními učiteli a
vyučujícími předmětů tělesné výchovy, chemie, fyziky. Stejné poučení o bezpečnosti
probíhá před každou akcí pořádanou mimo školu a před obdobím prázdnin či ředitelského
volna.

Psychosociální podmínky
Škola usiluje o vytváření přátelského prostředí pro vzdělávání na principu: Respekt +
tolerance + pohoda = úspěch, vede žáky k dodržování základních pravidel slušného
jednání jak mezi sebou, tak i v kontaktu s dospělými. Pravidla jsou daná jednoduše tak,
aby jim každý rozuměl a mohl se jimi řídit. Vedeme děti k respektu k individualitě,
toleranci, hodnocení probíhá v souladu s jejich individuálními možnostmi, oceňujeme a
podporujeme úspěch, poskytujeme zpětnou vazbu, tolerujeme chyby. Strategie prevence
rizikového chování je podrobně rozpracována v minimálním preventivním programu školy
s názvem Moje škola - místo, kde jsme rádi. Prevence je součástí výuky, dále zařazujeme
dlouhodobé preventivní programy realizované externími subjekty i jednorázové akce.
Významná je v této oblasti i dlouhodobá úzká spolupráce s orgány sociálně - právní
ochrany dětí, Policií ČR, Spirálou o.p.s., pedagogicko - psychologickou poradnou a
etopedem. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat kvalifikovaného školního psychologa.
Spoluúčast žáků na životě školy je realizována žákovskou radou, kde se schází zástupci
žáků od třetího do devátého ročníku a pod vedením pedagogů navrhují a organizují
činnost zejména v oblasti zájmového vyžití. Tímto zapojením škola usiluje o vědomí
odpovědnosti dětí na vzdělávání a organizaci demokratického společenství.

Personální podmínky
Pedagogický sbor je kvalifikovaný, odpovídající kvalifikaci splňují i asistenti pedagoga.
Škola klade důraz na jejich profesní dovednosti vzhledem k žákům, jejich zákonným
zástupcům i externím odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Vstřícnost,
ochota spolupracovat, komunikovat a motivovat žáky k další činnosti, dodržovat základní
pravidla chování ve vstřícné a přátelské atmosféře je jednou ze základních podmínek pro
hodnocení jejich práce. Vedení vytváří motivující a profesionální klima, týmovou
spolupráci a vstřícnou vzájemnou komunikaci. Respektuje osobnost každého pedagoga,
umožňuje jeho profesní růst a další vzdělávání. Zapojuje všechny učitele do realizace
ŠVP ZV, klade důraz na jejich odpovědnost pří zpracování vzhledem ke specifickým
podmínkám školy tak, aby umožňoval všem dětem maximální možnosti vzdělání a
sociálního začlenění do společnosti. Ve shodě s obsahem vzdělávání nabízí volitelné
předměty a zájmové činnosti k dalšímu rozvoji dětí podle jejich možností.

Spolupráce školy a zákonných zástupců
Ve škole pracuje školská rada, kontakt se zákonnými zástupci je realizován formou
třídních schůzek a konzultací. Úzká spolupráce je mezi třídními učiteli a rodiči, vzniklé
problémy jsou řešeny ihned telefonicky a v případě potřeby osobním projednáním. V
závažnějších situacích se setkání účastní i vedení školy, výchovní poradci, metodik
prevence, popř. také zástupce OSPODu nebo etopedka. V případě zájmu rodičů nabízí
možnost účasti na výuce, probíhají dny otevřených dveří, škola zajišťuje i veřejná
vystoupení dětí při různých příležitostech. O akcích a o úspěších dětí v soutěžích je
veřejnost informována také prostřednictvím časopisu Větrník. Úspěšné zapojení dětí do
povinné školní docházky zajišťuje projekt „Těšíme se do školy!?“, kde se navazuje
základní kontakt se zákonnými zástupci pro další spolupráci. Děti se seznamují s
prostředím, kam budou chodit a s novými třídními učiteli. Vzhledem k sociálnímu složení
obyvatel Větřní škola považuje oblast komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci
za svou prioritu, na jejímž dobrém fungování závisí úspěšnost práce školy.

4. Charakteristika ŠVP
Zaměření ŠVP
Po analýze dosavadní činnosti školy jsme stanovili cíle našeho ŠVP ZV:
1. Rozvíjet osobnost žáka s cílem vychovat z něj slušného a odpovědného člověka s
právním vědomím
2. Motivovat žáky k učení a snažit se vytvořit u nich pozitivní vztah k celoživotnímu
vzdělávání
3. Zaměřit pozornost na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
přistupovat k nim podle doporučených podpůrných opatření a umožnit jim tak naplnění
jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními žáky
Důraz klademe
●
●
●

na mezilidské vztahy- partnerský vztah žák - rodič - učitel
na trvalost získaných poznatků a jejich praktické využití v dalším vzdělávání
na začlenění všech žáků do vzdělávání, s maximálním ohledem na jejich specifické
možnosti a potřeby, využívat k tomu tvorbu a realizaci PLPP, IVP

V souvislosti s těmito cíli chceme:
1. vést žáky k dodržování stanovených pravidel/ zejména školního řádu/, zvýšit
spoluúčast na vytváření těchto pravidel a tím zároveň zvýšit vědomí odpovědnosti za
jejich plnění
2. se zaměřit více na činnostní učení, méně na encyklopedické znalosti, učit děti takové
znalosti a dovednosti, které použijí dále v životě
3. dát všem prostor pro vlastní iniciativu, pro vyjadřování vlastních názorů, argumentaci

4. vést k sebehodnocení svých možností a práce
5. žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožnit plné zapojení do vzdělávání
tvorbou a realizací PLPP, IVP tak, aby způsob jejich vzdělávání vycházel důsledně z
principu nejlepšího zájmu žáka.
6. na základě doporučení školského poradenského zařízení vytvářet podmínky k co
největšímu využití potenciálu žáků nadaných a mimořádně nadaných a umožnit jim
maximální podmínky pro jejich rozvoj, tvorbou a realizací PLPP, IVP, přípravou a účastí
na soutěžích, zadáváním specifických úkolů, projektů, soutěží.
7. vést žáky k používání komunikační a informační techniky, podporovat její zavádění a
využívání ve všech předmětech, umět se orientovat v nabídce poskytovaných informací,
rozlišovat vhodné a zavádějící údaje
8. zvýšit zájem rodičů o práci školy, vhodně je motivovat pro spolupráci s pedagogickými
pracovníky a školskými poradenskými zařízeními.

Výchovné a vzdělávací strategie-společné postupy vedoucí k utváření
klíčových kompetencí žáků
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Úkolem
základního vzdělávání je umožnit všem žákům pracovat s kompetencemi na úrovni, která
je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další uplatnění ve společnosti.

Kompetence k učení
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch, v rámci
jejich možností a za využití speciálně pedagogické a pedagogické intervence
učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků s důrazem na
možnost jeho praktického využití
učíme žáky umět se rozhodovat pro nejvhodnější informační zdroj
nabízíme co největší nabídku pracovních materiálů (pracovní sešity, encyklopedie,
PC, využití interaktivních metod výuky…)
zaměřujeme se na praktické využití teoretických znalostí (laboratorní práce,
vycházky, exkurze - vytváření a srovnávání názorů skupin na vhodných příkladech např. techniky)
přesvědčujeme žáky o nutnosti stále se učit a rozvíjet
učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka
vedeme k ochotě pomoci spolužákovi
učíme zpracovávat komplexně práci na zadané téma - vyhledávat informace z
různých zdrojů, vybrat podstatné, zpracovat, prezentovat
seznamujeme s obecně užívanými termíny a používat je přiměřeně svým
schopnostem, žák se učí rozšiřovat své zdroje info (kde to zjistím, když to nevím a
kde to seženu, když to nemám)
motivujeme k učení (cíleně), za využití individuálního přístupu ke každému žáku

●

●

rozlišujeme zřetelně základní a rozšiřující učivo, úpravy obsahu a realizaci
vzdělávání žáků s SVP s podpůrnými opatřeními podřizujeme doporučení školského
poradenského zařízení
učíme pracovat s chybou, umožňujeme zažít radost z úspěchu zaměřujeme se na
aktivní dovednosti vysvětlujeme pravidla domácí přípravy, usilujeme o podporu v této
oblasti ze strany zákonných zástupců.

Kompetence k řešení problémů
●
●

●
●
●

●
●
●

na modelových situacích učíme žáky řešit problémy (dramatická výchova)
vedeme žáky, aby rozpoznali problém, přemýšleli o souvislostech, vyhledali chybějící
informace a dále z možných řešení vybrali optimální, uměli odhadnout výsledek,
uměli ověřit správnost řešení - výsledku
učíme, aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj způsob řešení
vedeme ke spolupráci-využít zkušeností druhého
vedeme žáka, aby se nebál upozornit na problém při ověřování řešení žák používá
různé pomůcky (tabulky, slovníky…) při nalézání a následné aplikaci řešení
problémů dokáže uplatnit získané komunikativní a sociální kompetence, s využitím
pozorování nebo experimentu
vedeme žáky k samostatnému řešení problému podporujeme různá přijatelná řešení
problému
učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z více zdrojů)
učíme žáky předcházet problémům, užívat při jejich řešení logické, matematické a
empirické postupy vedeme žáky k tomu, aby používal konstruktivní postupy,
přemýšlel o svých rozhodnutích a byl schopen je obhájit

Kompetence občanské
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností, empatickému jednání
vedeme žáky k tomu, že vzájemná nedorozumění se neřeší fyzickým násilím,
uvědomuje si povinnost postavit se mu vedeme žáky k tomu, že není možné
dožadovat se svých práv, aniž bychom se zároveň hlásili k odpovědnosti za své
povinnosti a jednání vedeme žáky k tomu, aby zachovávali úctu k ostatním lidem,
nejen k dospělým, ale i k vrstevníkům a mladším vytváříme třídní a školní tradice, v
případě potřeby pracujeme s odborníky školského poradenského zařízení
učíme žáky projevovat solidaritu, toleranci a respekt
nacvičujeme empatické chování a účinné postupy proti násilí a netoleranci
zapojujeme žáky do kulturního dění a sportovních aktivit (aktivně i pasivně)
vedeme žáky k ochraně životního prostředí
seznamujeme je s ochranou člověka za mimořádných situací
zapojujeme zájemce do zdravotně preventivních soutěží první pomoci
v rámci okresu účastníme se soutěžě mladých hasičů
v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji zajistit, správně se rozhodnout,
nezůstat lhostejný
učivo (např. Vo, RV) maximálně zaměřujeme na konkrétní situace a prožitky
pořádáme besedy (např. s pamětníky) - zlepšení životních podmínek, demokracie,
vysvětlujeme nutnost tolerance a respektování ostatních návštěva muzeí, kulturních
památek, besed, výstav s možností poznání různých kultur, tradic…

●

seznamujeme s Listinou lidských práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte, s
Ústavou ČR

Kompetence sociální a personální
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích podporujeme vzájemnou pomoc
žáků
vedeme žáky k vytváření příjemné atmosféry na základě ohleduplnosti a úcty žáci si
volí své zástupce do školní žákovské rady, ta se podílí na vytváření pravidel ve
škole, organizuje akce žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení
žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor
žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných
zdůrazňujeme úlohu jedince v kolektivu (je jeho nedílnou součástí), podílí se na
úspěších, ale i na problémech (osobní zodpovědnost jedince, schopnost zaujmout
stanovisko)
učíme využít "komunikační" řešení sporů, hrubost a násilí nepoužívat (OMEZIT)
naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení se, bez omezování druhých
spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na "zkušenějšího spoluhráče a ne
soupeře" všichni jsme si rovni - nevadí kratší noha, jiná barva pleti… každý má stejná
práva a povinnosti, odpovědnost za své jednání, při porušení následuje pro každého
stejný důsledek
všem, kteří chtějí, poskytujeme možnost se podílet na výsledku vedeme k
uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na výsledku celku
učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách využíváme metod dramatické výchovy
k sociálnímu učení, řešení modelových situací
snažíme se o navození pohody a příjemné atmosféry při výuce

Kompetence pracovní
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu (dělba práce) naučíme vzhledem k věku
pracovat s různými materiály a přírodninami
vedeme k objektivnímu hodnocení svých schopností a možností při volbě dalšího
vzdělávání, VP vypracovává plán volby povolání
vedeme žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek
učíme žáky chránit své zdraví a zdraví jiných
pomáháme rozvíjet talent žáků v činnostech, ve kterých vynikají
vedeme žáky k ochraně majetku druhého
vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního postupu k řešení problému při
dodržení všech hledisek
zorganizujeme besedy s rodiči - konfrontace představ žáků o povolání proti
zkušenostem z praxe (podnikatelé)
vážit si výsledků práce obecně, i své vlastní, umět ji obhájit, postavit se proti
vandalství, důsledná kontrola pořádku ve třídách
organizujeme exkurze za účelem poznání různých profesí
zapojujeme žáky do akcí organizovaných školou
třída si vytváří svá pravidla i s důsledky při porušení
využíváme dramatické výchovy při poznávání řemesel

●
●

návštěva na Úřadu práce v Českém Krumlově, účast na akci Vzdělání a řemeslo v
Českých Budějovicích
odpovědný přístup k jakékoliv činnosti - přesné dodržování pracovního postupu,
užívání nástrojů pouze k účelům, ke kterým jsou určené

Kompetence komunikativní
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat druhým
písemně i ústně se vyjadřuje logicky, souvisle a kultivovaně
učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat je, vhodně argumentovat, přijímat
případnou kritiku
učíme asertivitě
učíme správně používat komunikační prostředky (telefon, PC…)
učíme komunikovat s úřady - kde, co, jak /tiskopisy/ učíme zdravit, děkovat, omlouvat
se, poprosit
učíme správným komunikačním dovednostem - neskákat druhému do řeči,
nepřekřikovat se, nemluvit, když mluví jiný, mluvit na prostor (být slyšet), používat
vhodné jazykové prostředky, pravidla diskuse
učíme žáky naslouchat ostatním, vhodně na ně reagovat, zapojit se do diskuse
realizujeme besedy o vhodnosti využívání komunikace na sociálních sítích a vedeme
k opatrnosti při jejich používání
učíme žáky schopnosti souvisle mluvit na veřejnosti
zdůrazňujeme důležitost četby - učíme rozumět textu, umět vybrat podstatné
pracujeme s různými typy textů
rozšiřujeme slovní zásobu žáků
trváme nejen na obsahu, ale i úpravě písemných projevů
jako učitel být dětem vzorem (klidné jednání, spravedlnost, čas si je vyslechnout,
respektovat jejich názory, dovést k správnému rozhodnutí ("ZÁLEŽÍ MI NA TOBĚ")

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými
opatřeními
Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků školy.
Od 1.9.2016 je realizováno společné vzdělávání žáků formou inkluze podle Novely
školského zákona č. 82/2015 Sb. § 16 a Vyhláškou č. 27/2016 Sb. umožňující
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na rovnoprávném
základě s ostatními, za poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje
škola a školské zařízení. Tato opatření vedou k plnému zapojení žáků s SVP do
vzdělávání v běžné ZŠ, k saturaci individuálních potřeb a využití možností každého
žáka.
Daná podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů:
V prvním stupni je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory
(PLPP). Od druhého do pátého stupně škola zpracovává individuální vzdělávací plán
(IVP), který vychází z PLPP a musí být podložen doporučením podpůrných opatření
ze strany školského poradenského zařízení. Pedagogičtí pracovníci pak vychází z

těchto doporučení při práci se žákem, přizpůsobují mu své vzdělávací strategie a
postupy vzdělávání žáka vzhledem k jeho možnostem.
Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování PLPP: u žáka se projeví speciální
vzdělávací potřeby ve školní práci, které vyžadují individuální přístup. Vypracuje se
PLPP, upravený pro potřeby žáka, průběžně se vyhodnocuje jeho působnost. Při
zlepšení se ukončuje, pokud potíže přetrvávají, doporučí škola rodičům vyšetření ve
školském poradenském zařízení.
Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování IVP: u žáka, který má problémy i po
realizaci PLPP, je zapotřebí vyšetření školským poradenským zařízením. To určí
vhodný stupeň podpory, které doloží konkrétním doporučením, podle nějž škola
vypracuje IVP. Průběžně je vyhodnocován, popř. aktualizován, ukončen. Tato
podpůrná opatření jsou doporučována zpravidla na období dvou let, popř. jeden rok.
Jakákoliv řešení individuálních potřeb žáka jsou vázány na informovaný souhlas
zákonného zástupce – pak probíhá bezodkladná realizace. V případě nesouhlasusnaha o domluvu, případně náhradu relevantními opatřeními. Pokud ani přes snahu
domluvit se na podpůrných opatřeních nedojde ke shodě, může se škola nebo
zákonný zástupce obrátit na revizní pracoviště, které musí vyhodnotit relevanci
stížnosti na doporučení, případně zprávu z vyšetření. O vyšetření žáka a zpracování
doporučení může požádat i zástupce veřejné moci - OSPOD, pak má právo na
doporučení z vyšetření.
Dodatek: u žáků s IVP je možné na doporučení školského poradenského zařízení v
rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně
upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a
skutečnými možnostmi žáků a vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního
maxima. Realizace těchto úprav bude zahrnuta do IVP žáka tak, aby maximálně
zohledňovala jeho individuální vzdělávací potřeby v souladu s jeho možnostmi a
zajistila tak využití vzdělávacího potenciálu každého žáka.

5. Učební plán
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Ve vzdělávací oblasti jazyk a jazyková výchova nabízí škola 2 cizí jazyky - anglický a
německý.
2. Informatika slouží na 1. stupni k základnímu seznámení s obsluhou počítače a užívání
internetu. Na 2. stupni seznamuje se základními výukovými programy a Microsoft Office/
Word,…/
3. Oblast Člověk a jeho svět je vyučována na 1. stupni v tradičních předmětech Prvouka,
Přírodověda a Vlastivěda
4. Oblast Člověk a společnost na 2. stupni je vyučována v Dějepis a Výchova k občanství
5. Výchova ke zdraví je realizována 1 hodinou v 7. ročníku jako samostatném předmětu,
dále je její obsah rozdělen do Přírodopisu, Výchovy občanství, Tělesné výchovy
6. Člověk a svět práce tvoří: Technické práce, Příprava pokrmů, Pěstitelské práce, Svět
práce

7. Základní nabídka volitelných předmětů: Informatika, Sportovní hry, Pěstitelské práce,
Etická výchova

Poznámky ke vzdělávacím oblastem:
Jazyk a jazyková komunikace
vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících ZŠ
psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy- část vyučovací hodiny na 1. stupni
žákům-cizincům je poskytována podpora podle individuálních potřeb žáka vzdělávací
oblast Cizí jazyk má povinnou týdenní dotaci 3 hodiny ve 3. - 9. ročníku další cizí jazyk je
od školního roku 2013/2014 je zařazen nejpozději od 8. ročníku v minimální časové
dotaci 6 hodin. Anglický jazyk jako další cizí jazyk je povinně nabízen žákům, kteří jej
neměli jako Cizí jazyk.(další možná nabídka: jazyk: německý) žákům s podpůrným
opatřením od 3. stupně je možnost nahradit další cizí jazyk jiným vzdělávacím obsahem v
rámci IVP stejný postup lze uplatnit také pro žáka-cizince
Matematika a její aplikace
-

obsah oboru je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání

Informační a komunikační technologie
-

obsah v předmětu Informatika je realizován od 4. do 9. ročníku

Člověk a jeho svět
-

obsah je realizován na 1. stupni v předmětech Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, ve
všech ročnících Člověk a společnost pouze na 2. stupni v předmětech Dějepis a
Výchova k občanství, ve všech ročnících

Člověk a příroda
-

vzdělávací obsah je realizován v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis
na 2. stupni

Umění a kultura
-

předmět Výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících
předmět Hudební výchova ve všech kromě 9. ročníku

Člověk a zdraví
-

vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je na prvním stupni zařazen do oblasti
Člověk a jeho svět-předměty: Prvouka, Přírodověda
na 2. stupni se vyučuje jako samostatný předmět v 7. ročníku
vzdělávací obsah je realizován na 2. stupni, Tělesná výchova ve všech ročnících.
Součástí je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, pravidelně je do učebního
plánu zařazován volitelný předmět Sportovní hry

Člověk a svět práce
-

obsah je realizován ve všech ročnících ZŠ
na 1. stupni ve všech ročnících povinně - Prvouka, Přírodověda
na 2. stupni je povinný okruh Svět práce, v plném rozsahu je realizován v posledních
dvou ročnících

1. stupeň

2. stupeň

6. Učební osnovy 1.stupeň
Český jazyk
Charakteristika předmětu
Český jazyk a literatura má mezi ostatními předměty významné postavení. Dobrá úroveň
jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti žáka. Jazykové
vyučování ho vybavuje takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně
vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a
prosazovat své vědomosti, dovednosti a návyky.
Dovednosti získané v předmětu Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech
vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě
umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při
realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské

komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit
svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního
světa i sebe sama.
Ve vzdělávacím obsahu předmětu Český jazyk a literatura se přirozeným způsobem
vzájemně prolínají komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s
porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo
slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a
kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí také v přiměřené míře posuzovat
použité jazykové prostředky a kompozici textu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova
vede žáky k porozumění jednotlivým jazykovým jevům a k pochopení jednotlivých pravidel a
zákonitostí jazyka, což je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného
vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich
obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a
odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Kromě toho, že český
jazyk je po celou dobu vzdělávání předmětem studia, stává se zároveň nezbytným
nástrojem získávání většiny informací.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a
produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou
pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

Cílové zaměření předmětu
Vzdělávání v daném vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a
kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního
společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního
zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování
názorů
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a
rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci mezikulturní komunikace

samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření
získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání

Učivo komunikační a slohové výchovy
čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v
textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné
naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu;
základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní,
hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát,
dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

Učivo jazykové výchovy
zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a
mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část předponová
a příponová, koncovka)
tvarosloví - slovní druhy, tvary slov
skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice
pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných
jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)

Učivo literární výchovy
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec,
režisér; verš, rým, přirovnání

Předmět: Český jazyk
Ročník: 1.
V prvním ročníku ZŠ jsou organickou součástí předmětu český jazyk výuka čtení a s ní spjata výuka
psaní. Český jazyk, jako jazyk mateřský, vytváří počáteční poznatkové, citové i volní složky dětské
osobnosti, přičemž je třeba vhodnou motivací využít počáteční snahu dětí i rodičů k získání nových
poznatků a vědomostí. Intelektové schopnosti, osvojení si nových poznatků a dovedností dosahovat
též rozvojem komunikačních dovedností dítěte na odpovídajícím stupni. Tímto způsobem pak vytvořit
u žáků podmínky pro vypěstování smyslu pro spolupráci v kolektivu, řešení konfliktů jednáním,
respektovat postoje a názory spolužáků, vytvořit svou myšlenku. S tím je též spjato také zvládnutí
základů psaného projevu, znalost písmen, zvládnutí jejich správných tvarů, schopnost se soustředit a
díky motorickým předpokladům zvládnout základy psaného projevu.

Očekávané
výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Žák plynule čte s
porozuměním texty
přiměřeného rozsahu
a náročnosti, rozumí
písemným nebo
mluveným pokynům
přiměřené složitosti,
respektuje základní
komunikační pravidla
při rozhovoru, pečlivě
vyslovuje nebo
opravuje svou
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost,
tvoří na základě
vlastních zážitků
krátký mluvený
projev, zvládá
základní hygienické
návyky spjaté se
psaním, píše správné
tvary písmen a číslic,
správně spojuje
písmena a slabiky,
kontroluje vlastní
písemný projev.

Krátké vypravování a
jednoduché vyjádření
slyšeného
textu(dramatizace).

Poslech krátkých
Osobnostní a sociální
pohádek, básní a
výchova.
říkadel. Učení se
krátkým textům zpaměti.

Rozlišit dobro a zlo na
základě literárního textu.
Zdokonalování správné
výslovnosti, rozvoj
artikulace, uvědomělé
čtení, plynulé spojení
slabika,slovo,věta.

Nadpis, řádek, odstavec. Výchova
demokratického
Znalost všech hlásek.
občana.
Znalost všech písmen,
w-x-q jen okrajově, velká
i malá, tištěná i psaná.
Výchova k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech.

Rozvoj fonematické
sluchu, analýza a syntéza Slovo a krátká věta.
otevřených a zavřených
slabik – postup od
otevřené slabiky k
Multikulturní výchova.
zavřené. Znalost,význam
a zvuková realizace
Tečka,vykřičník, otazník,
interpunkce, počátky
čárka, dvojtečka.
plynulého čtení slov,
Environmentální
slovních skupin a kratších
výchova.
textů.

Zvládnutí cviků pro
uvolnění ruky a základní
Rozlišuje zvukovou a hygieny psaní.
grafickou podobu
Opis podle předlohy,
slova, rozlišuje
přepis a diktát. Psaní
dlouhé a krátké
velkých písmen u vl.jmen
samohlásky.
a prvního slova věty.
Čte a přednáší
zpaměti ve vhodném
tempu literární texty
přiměřené věku.

Hláska-písmeno.
Slabika.

Psaní kratších slov a vět.
Dodržet správné pořadí
písmen a úplnost slova.
Udržovat čitelnost a
úhlednost písma.

Čára, oblouk, zátrh, ovál,
klička, vlnovka.
Správné sezení, držení
tužky, místo pro sešit a
jeho sklon, vzdálenost
očí od psaného textu,
správné zacházení s
tužkou a perem.
Orientace v liniatuře,
pomocná linka.

Správné tvary písmen,
nácvik spojení písmen
ve slabiku a slovo.
Interpunkční znaménka
a arabské číslice.

Mediální výchova.

Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 2

Očekávané výstupy z

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

RVP ZV

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Čtení
-plynule čte s
porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a
náročnosti
- porozumí písemným
nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti

- čte plynule s
porozuměním
jednoduché texty
nahlas i potichu

Praktické čtení

VV- ilustrace textu

-čtenářský výcvik
podle textů čítanky

ČSP, PRV

- učí se používat
správný výraz a
intonaci

-využití
mimočítankové četby
-dramatizace textu

- recituje báseň

- v krátkých mluvených
- porozumí písemným
projevech správně dýchá a pokynům
volí vhodné tempo řeči
- převypráví přečtený
- pečlivě vyslovuje a
text
opravuje svou nesprávnou
- domýšlí jednoduché
výslovnost
příběhy
- orientuje se v textu
- zkouší vyhledávat
důležité údaje
- volí vhodné tempo
řeči a správně dýchá
-všímá si spojitosti
textu s ilustrací

EGS – Evropa a
svět nás zajímá
(život dětí v jiných
zemích, zvyky a
tradice národů
Evropy v četbě)

Psaní
- zvládá základní
hygienické návyky
spojené se psaním
- píše správné tvary
písmen a čísel, správně
spojuje písmena a slabiky
- kontroluje si vlastní
písemný projev

Písemný projev
- píše písmena a
číslice podle normy
psaní v přirozené
velikosti a liniatuře

- předepsané písanky

- dodržuje základní
hygienické návyky

- technika psaní

-dodržuje sklon písma
- správně spojuje
písmena, slabiky
-zachovává rozestup
písmen
- učí se mít úhledný,
čitelný a přehledný
písemný projev
-píše jednoduchý text
-učí se si po sobě
kontrolovat vlastní
písemný projev
-průběžně se učí
správně užívat velká
písmena ve slovech i
větách
- umí užívat
diakritická znaménka
za větou

- správné sezení a
držení psacího náčiní

Sloh
- seřadí ilustrace podle
dějové posloupnosti a
vypráví podle nich
jednoduchý příběh

- učí se napsat svou
adresu

Žánry písemného
projevu

-zkouší jednoduše
popsat danou věc

-adresa, dopis, vzkaz

-seřadí ilustrace podle
dějové posloupnosti a
vypráví podle nich
jednoduchý příběh
- snaží se vyprávět
příběh podle
obrázkové osnovy
- umí správně
pozdravit dospělé a
děti
- použije vhodnou
omluvu
- umí vyprávět
jednoduchý příběh
- umí napsat krátkou
zprávu i SMS

JAZYKOVÁ
VÝCHOVA

- omluva, krátká
zpráva, SMS

VDO – tolerance a
naslouchání
ostatním
spolužákům

Mluvnice
- rozlišuje
zvukovou a
grafickou
podobu slova,
člení slova na
hlásky,
odlišuje
dlouhé a
krátké
samohlásky
- umí
vyjmenovat a
používat
abecedu
- porovnává
významy
slov, zvláště
slova
opačného
významu a
slova
významem
souřadná,
nadřazená a
podřazená
- rozlišuje v
textu druhy
vět podle
postoje
mluvčího a k
jejich
vytvoření volí
vhodné
jazykové a i
zvukové
prostředky
- odůvodňuje a
píše správně
i/y po tvrdých
a měkkých
souhláskách
- zná pravopis
u, ů, ú a
skupin dě, tě,

-umí se vyjadřovat
spisovně

Zvuková stránka
jazyka

- naučí se abecedu

- sluchové rozlišení
hlásek, výslovnost
samohlásek, souhlásek
a souhláskových
skupin

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

- abeceda

Slovní zásoba a
tvoření slov
-slova a pojmy,
význam slov, slova
jednoznačná,
- rozeznává věty podle mnohoznačná,
postoje mluvčího
antonyma, synonyma
- zná a správně
používá interpunkční
znaménka

- slova nadřazená,
podřazená, souřadná,
citově zabarvená

- umí seřadit věty v
textu

- pozná větu
jednoduchou a souvětí
- pozná konec věty a
začátek věty
následující

Skladba
-věta jednoduchá a
souvětí

- slovo, slabika,
hláska, dělení slov na
konci řádku, dělení
hlásek
- zná pravidla psaní u,
ů, ú

-

-

-

ně, bě, pě, vě,
mě
odůvodňuje a
píše správně
slova se
spodobou
znělosti
píše velká
písmena na
začátku věty
rozlišuje
jména obecná
a vlastní

- pravopis tvrdých a
měkkých slabik
-rozlišuje a umí
vyjmenovat
samohlásky měkké,
tvrdé a obojetné
Tvarosloví
- seznámí se se
slovními druhy

-zná pravopis skupin
dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě
- rozeznává ve
slovech párové
souhlásky – spodobu
znělosti na konci slov
- rozlišuje jména
obecná a vlastní

- slovní druhy –
podstatná jména,
slovesa, spojky,
předložky

LITERÁRNÍ
VÝCHOVA

-

-

-

čte a přednáší
zpaměti ve
vhodném
frázování a
tempu
literární texty
přiměřené
věku
vyjadřuje své
pocity z
přečteného
textu
pracuje
tvořivě s
literárním
textem podle
pokynů
učitele a
svých
schopností

- využití čítanek,
dětských knih
- poslouchá literární
texty

- poslech a zážitkové
čtení a naslouchání
literárním textům

- přednáší báseň
- dramatizuje text
-učí se tvořivě
pracovat s literárním
textem podle pokynů
učitele (volná
reprodukce slyšeného,
dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod)

-návštěva obecní
knihovny, divadelního
představení

MV – divadelní
představení

- tvořivé činnosti s
literárním textem
Literární druhy a
žánry
rozpočitadlo,
hádanka, říkanka,
báseň, pohádky, bajka,
spisovatel, básník,
kniha, čtenář, verš,
rým, přirovnání

Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Výstup

Učivo

Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy

Výstupy RVP-ZV

orientuje se v
textu slyšeném i
čteném
je schopen
vypravovat podle
osnovy
umí věrohodně
popsat předmět
umí telefonovat
umí napsat
adresu, přání,
pozdrav na
pohlednici

vyjadřovací
schopnosti

MV - kritické čtení
- vliv médií ve
společnosti

Komunikační a
slohová výchova
plynule čte s
porozuměním texty
přiměřeného rozsahu
a náročnosti
porozumí písemným
nebo mluveným
pokynům přiměřené
složitosti
respektuje základní
komunikační pravidla
v rozhovoru
pečlivě vyslovuje,
opravuje svou
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených
projevech správně
dýchá a volí vhodné
tempo řeči
volí vhodné verbální i
nonverbální
prostředky řeči v
běžných školních i
mimoškolních
situacích
na základě vlastních
zážitků tvoří krátký
mluvený projev
zvládá základní
hygienické návyky
spojené se psaním
píše správné tvary
písmen a číslic,
správně spojuje
písmena i slabiky;

kontroluje vlastní
písemný projev
píše věcně i formálně
správně jednoduchá
sdělení
seřadí ilustrace podle
dějové posloupnosti a
vypráví podle nich
jednoduchý příběh

Ø

Ø čtení
zdokona
luje se v
plynulé
m čtení

Ø umí číst
potichu i
předčíta
t nahlas
Ø orientuje
se v
textu
Ø využívá
četbu
jako
zdroj
poznatk
ů
Ø čte a
porozu
měním
Ø umí
reprodu
kovat
jednodu
chý text

Ø MKVkulturní
diferenc
e,
spisovat
elé,
básníci
Ø MKV lidské
vztahy,
princip
slušnéh
o
chování,
toleranc
e,
empatie
a vžití
se do
role a
života
druhého

Literární výchova
Ø čte a přednáší
zpaměti ve vhodném
frázování a tempu
literární texty
přiměřené věku
Ø vyjadřuje své pocity
z přečteného textu
Ø rozlišuje
vyjadřování v próze a
ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních
vyprávění

Ø pracuje tvořivě s
literárním textem
podle pokynů učitele a
podle svých
schopností

Ø umí
obojetné
souhlás
ky
Ø umí
vyjmeno
vat
vyjmeno
vaná
slova a
odůvodn
it
pravopis

Jazyková výchova

Ø
vyjmeno
vaná
slova

Ø rozlišuje zvukovou
a grafickou podobu
slova, člení slova na
hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké
samohlásky
Ø porovnává významy
slov, zvláště slova
opačného významu a
slova významem
souřadná, nadřazená
a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
Ø porovnává a třídí
slova podle
zobecněného
významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost
Ø rozlišuje slovní
druhy v základním
tvaru
Ø užívá v mluveném
projevu správné
gramatické tvary
podstatných jmen,
přídavných jmen a
sloves
Ø spojuje věty do
jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a
jinými spojovacími
výrazy
Ø rozlišuje v textu
druhy vět podle
postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí
vhodné jazykové i
zvukové prostředky

Ø odůvodňuje a píše
správně: i/y po tvrdých
a měkkých
souhláskách i po
obojetných
souhláskách ve
vyjmenovaných
slovech; 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

Ø pozná
podstatn
é jméno
Ø umí určit
rod,
číslo,

Ø
podstatn
á jména

pád
podstatn
ého
jména

Ø pozná
sloveso

Ø slovesa

Ø umí určit
osobu,
číslo a
čas
sloves

Ø určí
slovní
druhy –
přídavn
á jména,
zájmena
,
číslovky,
příslovc
e,
předložk
y,
spojky,
citoslovc
e,

Ø ostatní
slovní
druhy

Ø zná
příklady
slov
souznač
ných a
protiklad
ných a
umí je
použít
ve větě

Ø slova
souznač
ná a
protiklad
ná

Ø umí
abecedu

Ø abeceda

Ø umí řadit
slova
podle
abecedy

Ø umí ve
větě
poznat
slovní
druhy

Ø slovní
druhy

Ø umí
vytvořit
souvětí
podle
vzorce

Ø vzorce
souvětí

Ø dbá na
úpravu v
sešitě

Ø psaní

Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 4.

Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Odlišuje větu
jednoduchou a
souvětí, vhodně
změní větu
jednoduchou v
souvětí. Odlišuje
větu jednoduchou
a souvětí, vhodně
změní větu
jednoduchou v
souvětí

Seznamuje se s
jazykem jako s
prostředkem
komunikace

Mateřský jazyk

Rozliší větu
jednoduchou a
souvětí, z vět
jednoduchých vytvoří
souvětí

Věta, souvětí

Multikulturní
výchova
Etnický původ rovnocennost
všech etnických
skupin a kultur,
odlišnost lidí, ale i
jejich vzájemná
rovnost

Pozná základní
skladební dvojicipřísudek, podmět
vyjádřený a
nevyjádřený

Věta,, větná skladba

Porovnává
významy slov,
zvláště slova
stejného nebo
podobného
významu.
Rozlišuje slova
spisovná a jejich
nespisovné tvary.

Učí se rozlišovat slova Slovo
jednoznačná,
mnohoznačná,
synonyma, opozita,
slova citově
zabarvená

z

JAZYKOVÁ
VÝCHOVA

Snaží se užívat slova
spisovná, výstižná,
slova citově
zabarvená
Umí rozdělit slovo na
slabiky a hlásky

Určuje slovní
druhy
plnovýznamových
slov a využívá je
vgramaticky
správných
tvarech ve svém
mluveném
projevu.

Učí se určovat slovní
druhy a rozlišovat
slova ohebná a
neohebná

Slovní druhy

Umí vyjmenovat
abecedu

Abeceda

Dokáže seřadit slova
podle abecedy
Umí vyhledávat v
abecedním seznamu
(telefonní seznam)

Rozlišuje ve slově
kořen, část
příponovou,
předponu a
koncovku.

Učí se rozlišovat
předpony a předložky
a snaží se je správně
psát

Píše správně i/y
ve slovech po
obojetných
souhláskách.
Zvládá základní
příklady
syntaktického
pravopisu.

Používá i/y po
obojetných
souhláskách

Vyjmenovaná slova

Zná vzory
podstatných jmen

Podstatná jména

Stavba slova

Učí se určovat slovní
základ (předpona,
kořen, část příponová)

Umí určit rod, číslo,
pád a vzor
Umí skloňovat
podstatná jména
podle vzorů
Umí určit osobu, číslo,
čas
Učí se časovat
slovesa v čase
přítomném, minulém,
budoucím
Umí psát správné
koncovky v příčestí
minulém a v
přítomném čase

Slovesa

Snaží se správně psát Skupiny bě – bje, pě, vě
skupiny bě- bje, pě, vě – vje, mě – mně
- vje, mě - mně

KOMUNIKAČNÍ A
SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Čte s
porozuměním
příměřeně
náročné texty
potichu i nahlas.
Reprodukuje
obsah přiměřeně
složitého sdělení
a zapamatuje si z
něj podstatná
fakta.
Rozlišuje
podstatné a
okrajové
informace v textu
Volí náležitou
intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo.

Učí se vypravovat
podle osnovy
Je schopen popsat
osobu a jednoduchou
věc

Vyjadřovací schopnosti
(vyprávění, popis osoby
a věci, oznámení, dopis)

Multikulturní
výchova
Kulturní diference
- poznávání
vlastního
kulturního
zakotvení Lidské
vztahy uplatňování
principu slušného
chování,
Tolerance,
solidarita,
empatie Mediální
výchova
Kritické
čtení a vnímání

Čtení

Mediální výchova

Při vypravování a
popisu užívá slova
výstižná, spisovná,
citově zabarvená
Umí se vyjádřit v
běžných situacích
Odliší podstatné a
okrajové informace

LITERÁRNÍ
VÝCHOVA
Vyjadřuje své

Čte nahlas i potichu

dojmy z četby a
zaznamenává je.
Volně
reprodukuje text
podle svých
schopností.
Rozlišuje různé
typy uměleckých
a neuměleckých
textů.

Rozumí přiměřeně
náročnému textu a
umí ho reprodukovat

Mediální
sdělení - reklama
Multikulturní
výchova
Lidské vztahy vztahy mezi
kulturami

Učí se zapisovat
přečtenou četbu do
čtenářského deníku
Využívá poznatků z
četby v ostatních
školních aktivitách
Seznámí se s autory
dětských knih

Literární výchova

Spisovatelé a básníci
- B. Němcová, K. J.
Erben, J. Seifert, F.
Halas, M. Macourek,
H. Ch. Andersen,
Při jednoduchém
rozboru literárních
textů používá
elementární
literární pojmy.

Seznámí se s žánry
pohádka, bajka,
povídka - pozná
charakteristické rysy,
umí je stručně popsat

Literární výchova

Seznámí se s
uměleckými
jazykovými
prostředky- pozná
verš, rým, učí se
porozumět přirovnání
a nalézt je v textu

Předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 5.

RVP - ZV

Výstup

Učivo

Průřezová témata

čte přiměřeně rychle a Čtení, vlastní
Osobnostní a sociální
Ø čte s porozuměním
plynule
s
prvky
výchova
přiměřeně náročné
četba,referáty
uměleckého přednesu
texty potichu i nahlas
- poznávání lidí,
poslech
dokáže porozumět obsahu
mezilidské vztahy
Ø rozlišuje podstatné
literárních
textů
textu
- hodnoty, postoje,
a okrajové informace
zážitkové čtení a praktická etika
rozpozná umělecké
v textu vhodném pro
naslouchání
vybrané žánry – pohádka,
daný věk, podstatné
Výchova k myšlení v
pověst, bajka, povídka,
informace
tvořivé činnosti evropských
s
a globálních
dobrodružná četba
zaznamenává
literárním textem
souvislostech
umí rozlišit poezii lyrickou
přednes vhodných
- objevujeme Evropu a
Ø posuzuje úplnosta či
epickou
literárních textů,
svět
neúplnost
zná pojmy rým, verš, sloka
jednoduchého sdělení
volná reprodukce
Multikulturní výchova
přečteného nebo
Ø reprodukuje obsah
- kulturní diference
slyšeného textu,
přiměřeně složitého
dramatizace, vlastní
- lidské vztahy
sdělení a zapamatuje
výtvarný doprovod

si z něj podstatná
fakta
Ø rozlišuje různé typy
uměleckých a
neuměleckých textů

- etnicita
základní literární pojmy –
literární druhy a žánry:
- multikulturalita
rozpočitadlo, hádanka,
říkanka, báseň, pohádka,
- princip sociálního smíru
bajka, povídka; spisovatel,
a solidarity
básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, Enviromentální výchova
herec, režisér; verš, rým,
- ekosystémy
přirovnání
- základní podmínky
života
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
- vztah člověka k
prostředí

Mediální výchova
- interpretace vztahu
mediálního sdělení a
reality
- stavba mediálních
sdělení
- vnímání autora
mediálních sdělení

Ø vyjadřuje své
dojmy z četby a
zaznamenává je

- vizuální stránka sdělení,
ilustrace, grafická úprava

Ø volně reprodukuje
text podle svých
schopností, tvoří volně reprodukuje text
vlastní literární text
vytvoří zkrácený zápis Referáty, dílny čtení
na dané téma
textu

Ø volí náležitou
dokáže sestavit osnovu
intonaci, přízvuk, napsaného textu
zvuková stránka jazyka –
sluchové rozlišení hlásek,
pauzy a tempo podle
Mediální výchova
je schopen přednést báseň
výslovnost samohlásek,
svého komunikačního
souhlásek a souhláskových
- stavba mediálního
záměru
dokáže se podílet na

skupin, modulace souvislé
sdělení
dramatizaci vhodného řeči (tempo, intonace,
textu
přízvuk)
- tvorba mediálního
sdělení
dokáže se jasně a
srozumitelně vyjádřit
- práce v realizačním

Ø vede správně zachovává posloupnost děje
dialog, telefonický a hlavní linii příběhu
rozhovor, napíše napíše příspěvek do
časopisu, pozvánku
SMS, e-mail
dokáže popsat běžné
předměty, umí vysvětlit
Ø píše správně po pracovní postup

stránce obsahové i

týmu
Osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání
- sebepoznání a
sebepojetí

formální jednoduché
komunikační žánry

dokáže vylíčit průběh
určité události

- seberegulace,
sebeorganizace
- kreativita

Ø sestaví osnovu
vyprávění a na jejím
umí napsat dopis, telegram,
- poznávání lidí
základě vytváří oznámení, zprávu, SMS, e- mezilidské vztahy
mail
krátký mluvený nebo
písemný projev s
- komunikace
dodržením časové
- hodnoty, postoje,
posloupnosti
vyjadřovací schopnosti
praktická etika

dokáže si sestavit osnovu
vyprávění, vyprávět podle
osnovy, používá ve
Ø rozlišuje spisovnou
vyprávění přímou řeč
a nespisovnou

výslovnost a vhodně ji
užívá podle
komunikační situace
Ø rozlišuje slova
spisovná a jejich
nespisovné tvary

Výchova demokratického
občana
- občanská společnost a
škola
Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět
- jsme Evropané

popis předmětu, popisMultikulturní výchova
dokáže správně vnímat,pracovního postupu
rozlišovat a interpretovat
- lidské vztahy
Ø porovnává
význam slov
významy slov, zvláště
- etnicita
slova stejného neborozpozná slova souznačná,
- multikulturalita
podobného významu
protikladná, nadřazená,
líčení
podřazená, souřadná, slova
a slova
- princip sociálního smíru
vícevýznamová jednoznačná, mnohoznačná
dopis, telegram, SMS, ae-solidarity
a stejně znějící
mail
Enviromentální výchova

Ø určuje slovní druhy
plnovýznamových
slov a využívá je v
gramaticky správných

- lidské aktivity a
ohrožení životního
prostředí

tvarech ve svém
mluveném projevu

vyprávění
osnova vyprávění

- vztah člověka k
prostředí

umí určit všech deset
slovních druhů
slovní druhy
určí pád, číslo, rod a vzor
podstatných jmen
podstatná jména skloňuje
podle vzorů
význam slov
určí druhy přídavných
jmen, umí je stupňovat
zná gramatiku měkkých,
tvrdých a přivlastňovacích
příd. jmen

Osobnostní a sociální
výchova
- komunikace

pozná základní druhy
zájmen a číslovek

časuje slovesa ve všech
časech v ozn. způsobu

podstatná jména

přídavná jména
pozná všechny slovesné
vzory přídavných jmen
způsoby
pozná zvratné sloveso
rozlišuje jednoduché a
složené slovesné tvary

zájmena, číslovky

slovesa
slovesný způsob

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

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Ø vyhledává základní
pozná podmět a přísudek
skladební dvojici a
v neúplné
základní

umí určit základní
skladební dvojici

dokáže určit podmětovou a
skladba
přísudkovou část věty
skladební dvojici

označuje
základ věty

základní větné členy –
rozlišuje podmět holý,
podmět a přísudek
rozvitý, několikanásobný

Osobnostní a sociální
výchova
- komunikace

pozná podmět nevyjádřený
rozlišuje přísudek holý,
rozvitý, několikanásobný
dokáže odůvodnit shodu
přísudku s podmětem
souvětí
věta hlavní a věta vedlejší
určí větu řídící a řízenou
věta řídící a věta řízená

určí větu hlavní a vedlejší
pozná spojky (spojovací
výrazy) v souvětí

Ø odlišuje větu
jednoduchou a
souvětí, vhodně změní
větu jednoduchou v
souvětí
Ø užívá vhodných
spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu
správně píše názvy
je obměňuje
národností, víceslovné

skladba – věta jednoduchá
a souvětí, základní
skladební dvojice

názvy států a jejich zkratky
přímá řeč
správně píše názvy
uměleckých děl, novin,
časopisů
. slovní zásoba a tvoření
slov – slova a pojmy,
význam slov, slova
jednoznačná a
mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma;.
tvarosloví – slovní druhy,
Výchova k myšlení v
tvary slov
evropských a globálních
souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá
-

rozlišuje ve slově
kořen, část
příponovou,
předponovou a
koncovku

-

užívá vhodných
spojovacích
výrazů, podle

stavba slova (kořen, část
předponová a příponová,
koncovka)

potřeby projevu je
obměňuje
-

-

píše správně i/y ve
slovech po
obojetných
souhláskách
zvládá základní
příklady
syntaktického
pravopisu

.
. pravopis – lexikální,
základy morfologického
(koncovky podstatných
jmen a přídavných jmen
tvrdých a měkkých) a
syntaktického (shoda
přísudku s holým
podmětem)

Anglický jazyk
Charakteristika vzdělávacího předmětu ANGLICKÝ

JAZYK

Předmět připravuje žáky pro využití anglického jazyka v reálných situacích. Poskytuje
vědomosti a dovednosti potřebné pro získání jazykové gramotnosti. Vytváří předpoklady pro
budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa.

Při výuce:
-učitel rozvíjí u žáků schopnost chápat a správně interpretovat slyšené i čtené
cizojazyčné texty a přiměřeně na ně reagovat.
-učitel rozvíjí schopnost žáků vést rozhovor i souvisle hovořit v rámci nejběžnějších
situací každodenního života.
-učitel seznamuje žáky se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové
oblasti, s nejběžnějšími zvyky a sociálními konvencemi.
-s chybou žáka učitel pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému
řešení.
-učitel respektuje individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků a na jejich základě
umožňuje všem žákům prezentovat výsledky své práce.
-učitel umožňuje žákům zažít pocit úspěchu.
-učitel používá materiály k rozšíření všeobecného kulturního obzoru a rozvoji
intelektuální, etické, emocionální a estetické složky osobnosti.
-učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům sami žáci
-učitel žáky podněcuje, aby sami kladli otázky k problémům.
-učitel důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel, dokončování práce v
dohodnuté kvalitě a termínech.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova – zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci
jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a
neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifickou aplikaci jazyka a sociálních

dovedností. Vede k porozumění sobě a druhým. Rozvíjí pozornost a soustředění, schopnost
organizace vlastního času.

Výchova demokratického občana – rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační,
argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti. Prohlubuje empatii,
schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. Vede k uvažování o
problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

Multikulturní výchova – poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a
kulturních skupinách žijících v anglosaských zemích. Rozvíjí schopnosti poznávat a tolerovat
odlišnosti jiných národnostních, etnických a sociálních skupin. Udržuje tolerantní vztahy,
rozvíjí spolupráci s učitelem i se spolužáky, uplatňuje principy slušného chování, rozvíjí
toleranci.

Mediální výchova – přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do
mediální komunikace. Umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním
obsahům a kritického odstupu od nich. Učí využívat potenciál médií jako zdroje informací.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
-

propojuje dílčí poznatky do větších celků (izolovaně naučené jazykové
prostředky a řečové dovednosti uvádí do širších souvislostí)

-

postupně poznává smysl učení

-

vyhledává potřebné informace v různých zdrojích

-

uvědomuje si potřebu znalosti cizího jazyka k osobnímu rozvoji

Kompetence k řešení problémů
-

rozpozná a pochopí problém, hledá a vybírá vlastní vhodný způsob
jeho řešení

-

získává informace vhodné pro řešení problému

-

naučená gramatická pravidla aplikuje při řešení obdobných situací

Kompetence komunikativní
-

formuluje své myšlenky vedoucí ke kultivovanému písemnému i
ústnímu projevu

-

zapojuje se do spolupráce při plnění úkolů ve skupinách

-

naslouchá druhým lidem, rozumí jim, účinně se zapojuje do diskuse,
vhodně reaguje

-

rozumí různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů, běžně
užívaných gest

-

využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci s
okolním světem

Kompetence sociální a personální
-

umí účinně spolupracovat ve dvojici i ve skupině, svojí činností
pozitivně ovlivňuje dosažení výsledku

-

respektuje názory druhých a je ohleduplný a tolerantní k jejich projevu

-

úspěšným řešením úkolů přiměřené obtížnosti získává sebedůvěru a
sebeúctu

Kompetence občanské
-

uvědomuje si své školní povinnosti a zodpovědně plní domácí
přípravu

-

společně tvoří demokratická pravidla jednání a soužití ve třídě i ve
škole.

Kompetence pracovní
-

efektivně používá pomůcky a materiály ve vyučování, udržuje je ve
funkčním stavu

-

dodržuje bezpečnostní a hygienické zásady

-

sebekriticky hodnotí vlastní dosažené výsledky, stanovuje si kritéria
pro volbu budoucí profese

Anglický jazyk pro 3. ročník
(Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.)

Vzdělávací obsah

Lekce

1

Očekávané
výstupy
-

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovnost a reaguje na ně
verbálně i neverbálně

-

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuk setkal

-

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud
má k dispozici vizuální oporu

-

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 téhož slova či slovního
spojení

-

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

Z RVP ZV

Výstupy
Žák
-

představí se, pozdraví a rozloučí se

-

pojmenuje předměty ve škole

-

rozumí běžným pokynům učitele při hodině

-

počítá do 100, rozumí běžným číselným údajům

-

hláskuje jména a slova

-

popíše podle obrázku umístění známého předmětu v místnosti

Učivo
Gramatika
-

neurčitý člen

-

rozkazovací způsob

-

množné číslo podstatných jmen

-

vazba “there is/there are”

Výslovnost
-

krátké a dlouhé samohlásky

Slovní zásoba
-

abeceda

-

čísla od 1 do 100

Komunikační situace
-

setkání

-

udílení pokynů

-

dotazy na čísla a číselné údaje

-

dotaz na slovo v angličtině

-

popis obrázku

Mezipředmě
tové vztahy

Matematika
-

matematické úkony

-

výpočet jednoduchých úloh

Průřezové

Multikulturní výchova

téma
Tematické okruhy:
-

Kulturní diference

-

Etnický původ

Činnosti:
-

čtení a diskuse na stránce „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Jména a tituly“

Osobností a sociální výchova

Tematické okruhy:
-

Sebepoznání a sebepojetí

-

Poznávání lidí

Činnosti:

-

zhotovení individuálního projektu – výpovědí o sobě na téma
„Něco o mně“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

Anglický jazyk pro 4. ročník
(Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.)
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Očekávan
é výstupy
-

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby

-

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně
reaguje

-

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

-

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku

-

používá dvojjazyčný slovník

-

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

Z RVP ZV

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové
-

a poslechové materiály) a využívá je při své práci

-

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty
obsahující známou slovní zásobu

-

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku

Výstupy
Žák
-

pojmenuje nejznámější evropské a světové státy

-

představí své kamarády a svou rodinu

-

přivlastní osobám běžné předměty

-

rozumí krátkému kreslenému příběhu, ve kterém se hlavní
postavy představí

-

pojmenuje dny v týdnu

-

porozumí hlavním informacím ze slyšeného rozhovoru, ve
kterém jedna osoba představí sebe a členy své rodiny

-

zeptá se na základní osobní údaje třetí osoby

Učivo
Gramatika
-

sloveso „být“ v kladné a záporné větě, v otázce, ve ztažené
formě

-

přivlastňovací zájmena

-

přivlastňovací pád

-

otázky s tázacímí zájmeny

Výslovnost
-

přízvuk ve slově

-

krátké a dlouhé “i”

-

přízvuk ve větě

Slovní zásoba
-

názvy zemí

-

rodina

-

dny v týdnu

Komunikační situace
-

osobní dotazy při seznamování se

-

narozeniny

-

uvedení nového žáka do kolektivu

-

telefonování do rozhlasu

Mezipředm
ětové
Zeměpis
vztahy
-

svět, kontinenty a oceány

-

hlavní geografické útvary a jejich názvy

Průřezové

Multikulturní výchova

téma
Tematické okruhy:
-

Kulturní diference

-

Lidské vztahy

Činnosti:
-

čtení a diskuse na stránce „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Jakou máš adresu?“

Osobností a sociální výchova

Tematické okruhy:
-

Sebepoznání a sebepojetí

-

Poznávání lidí

Činnosti:
-

zhotovení rodokmenu s výpovědí na téma „Moje rodina“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

Lekce
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Výstupy
Žák
-

pojmenuje běžné předměty ve škole

-

řekne, jaké předměty osobní potřeby a jaká zvířata vlastní a
zeptá se na totéž svého kamaráda

-

rozumí hlavním bodům krátkého čteného příběhu o dárkách k
narozeninám

-

pojmenuje barvy

-

porovná dva obrázky a vyjmenuje rozdíly

-

pojmenuje vyučovací předměty, rozumí školnímu rozvrhu, uvede
svoje nejoblíběnější vyučovací předměty

Učivo
Gramatika
-

sloveso „mít“ v kladné a záporné větě, v otázce

-

postavení přídavných jmen ve větě

Výslovnost
-

otázky “ano/ne”

-

“r” a “l”

-

znělé a neznělé “th”

Slovní zásoba
-

běžné technické vybavení domácností

-

domácí mazlíčci

-

vyučovací předměty

Komunikační situace
-

hry s otázkami a odpovědi „ano/ne“

-

popis a porovnání obrázků

-

porovnání školních rozvrhů

Mezipředm
ětové
Přírodopis
vztahy
-

popis těla člověka a známých zvířat

Průřezové

Multikulturní výchova

téma
Tematické okruhy:
-

Kulturní diference

-

Multikulturalita

Činnosti:
-

čtení a diskuse na stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Školy v Anglii a ve Walesu“

Osobností a sociální výchova

Tematické okruhy:
-

Sebepoznání a sebepojetí

-

Seberegulace a sebeorganizace

-

Kreativita

-

Poznávání lidí

-

Mezilidské vztahy

-

Komunikace

-

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Činnosti:
-

zhotovení individuálního projektu – plakát s informacemi na téma
„Moje škola“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

Anglický jazyk pro 5. ročník
(Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.)
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Očekávané
výstupy

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Z RVP ZV

- 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
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace,
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat.
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
- vyplní osobní údaje do formuláře

Výstupy
Žák
-

zeptá se na čas a na podobnou otázku odpoví

-

v slyšeném rozhovoru rozliší časové údaje vztahující se
k aktivitám ve volném čase

-

zeptá se kamaráda, v jakou dobu dělá nějakou činnost

-

rozumí čtenému popisu volného času třetí osoby

-

sdělí, co každý den dělá a co nedělá, co dělá rád a co
nerad

-

porozumí obsahu krátkého příběhu, který souvisí s
činnostmi ve volném čase

-

v rozhovoru porovná své zájmy se zájmy kamaráda

Učivo
Gramatika
-

předložky s časovými údaji

-

přítomný čas prostý

Výslovnost
-

rytmus a přízvuk ve větě

-

uzavřené, krátké “ə”

-

“Þ” a “əu”

Slovní zásoba
-

čas a časové údaje

-

každodenní činnosti

Komunikační situace
-

volný čas

-

dotazy na čas, na začátek a konec aktivity

-

typický den školáka

Mezipředmětové
vztahy

Hudební výchova
-

běžné hudební nástroje

Průřezové téma

Multikulturní výchova

Tematické okruhy:
-

Lidské vztahy

-

Princip sociálního smíru a solidarity

Činnosti:
-

čtení a diskuse na stránkách „Culture“ na téma „Sport“

-

psaní krátké úvahy na dané téma na téma „Sport na
naší škole“

Osobností a sociální výchova

Tematické okruhy:
-

Sebepoznání a sebepojetí

-

Poznávání lidí

-

Mezilidské vztahy

-

Komunikace

-

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Činnosti:
-

zhotovení individuálnho projektu – průzkum ve třídě na
téma „Volný čas“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

Lekce
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Výstupy
Žák
-

popíše svůj pokoj a umístění nábytku a věcí v něm

-

rozumí slyšenému popisu místnosti

-

na základě slyšených informací popíše rozmístění
místnosti v domě

-

v čteném popisu domu vyhledá konkrétní údaje

-

pomenuje významné budovy, obchody a místa ve městě
a rozumí slyšenému popisu jejich umístění ve městě

-

zeptá se a odpoví na dotazy lokalizace důležitých míst a
obchodů ve městě

-

rozumí běžným osobním informacím při turistickém
výletě

-

zeptá se kamaráda, co umí a co neumí dělat a na
podobné otázky odpoví

Učivo
Gramatika
-

předložky při popisu umístění

-

vazba “there is/there are”

-

sloveso “mohu”/ “umím”

Výslovnost
-

přízvuk slov

-

“Þ” a “”כ

-

“ζ” a “s”

Slovní zásoba
-

nábytek, části domu

-

místa a budovy ve městě

Komunikační situace
-

v bytě/v domě

-

ve městě

-

popis pokoje

-

dotazy na dovednosti

-

esej: „Co můj kamarád umí“

Mezipředmětové
vztahy

Dějepis
-

původ názvů měst v Anglii

Průřezové téma

Multikulturní výchova

Tematické okruhy:
-

Kulturní diference

-

Multikulturalita

Činnosti:
-

čtení a diskuse na stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Britské typy domů“

Osobností a sociální výchova

Tematické okruhy:
-

Kreativita

-

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Činnosti:
-

zhotovení obrázkové mapy svého města s popisem
nejzajímavějších míst a budov

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

Lekce
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Výstupy
Žák
-

rozumí čtenému popisu osob

-

popíše ústně i písemně, jednoduchým způsobem vzhled
osob

-

na základě slyšeného textu zobrazí postavu

-

pojmenuje aktuální činnost osob

-

rozumí obsahu čtené scénky z každodenního života a
zahraje ji

-

rozliší opakovaný děj od aktuálního

-

gramaticky správně popíše svůj běžný den a co právě
dělá

-

pojmenuje běžné kusy oděvu, popíše, co má na sobě

-

rozumí hlavní myšlence a obsahu krátké bajky a zahraje
ji

Učivo
Gramatika
-

slovesa „být“ a „mít“ při popisu osob

-

přítomný čas průběhový

-

otázka na cenu

Výslovnost
-

samohlásky

-

fonetická abeceda

-

“i”

-

slabiky

Slovní zásoba
-

vzhled člověka

-

oblečení

-

bajka: Královy nové šaty

Komunikační situace
-

porovnání vzhledu, popis osoby

-

v obchodě

-

vyprávění o svém způsobu života – ústně i písemně

Mezipředmětové
vztahy

Výtvarná výchova
-

popis vzhledu lidí

Průřezové téma
Multikulturní výchova

Tematické okruhy:
-

Lidské vztahy

-

Etnický původ

-

Princip sociálního smíru a solidarity

Činnosti:
-

čtení a diskuse na stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Lidé“

Osobností a sociální výchova

Tematické okruhy:
-

Poznávání lidí

-

Mezilidské vztahy

Činnosti:
-

zhotovení koláže – výpovědi o blízké nebo známé osobě

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň MATEMATIKA

Obsahové, časové a organizační vymezení
-je realizována v 1. až 9. ročníku:
v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně,
ve 2. až 5. ročníku je 5 hodin týdně,

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy :
-čísla a početní operace-osvojení aritmetických operací ve třech složkách :
-dovednost provádět operaci
-algoritmické porozumění
-významové porozumění
-získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná

-závislosti, vztahy a práce s daty-rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a
závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů

-geometrie v rovině a prostoru-určování a znázorňování geometrických útvarů a
modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru

-nestandardní aplikační úlohy a problémy-uplatňování logického myšlení, řešení
problémových situací a úloh z běžného života

Organizace- žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v
počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci
používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.

Průřezová témata-v tomto předmětu jsou realizována : VDO , EV , EGS

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení - .
Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků;srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v
souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků.

Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti
při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti,
učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného
postupu,vyhodnocování správností výsledků.
Učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků;klade otevřené otázky a vybízí žáky k
pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při
kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině
pracovali s odbornou literaturou.Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s
chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům
sebedůvěru.

Kompetence komunikativní -žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním
matematického jazyka včetně symboliky.
Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání
správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému
projevu.

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému
usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických
problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v týmu.
Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky
způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok.

Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení
nad obsahy sdělení,učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti
a taktu,učí se vnímat složitosti světa.
Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných
kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky.

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro
řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v
praktických činnostech. Pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené
pracovní materiály.
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých
informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede žáky ke
správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek.Vytváří příležitosti k interpretaci
různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.
1. ročník

Očekávané
výstupy

Školní
výstupy

Učivo
Průřezová

Z RVP ZV

témata
Poznámky

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

Počítá prvky daného
souboru, vytvoří
konkrétní soubor s
daným počtem prvků
Čte čísla 1 – rozlišuje
pojmy: hned před –
hned za

Numerace:
-

poznávání
číslic 1 – 5

-

uspořádání
v číselné
řadě

OSV – rozvoj
schopnosti
poznávání,
kreativita,
komunikace,
řešení problémů

Čte,zapisuje a porovnává
přirozená čísla do
20,užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

Užívá lineární uspořádání,
zobrazí číslo na číselné
ose

Porovnává čísla a
soubory prvků s počtem
do 5

Pč – třídění,
modelování

Pojmy > = <

Čj – tvoření vět,
psaní

Píše číslice 1 – 5
Přečte číslo „0“

Provádí zpaměti
jednoduché početní
operace s přirozenými
čísly

Počítání s čísly 1 –
5

Sčítá, odčítá a řeší
slovní úlohy v oboru 0 5

Nácvik psaní číslic
1–5
Zavedení pojmu
„0“
Seznámení s pojmy
+a–
Jednoduché slovní
úlohy s čísly 0 - 5

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

Spočítá prvky v daném
souboru do 10

Porovnávání číslic 6 –
10

Vytvoří konkrétní soubor s
daným počtem prvků

Psaní číslic 6 – 10

Přečte a zapíše čísla 6 –
10
Porovná čísla a soubory
prvků s počtem do 10
Sčítá, odčítá a řeší slovní
úlohy v oboru do 10

Rozklad čísel a dočítání
v oboru do 10
Porovnávání čísel v
oboru do 10
Sčítání, odčítání a
řešení slovních úloh v
oboru do 10

Psaní číslic 1 – 5;
PT:
OSV – uvědomění
si spolupráce,
pomoc při řešení
společných úkolů;

Popisuje jednoduché
závislosti z praktického
života

Pojmenuje geometrické
tvary: čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník
Orientuje se v prostoru
(vpravo, vlevo, před, za)

Geometrické tvary
Rozlišení
geometrických tvarů a
jejich přesné
pojmenování
Orientace v prostoru
(vpravo, vlevo, před, za)

Doplňuje
tabulky,posloupnosti čísel
Rozeznává,pojmenuje,popíš
e základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa,nachází v
realitě jejich reprezentaci

Porovnává velikosti
útvarů,měří a odhaduje délku
úsečky

Rozezná a modeluje
jednoduché souměrné útvary
v rovině

Spočítá prvky daného
souboru v oboru čísel do
20;

Numerace – číselná
řada 0 – 20
-

sčítání a
odčítání bez
přechodu
přes desítku
v oboru čísel
do 20;

-

rozklad
čísel na
jednotky a
desítky;

-

vztahy o x
méně, o x
více;

-

řešení
slovních
úloh;

-

porovnání
čísel

Vytvoří daný soubor s
konkrétním počtem prvků;
Přečte a napíše čísla 0 –
20;
Sčítá a odčítá bez
přechodu desítky v oboru
do 20;
Rozloží číslo v oboru 10 –
20 na jednotky a desítky;
Řeší slovní úlohy vedoucí
ke sčítání, odčítání a
porovnání čísel v oboru 0 –
20;
Řeší slovní úlohy vedoucí
ke vztahům o x více
(méně) v probíraném
oboru;

Žák rozezná geometrické
útvary, krychle, kvádr,
válec, koule

Tělesa (krychle, kvádr,
válec, koule) –
rozlišování

2. ročník

Očekávané
výstupy
z RVP
ZV

Školní výstupy

Učivo

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

umí zapsat a vyřešit
příklady na sčítání a
odčítání do 20 s
přechodem přes dvacítku

počítání do dvaceti

VDO-Občanská
společnost a
škola, Občan,
občanská
společnost a stát
- výchova k
samostatnosti, k
sebekontrole,
smyslu pro
odpovědnost,ohl
eduplnost a
přesnost

čte,
zapisuje a
porovnává
přirozená čísla
do 1 000, užívá
a zapisuje
vztah rovnosti
a nerovnosti

užívá
lineární
uspořádání;

Průřezová
témata
Poznámk
y

umí zapsat a přečíst čísla
do sta

EV- Vztah
člověka k
prostředí výchova k

zobrazí číslo
na číselné ose

životnímu
prostředí

orientace na číselné ose

počítání do sta

provádí
zpaměti
jednoduché
početní
operace s
přirozenými
čísly

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

porovnává čísla do sta,
umí je seřadit vzestupně i
sestupně, určování
číselných řádů

sčítá a odčítá čísla do sta typy příkladů:

zná význam závorek
orientuje se v
čase, provádí
jednoduché
převody
jednotek času

popisuje
jednoduché
závislosti z
praktického
života

počítá příklady se
závorkami

40+40, 40+2, 42+2, 42+20,
45+7,
80-40, 422, 42-20, 44-2, 51-7

doplňuj
e tabulky,
schémata,
posloupnosti
čísel

umí provést zápis slovní
úlohy s dopomocí učitele

slovní úlohy

řeší slovní úlohy s
výpočty do sta

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

porovná
vá velikost
útvarů, měří a
odhaduje
délku úsečky

seznámí se s násobilkou
0,1,2,3,4,5

násobení do 50

umí si připravit pomůcky
na rýsování (tužka,
pravítko)

geometrie

zná pojem bod, přímka,
čára, úsečka

narýsuje přímku, lomenou
čáru, úsečku dané délky

zná rozdíl mezi přímkou,
přímou a křivou čárou

porovná úsečky podle
velikosti

umí změřit úsečku

pozná geometrické tvary a
tělesa - krychli, kvádr,
kouli, válec

3. ročník

RVP-ZV

Učivo

Výstup

zná symboly pro násobení a dělení
malá násobilka násobí a dělí v oboru malé násobilky
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací,

řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky

počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem
prvků, čte s zapisuje čísla do 100,
zobrazí číslo na číselné ose

umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla
zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56)
počítání v oboru do sta
umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla
písemně
čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose

řeší slovní úlohy v oboru do sta

umí násobit jednociferným činitelem,

provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

umí zapsat a přečíst čísla do tisíce

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
do porovnávat, třídit vzestupně a
a modeluje osvojené početnípočítání v oboru umí
tisíce
operace
sestupně čísla do tisíce

umí zakreslit čísla do tisíce na číselné ose
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně
řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
umí řešit slovní úlohy o více, o méně

orientuje se v čase

umí zaokrouhlovat na jednotky, desítky,
sta,
zná jednotky času - s, hodina, den, rok /

orientuje se v poměru jednotlivých
jednotky délky převody jednotek/
jednotek

zná jednotky délky - mm, cm, dm, m, km /
převody jednotek/
zná jednotky hmotnosti - g, kg, q, t
/převody jednotek/
zná jednotky objemu – ml, l , hl, /převody
jednotek/
jednotky délky používá k měření

jednotky délky používá k měření, umí
změřit rozměry geometrických tvarů
(úsečka, čtverec, trojúhelník, obdélník
apod.) a vyjádřit je ve vhodných
jednotkách
umí pojmenovat základní rovinné
útvary, tělěsa
umí odhadnout délku úsečky
rozezná jednoduché souměrné
útvary v rovině

umí narýsovat a označit bod, přímku,
polopřímku, úsečku, / trojúhelník, obdélník,
čtverec /na čtverečkovaném papíře i na
čistém papíře
zná pojem opačná polopřímka
zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem
zná význam pojmu průsečík a umí ho určit

4.ročník

RVP - ZV

Výstup

Učivo

žák využívá při pamětném i umí zapsat a přečístpočítání do 10 000
písemném počítání
čísla do 1000, 10 000
komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
provádí písemné početnísčítá a odčítá zpaměti i
operace oboru přirozenýchpísemně do 1000, 10
000
čísel
zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje
umí zaokrouhlovat
výsledky početních operací v
desítky, sta, tisíce
oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početníorientuje se na číselné
operace v celém oboru
ose do 10 000
přirozených čísel

ovládá pamětné dělení
násobení a dělení
se zbytkem v oboru
malé násobilky

umí násobit písemně
jednociferným a
dvouciferným činitelem

umí písemně dělit
jednociferným
dělitelem

Průřezová
témata

umí vyhledávat Základní početní
IT -ovládání
informace na počítači,
operace,
počítače, práce se
trénovat a zaokrouhlování čísel, soubory a
zdokonalovat sepráce se zlomky programy, práce s
pomocí výukových
internetem, hygiena
programů
práce

zná jednotky
hmotnosti, délky,
objemu a času

jednotky

umí převádět jednotky
hmotnosti a délky,
objemu, času

řeší jednoduché a
slovní úlohy
složené slovní úlohy

EV- vztah člověka k
prostředí

- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

modeluje a určí část
celku, používá zápis vevysvětlí a znázorní Celek, část, zlomek
vztah mezi celkem a
formě zlomku

jeho částí vyjádřenouPolovina, čtvrtina,
třetina, pětina,
zlomkem na
desetina
příkladech z běžného
života
Řešení a tvorba
využívá názorných slovních úloh k
obrázků k určování určování poloviny,
1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny z
celku
celku
vyjádří celek z jeho
dané poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny

porovná zlomky se
porovná, sčítá a odčítá zlomky
stejným
porovná zlomky se jmenovatelem
se stejným

stejným jmenovatelem
(poloviny, čtvrtiny,

jmenovatelem v oboru kladných(poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny,
čísel, přečte zápis desetinného třetiny, pětiny,
desetiny)
čísla, vyznačí na číselné ose
desetiny)
umí zapsat záporné číslo

narýsuje a znázorní základní umí pracovat s
rovinné útvary (čtverec, kružítkem, narýsuje

trojúhelník, čtverec,

obdélník, trojúhelník a kružnici);
obdélník, kružnici
užívá jednoduché konstrukce,
umí sčítat graficky úsečky, umí
určit délku lomené čáry, obvod
umí sestrojit trojúhelník
mnohoúhelníku

ze tří stran

geometrie

pozná a umí narýsovat
pravoúhlý trojúhelník

sestrojí rovnoběžky a kolmice,
umí narýsovat kolmici,
umí znázornit osovou
rovnoběžky,
souměrnost, určí osu
různoběžky
souměrnosti

dokáže určit vzájemnou
polohu přímek v rovině

5.ročník

RVP - ZV

Výstup

Učivo

Průřezová
témata

Ø využívá při
pamětném i
písemném počítání
komutativnost a
asociativnost sčítání
a násobení
Ø provádí písemné
početní operace v
oboru přirozených
čísel
Ø zaokrouhluje
přirozená čísla,
provádí odhady a
kontroluje výsledky
početních operací v
oboru přirozených
čísel

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

umí zapsat a
přečíst čísla do 1
000 000
orientuje se na
číselné ose v
oboru do milionu
umí sčítat a
odčítat zpaměti i
písemně do
milionu
umí násobit
deseti, stem,
tisícem

počítání do 1 000
000

Osobnostní a
sociální výchova

- číselná osa

- kooperace a
kompetice,
- početní operace spolupráce ve
s čísly do 1 000
dvojici a ve
000
skupině

- zaokrouhlování

umí
zaokrouhlovat na
tisíce, desetitisíce
a statisíce
násobí písemně
trojciferným
činitelem

- slovní úlohy –
zápis, výpočet,
odpověď

dělí
jednociferným i
Ø provádí
jednoduché převody dvouciferným
dělitelem
jednotek
Informatika
řeší slovní úlohy v
oboru do milionu

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

jednotky
délky – milimetr,
centimetr,
decimetr, metr,
kilometr
zná a převádí
jednotky délky,
času, hmotnosti,
obsahu a objemu

času – sekunda,
minuta, hodina
hmotnosti –

- komunikace –
prezentace a
obhájení řešení

Enviromentální
výchova
- vztah člověka k
prostředí

Vzdělávací oblast v 1. – 3. ročníku nemá vlastní samostatný předmět, žáci
potřebné kompetence získávají v rámci ostatních vyučovacích předmětů.
Ve 4. a 5. ročníku je vzdělávací oblast realizována prostřednictvím předmětu
informatika.

Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Informatika je vyučován v 4. až 5. ročníku po jedné půlhodině týdně.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware,
software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s
grafikou, textem. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování
informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a
předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální
výchova, Environmentální výchova

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků

Kompetence k
učení

·
uplatňujeme individuální přístup k žákům a
dáváme jim šanci na úspěch
·
učivo přizpůsobujeme
schopnostem a možnostem našich žáků
s důrazem na možnost
jeho praktického využití
·
na vhodných příkladech - PC a
jeho periferie- přesvědčujeme žáky
o nutnosti stále
se učit a rozvíjet
·
rozlišujeme zřetelně
základní a rozšiřující učivo

Kompetence k
řešení problémů

·
vedeme žáky,aby rozpoznali
problém, přemýšleli o souvislostech,
·
vyhledali
chybějící informace
·
učíme,aby žák dokázal vysvětlit,
obhájit svůj způsob řešení
·
vedeme ke spoluprácivyužít zkušeností druhého

Kompetence
občanské

·
vedeme žáky k ochraně
životního prostředí

Kompetence sociální a
personální

·
používáme skupinovou práci, práci
ve dvojicích, organizujeme

vzájemnou pomoc
žáků
·
žákům je umožněno kdykoli
slušným způsobem projevit svůj názor
·
žáci jsou vedeni k
respektování názorů jiných
·
spolupracovat s učitelem, nahlížet
na učitele jako na „zkušenějšího
spoluhráče a ne
soupeře“
·
učíme žáky přijímat
rozdílné role ve skupinách
·
snažíme se o navození pohody a
příjemné atmosféry při výuce

Kompetence
pracovní

·
učíme žáky chránit své
zdraví a zdraví jiných
·
vedeme žáky k ochraně
majetku druhého

Kompetence
komunikativní

·
učíme žáky nejen vyjadřovat své
názory, ale i naslouchat druhým
·
učíme správně používat
komunikační prostředky (telefon, PC…)

Předmět: Informatika

Očekávané
výstupy
RVP ZV
žák

Školní výstupy
z
žák

Ročník: 4

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

využívá
základní
standardní funkce
počítače a jeho
nejběžnější
periferie

získává správné
návyky při práci s
výpočetní
technikou,učí se
ovládat základní
funkce
počítače,orientuje se
na české klávesnici

Ovládání myši – správné
držení, klik, dvojklik, tah
Použití významných
kláves – Delete, Esc,
Enter, mezerník
Nácvik základní
orientace na klávesnici
Přihlášení do školní
počítačové sítě, správné
vypnutí počítače
Orientace v nabídce
Start

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

ovládá nabídku
školního výukového
softwaru
respektuje pravidla
práce na PC a v
počítačové pracovně

Využití výukového
softwaru
Seznámení se
zdravotními riziky
spojenými s využíváním
výpočetní techniky

chrání data před
poškozením,
ztrátou a
zneužitím

Orientuje se ve
struktuře složek,
rozlišuje místní a
síťové disky.
Dokáže vytvořit složku
nebo prázdný soubor,
přejmenovat je,
zkopírovat či
přesunout, případně je
odstranit.

Práce se složkami a
soubory:
Tento počítač,
Průzkumník,
pojmy:disk , složka
soubor
postupy vytvoření,
přejmenování,
kopírování, přesunu a
odstranění složky či
souboru

pracuje s textem
a obrázkem v
textovém a
grafickém editoru

S použitím nástrojů
dokáže nakreslit
obrázek a uložit jej,
příp. otevřít pro změny
a změněný znovu
uložit.

Grafika
programy na tvorbu
obrázků
uložení vytvořeného
obrázku nebo změn,
otevření obrázku
základní nástroje a
možnosti nastavení
(tvary štětce, barvy,
základní tvary …)

Výchova
demokratického
občana

Předmět: Informatika

Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Ročník: 5

Učivo

z

Průřezová témata
Poznámky

žák

žák

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

Vysvětlí význam
pojmu HARDWARE,
pojmenuje a zařadí
nejběžnější součásti a
zařízení počítače.

HW - HARDWARE
Environmentální
Skříň (základní jednotka) výchova
– procesor, pevný disk
(HDD), operační paměť
(RAM), základní deska,
zdroj, mechaniky
(disketová, CD, DVD)
Periferie – klávesnice,
myš, monitor, tiskárna,
skenner, reproduktory, …

Vysvětlí význam
pojmu SOFTWARE.

SW – SOFTWARE
= programy

při
vyhledávání
informací na
internetu používá
jednoduché a
vhodné cesty

Nezaměňuje pojmy
Internet a web Na
webu dokáže vyhledat
stránku o určitém
tématu

WWW = world wide web
= web:
vztah k Internetu
pohyb po webu:
přes hypertextové
odkazy
známá adresa
jednoduché vyhledávání

vyhledává
informace na
portálech, v
knihovnách a
databázích

zpracuje referát do
hodin přírodovědy či
vlastivědy

samostatná práce referát
na dané téma

Mediální výchova,

komunikuje
pomocí internetu
či jiných běžných
komunikačních
zařízení

Dokáže napsat
zprávu, přečíst si
došlou zprávu, smazat
zprávu.

El. pošta = e-mail
vztah k Internetu
pojem: poštovní
programy
spuštění poštovního
programu, odeslání
zprávy, čtení došlých
zpráv a mazání zpráv

pracuje s textem
a obrázkem v
textovém a
grafickém editoru

V programu WordPad
dokáže napsat krátký
text včetně dodržení
základních
typografických
pravidel, otevřít
existující soubor,
upravit vlastnosti
písma a odstavce
Dokáže uložit změny
na stejné místo nebo
jinam, příp. pod jiným
názvem.

Textové editory
pojem textové editory
uložení, otevření souboru
pohyb v dokumentu
(klávesnice, myš)
označení části textu do
bloku
psaní, oprava textu (vel.
pís. s diakritikou, další
znaky)
základní typografická
pravidla (psaní mezer za
interpunkčními a dalšími
znaky)
písmo – typ, velikost,
tučné, kurzíva,
podtržené, barva
,zarovnání odstavce

Prvouka
Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA
Obsahové, časové a organizační vymezení
-

vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím ročníku tři
hodiny

-

pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a
souvislostí

-

utváří se prvotní ucelený obraz světa

-

poznávání sebe i nejbližšího okolí

-

seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy

-

vnímání lidí a vztahů mezi nimi

-

všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů

-

porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti

-

porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům

-

chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti

-

vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:

Místo, kde žijeme –důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání
místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků
Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi,
seznámení se se základními právy a povinnostmi
Lidé a čas – orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání
proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody
Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i
první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na
základě poznávání člověka jako živé bytosti.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu
mohli uspět.
-poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
-upevňování preventivního chování
-orientace ve světě informací
časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
-učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií

-učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

Kompetence k řešení problémů
-

žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení
vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

-

poznávají a ovlivňují svou jedinečnost

- učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají
různých informačních zdrojů

Kompetence komunikativní
Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
-jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
-pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
-přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
-učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci,
vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si

Kompetence sociální a personální
Žáci pracují ve skupině.
-efektivně spolupracují na řešení problémů
-učí se respektovat názory druhých
-přispívají k diskusi
- učitel učí se věcně argumentovat
-učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů

Kompetence občanské

-učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
-učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
- učitel vede žáky k respektování pravidel

Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
-

učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení

-

učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje

V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:
EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, …
VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, …
MKV – princip sociálního smíru
Předmět: Prvouka
Ročník:

1.

Prvouka v prvním roce školní docházky má především výchovný charakter. Dítě se stává
školákem. Získává návyky systematické práce, učí se spolupracovat a domluvit se.
Cílem je vychovat a vzdělat dítě tak, aby bylo schopné vnímat pravdivý obraz světa,
rozlišovat dobro a zlo, zaujmout správný postoj v životě. Žák získává a osvojuje si nové
poznatky a dovednosti různých oblastí života přírody a společnosti.

Očekávané
výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Žák zná místo svého
bydliště a školy, cestu
do školy a rozliší
možná nebezpečí s
tím spjatá, rozlišuje
blízké příbuzenské
vztahy, pozná význam
různých povolání,
dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, v
rodině, v obci, využívá
časové údaje při
řešení různých situací
v denním životě,
pozoruje a popisuje a
dále porovnává
proměny v přírodě
během jednotlivých
ročních období,
uplatňuje základní
hygienické, režimové a
zdravotně preventivní
návyky, dodržuje
zásady bezpečného
chování ve smyslu
ochrany zdraví,
uplatňuje základní
pravidla silničního
provozu.

Žák sám zvládne
bezpečně cestu z domova
do školy a naopak,
dokáže se orientovat v
budově školy a jejím okolí,
osvojí si školní režim a
řád, zná své učitele,

Jsem školák.

Osobnostní a sociální
výchova.

Můj domov.
Naše obec.
Práce a volný čas.

Výchova
demokratického
občana.

dokáže udržet své
pracovní pomůcky a místo
v pořádku a čistotě.

Členové rodiny a vztahy
mezi nimi, projev citu a
úcty, rodinné oslavy,
prostředí domova, domácí
práce, odpočinek, domácí
zvířata.
Moje rodina a
příbuzní.
Zvířata a jejich
Jak pečovat o sebe a své
mláďata.
blízké – základní
hygienické návyky,
správná životosprávavýživa, vitamíny,
odpočinek, spánek, pobyt
na čerstvém vzduchu,
pitný režim atd.
Ochrana před nemocí a
úrazem, části lidského
těla.

Multikulturní výchova.

Environmentální
výchova.

Zdravá výživa.
Pečujeme o své
zdraví.

Orientace v čase – rok,
měsíc,týden,den, hodina.
Dny v týdnu(měsíce v
roce)- jejich názvy a
posloupnost. Roční
období a jejich
charakteristika. Vánoce a
Velikonoce –
zvyky,tradice.

U lékaře a v lékárně.
Jsem nemocný.
Nemoc a úraz.
Naše tělo.

Výchova k myšlení v
evropských a

Poznává dopravní značky
na cestě do školy.
Změny v přírodě.
Seznámí se se
semaforem a dopravními
Člověk a příroda.
prostředky. Naučí se
přecházet přez přechod
Sváteční dny.
pro chodce.

globálních
souvislostech.

Pečujeme o rostliny a
domácí zvířata.
Volně žijící zvířata.

Dopravní výchova

Poznávání lidského těla,
hygiena, jídelníček a péče
o zdraví.
Když jdu do školy

Multikulturní výchova

Člověk a jeho zdraví

Předmět: Prvouka
Ročník:

2.

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámk
y

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

zná základní pravidla
slušného chování v
rodině a ve společnosti

Rodina

MKV – Lidské
vztahy
(harmonické vtahy
v rodině)

odvodí význam
a potřebu různých
povolání a
pracovních činností

umí slušně požádat o
pomoc a poděkovat

Chování lidí

- Princip sociálního
smíru a solidarity

projevuje toleranci k
přirozeným
odlišnostem
spolužáků, jejich
přednostem i
nedostatkům

zná vztahy rodina –
příbuzní (sestřenice,
bratranec apod.)

Soužití lidí

VDO – Občanská
společnost a škola
(demokratické
vztahy ve třídě –
tvorba třídního
řádu)

orientuje se v síti
obchodů a služeb v
nejbližším okolí

Obec, mistní krajina

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

vyznačí v
jednoduchém plánu
místo svého
bydliště a školy,
cestu na určené
místo a rozliší
možná nebezpečí v
nejbližším okolí

začlení svou
obec (město) do
příslušného kraje a
obslužného centra
ČR, pozoruje a
popíše změny v
nejbližším okolí,
obci (městě)

Vlastnictví
rozliší
přírodní a umělé
prvky v okolní
krajině a vyjádří
různými způsoby
její estetické
hodnoty a
rozmanitost

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

umí zacházet s
přidělenými penězi

Osobní bezpečí

předvídá, co může být v
jeho okolí nebezpečné,
nebezpečí se snaží
vyhýbat

Chování lidí

sebe i pro
jiné dítě

reaguje
adekvátně na
pokyny dospělých
při mimořádných
událostech

využívá
časové údaje při
řešení různých
situací v denním
životě, rozlišuje děj
v minulosti,
přítomnosti a
budoucnosti

pojmenuje
některé rodáky,
kulturní či historické
památky, významné
události regionu,
interpretuje některé
pověsti nebo báje
spjaté s místem, v
němž žije

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

pozná zvyky a tradice,
Vánoce

rozlišuje minulost,
přítomnost, budoucnost

orientuje se v čase kalendářní rok, školní
rok, týdny, dny, hodiny,
minuty

- denní režim
dětí, práce a odpočinek

Orientace v čase a časový
řád

zná zaměstnání rodičů

Současnost a minulost v
našem životě

umí vysvětlit, v čem
spočívají některá
povolání (lékař, učitel,
řidič apod.)

zná běžně užívané
výrobky, ví, čemu slouží

pozná význam a
potřebu nástrojů,
přístrojů a zařízení v
domácnosti (televize,
vysavač, pračka apod.)

váží si práce a jejích
výsledků

uplatňuje
základní hygienické,
režimové a jiné
zdravotně
preventivní návyky
s využitím
elementárních
znalostí o lidském
těle; projevuje
vhodným chováním
a činnostmi vztah
ke zdraví

pozoruje,
popíše a porovná
viditelné proměny v
přírodě v
jednotlivých ročních
obdobích

části těla, hygiena, péče
o zdraví, zdravá výživa

pozoruje, popíše a
porovná proměny
přírody v jednotlivých
ročních obdobích

lidské tělo

poskytnutí
1.pomoci

Voda, vzduich ,Půda
roztřídí
některé přírodniny
podle nápadných
určujících znaků,
uvede příklady
výskytu organismů
ve známé lokalitě

provádí
jednoduché pokusy
u skupiny známých
látek, určuje jejich
společné a rozdílné
vlastnosti a změří
základní veličiny
pomocí
jednoduchých
nástrojů a přístrojů

Životní podmínky

EV – Ekosystémy
(les, louka, pole,
rybník)

Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k
přírodě a ochrana přírody

má povědomí o
významu životního
prostředí pro člověka

Vlastnictví

EV – Vztah
člověka k prostředí
(ochrana životního
prostředí, třídění
odpadu, životní
styl)

zná vybrané běžně
pěstované pokojové
rostliny

Kultura

EV – Základní
podmínky života

chápe potřebu
pravidelné péče o
pokoj. rostliny (zalévání,
světlo, teplo apod.)

Rodina

rozlišuje stromy
jehličnaté a listnaté

Rostliny, houby,
živočichové

zná a umí pojmenovat
běžně se vyskytující
stromy, keře, byliny a
zemědělské plodiny

zná a umí pojmenovat
domácí čtyřnohá zvířata

zná některé živočichy
chované pro radost a
chápe potřebu
pravidelné péče o ně
(krmení, čistota apod.)

zná vybraná volně žijící
zvířata a ptáky

Dopravní výchova

RVP - ZV

Výstup

Učivo

Průřezová témata

Prolínající téma - cesta do
školy
vést žáky k pochopení
a)
správně používá
● Vztahy mezi účastníky
nutnosti
bezpečnéhopravidla
a
chování
na silničního
provozu
● Cesta
do
školy
ohleduplného chování,
stezkách
k
pro chodce (při
(chodec,
cyklista, (pravidla bezpečné
uvědomování si rizik
akcích
a školy)
dopravní prostředky)
cesty
do
školy,
nebezpečí
v
silničním
konkrétní
situace
a
b)
rozeznává vybrané
provozu
II. Chodník a stezka pro nebezpečí)
značky pro chodce
chodce
● Poslouchej, dívej se,
● osvojuje si pravidla
c)
bezpečně překoná
přemýšlej (vnímání
chování na stezkách
● Na
chodníku
a všemi
silnici
se
světelnými
signály
smysly
a
pro chodce
stezkách
(základní chápání souvislostí)
● seznamuje se s
d)
rozlišuje a používá pravidla, co a kdo kam
podélným a svislým
bezpečná místa pro hru
smí a nesmí, správné
Enviromentální výchova
dopravním
chování, vztahy mezi
značením pro e) v modelových situacích
účastníky
- ekologické
na
chování v
a při akcích školy uplatňuje
chodce
stezkách)
dopravě
pravidla
správného
● učí se rozeznávat
● Značky (Stezka pro
cestování
dopravními
světelné signály pro
chodce,
Zákaz
prostředky
chodce
vstupu,
Chodník
● osvojuje si
Prvouka
f)
rozezná a používá uzavřen)
schopnost rozlišit
bezpečnou cestu do školy,
- znalost obce, města
bezpečná a
zvládá
modelové
III. Silnice
nebezpečná místa
situace“sám domů”
pro hru
● Na silnici (základní
● osvojuje si pravidla
pravidla chůze po
chování v
silnici,
reflexní
dopravních
doplňky)
prostředcích, se
● Krajnice
a
její
kterými se běžně
nástrahy
setkává
IV. Místo pro hru
● učí se vyhledat a
používat bezpečnou
● Kde si hrát (vhodná a
cestu do školy
nevhodná místa ke
hře)
● Na čem se ještě jezdí
(in-line
brusle,
skateboard,
koloběžka; ochrana přilba a chrániče)
Cíl výuky v daném ročníku:
Žák

I.

Silniční provoz

V. Přecházení

●
●
●

Přecházení
silnice
bez přechodu
Přecházení silnice po
přechodu
Přecházení silnice po
přechodu
se
světelnými signály

VI. Cestování
●

●

●

Jízda autem (pravidla
bezpečné jízdy –
autosedačka
a
zádržné
systémy,
výstup a nástup)
Cesta
dopravními
prostředky (základní
pravidla
cestování,
nástup
a
výstup,
chování za jízdy)
Vztahy
mezi
cestujícími v autě, v
hromadných
prostředcích

Předmět: Prvouka
Ročník:

3.

Výstup

Učivo

Průřezová
témata,
mezipře
dmětové
vztahy,
projekty
a kurzy

RVP-ZV

orientuje se v místě svého Domov
bydliště, v okolí školy, v místní
Škola
krajině
místní krajina
zná základní údaje z historieObec,
a
současnosti obce
Kultura, současnost a
má povědomí o významu minulost v našem životě
životního prostředí

VDO - Občanskávyznačí v
jednoduchém plánu
společnost a škola
místo svého bydliště a
- vytváření pravidel
chování, pravidlaškoly, cestu na
určené místo a rozliší
týmové spolupráce
možná nebezpečí v
nejbližším okolí

začlení svou obec
(město) do

Hv - lidové písně

uplatňuje zásady bezpečného
chování v přírodě a na silnici
(chodec, cyklista), zná základní
dopravní značky

příslušného kraje

EV - vztah člověka
pozoruje a popíše
k prostředí - naše
změny v nejbližším
obec, životní styl
okolí, obci (městě)

rozliší přírodní a
umělé prvky v okolní
VDO
Občan,
krajině a vyjádří
Obec, místní a okolní krajina
orientuje se v plánku obce
občanská
různými způsoby její
Současnost a minulost v společnost a státestetické hodnoty a
ví, kde je obecní úřad, nádraží,
rozmanitost
našem životě

pošta, umí napsat adresu, poslat
dopis
určí hlavní a vedlejší světové
strany

- práva a
povinnosti,
odpovědnost za
své činy

v přírodě se umí orientovat podle
světových stran

EV - Lidské akt. a
problémy
Sluneční soustava, Slunce
Země

umí pojmenovat a
charakterizovat jednotlivé planety

ŽP - hospodaření s
odpady

Vlastnosti a změny látek
M - zápis a měření
jednotek jednotek
Voda a vzduch
Horniny, půd
užívá vhodné pomůcky a umí
změřit délku, čas, hmotnost,
Vážení a měření
objem, teplotu

rozlišuje přírodniny, lidské
výtvory, suroviny

EV Základní podmínky
života - voda,
ovzduší, půda,
energie, přírodní
zdroje

Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA
Obsahové, časové a organizační vymezení
-

je realizována ve 4. ročníku - 2hod. týdně
v 5. ročníku - 2 hod. týdně

-

vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět
-

vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů,
ve vlastivědě se realizují tři okruhy:

Místo, kde žijeme - chápání organizace života v obci, ve společnosti
- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s
důrazem na
dopravní výchovu
- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění
Lidé kolem nás

- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity,

úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen
- seznamování se se základními právy a povinnostmi i
problémy
ve společnosti i ve světě
- směřování k výchově budoucího občana demokratického státu
Lidé a čas
věcí a dějů

- orientace v dějích, v čase, postup událostí a utváření historie

- snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat,
získávat a

zkoumat informace z historie a současnosti
.
Použitá průřezová témata – Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
Výchova demokratického občana
Osobnostní a sociální výchova

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení - učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje
- žáci jsou vedeni k užívání správné terminologie
- učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit

Kompetence k řešení problémů – učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní
krajině

Kompetence komunikativní - využívá časové údaje při řešení různých situací,
rozlišuje děj
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- učitel podněcuje žáky k zájmu o učivo

Kompetence sociální a personální – rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
-odvodí význam a potřebu různých povolání

Kompetence občanská – pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události v oblastech ČR (případně ve státech
Evropy)

Kompetence pracovní – uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti,
soužití a o
práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost

Ročník 4.

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Zná jméno
prezidenta ČR a
premiéra ČR

Naše vlast (prezident,
vláda, státní symboly,
státní svátky,
demokratická práva
občanů)

Výchova
demokratického
občana
Formy
participace
občanů
v
politickém životě
Principy
demokracie jako

MÍSTO, KDE
ŽIJEME
Rozlišuje hlavní
orgány státní
moci a některé
jejich zástupce,
symboly našeho
státu a jejich
význam

Zná datum a rok
vzniku ČR
Seznámí se se
státním
uspořádáním ČR a

státními symboly ČR

formy vlády a
způsobu
rozhodování

Učí se porozumět
demokracii v ČR
Seznamuje se s
nejvýznamnějšími
státními svátky ČR
(28. 10. 1918,
17.11. 1989,
5.7.,6.7.1415, 8. 5.
1945)
Určí světové
strany v přírodě
i podle mapy, a
orientuje se
podle nich,
rozlišuje mezi
náčrty, plány a
mapami

Umí vysvětlit rozdíl
mezi globusem a
mapou
Učí se používat
měřítka mapy
Umí najít a ukázat
poledníky a
rovnoběžky

Práce s mapou
(světové strany, glóbus
a mapy, poledníky a
rovnoběžky, měřítko
mapy, nadmořská
výška, značky a
legenda mapy)

Osobnostní a
sociální výchova
Rozvoj
schopností
poznávání
Kreativita

Poloha ČR

Mezipředmětov
é vztahy
Čj
- vlastní jména,
názvy států

Zná základní
geografické značky
na mapě a orientuje
se v legendě mapy
Umí vysvětlit rozdíl
mezi pohořím,
vrchovinou a nížinou
Seznamuje se s
pojmem nadmořská
výška a učí se ho
používat
Umí pojmenovat a
ukázat na mapě
sousední státy ČR
Učí se ukazovat na
mapě ČR Čechy,
Moravu a Slezsko

Umí ukázat na
mapě a pojmenovat
pohraniční pohoří

Povrch ČR

Seznamuje se s
pojmy povodí,
rozvodí, soutok,
přítok

Vodstvo ČR

Zná rozdíl mezi
jezerem a rybníkem
Umí ukázat na
mapě významné
řeky a rybníky
Dokáže ukázat a
pojmenovat na
mapě významná
města ČR

Města ČR

Zná rozdíl mezi
počasím a
podnebím

Počasí a podnebí

Učí se
charakterizovat
podnebí ČR
Seznamuje se s
druhy půd

Půda a zemědělství

Učí se, která půda je
vhodná pro
zemědělství
Seznamuje se s
nerostným
bohatstvím v ČR
(černé uhlí, hnědé
uhlí, kaolín,
vápenec)

Nerostné bohatství

Učí se, jak chránit
životní prostředí

Životní prostředí

Mezipředmětov
é vztahy
Vv
- počasí ve
čtyřech ročních
obdobích

Seznamuje se s
národními parky v
ČR
Zprostředkuje
ostatním
zkušenosti,
zážitky a
zajímavosti z
vlastních cest
Vyhledává
jednoduché
údaje o
přírodních
podmínkách a
sídlištích lidí na
mapách naší
republiky

Ví, že Praha je
hlavní město ČR
Umí na mapě ČR
vyhledat Prahu
Umí na mapě
ukázat a najít jižní,
střední, východní,
západní a severní
Čechy, Moravu a
Slezsko

Regiony ČR - Praha,
střední Čechy,
východní Čechy,
severní Čechy,
západní Čechy, jižní
Čechy, Vysočina,
severní Morava, Brno,
střední a jižní Morava
(poloha, surovinové
zdroje, výroba,
průmysl)

Podle mapy dovede
stručně
charakterizovat
jednotlivé oblasti ČR
Umí vyhledávat na
mapě významná
města a řeky
Seznámí se s
průmyslem a
zemědělstvím v
jednotlivých
oblastech

Určí a vysvětlí
polohu svého
bydliště nebo
pobytu
vzhledem ke
krajině a státu

Umí na mapě najít a Domov (obec a její
pojmenovat velké
poloha v místní krajině)
řeky rybníky ČR a v
blízkosti svého
bydliště a školy
Umí na mapě ČR
najít svou rodnou
obec Větřní a město
Český Krumlov
Zná názvy krajů a
krajská města, zná
větší města v krajích

Mezipředmětov
é vztahy
Čj
- vypravování o
cestování

ČR – průmysl

LIDÉ A ČAS
Rozeznává
současné a
minulé a
orientuje se
v
hlavních reáliích
minulosti a
současnosti
naší vlasti s
využitím
regionálních
specifik
Srovnává a
hodnotí
na vybraných
ukázkách
způsob života a
práce předků na
našem území
v
minulosti
Objasní
historické
důvody pro
zařazení
státních svátků
a významných
dnů
LIDÉ KOLEM
NÁS

Seznamuje se s
některými
významnými
událostmi a
osobnostmi českých
dějin

Významné události a
osoby českých dějin

Poznává památná
Báje, mýty a pověsti
místa českých dějin, českých dějin, zná
knihy, knihovny
jednotlivá období
novějších českých
dějin od první poloviny
18.století - do návratu
demokracie po roce
1989

Mezipředmětov
é vztahy
Čj
- čtení a
vypravování
pověstí

Vyjádří na
základě
vlastních
zkušeností
základní vztahy
mezi lidmi
Dodržuje
pravidla
pro soužití ve
škole a
v
rodině
Rozpozná ve
svém okolí
jednání a
chování, která
se už nedají
tolerovat, která
porušují
základní lidská
práva nebo
demokratické
principy
Poukáže
v nejbližším
společenském a
přírodním
prostředí na
změny a
problémy a
navrhne
možnosti řešení

Ví, kdo jsou rodiče,
prarodiče,
sourozenci, širší
rodina

Rodina

Výchova
demokratického
občana
Občansk
á společnost a
škola Občan,
občanská
společnost a
stát

Plní povinnosti
vyplývající z jeho
místa v rodině a ve
škole a uvědomuje
si je

Mezilidské vztahy

Osobnostní a
sociální výchova
Mezilidsk
é vztahy

Ročník 5.

RVP - ZV

Výstup

Učivo

Místo,kde žijeme
Očekávané výstupy - 2.
období
žák
Ø určí a vysvětlí polohu
zná letopočet vzniku ČR
svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu
zná jméno prvního a
Ø určí světové strany v současného prezidenta

- naše vlast -domov, krajina, národ,
základy státního zřízení a politického
systému ČR, státní správa a samospráva,
státní symboly

přírodě i podle mapy,
zná pojmy vláda, parlament,
orientuje se podle nich a řídí
zákon
se podle zásad bezpečného
- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR
pohybu a pobytu v přírodě
, surovinové zdroje, výroba, služby a
obchod
Ø rozlišuje mezi náčrty,
plány a základními typy map;
vyhledává jednoduché údaje
o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
umí najít na mapě ČR
jednotlivé kraje,
Ø vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
umí popsat jejich polohu v ČR
hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem umí najít významná města, řeky
posoudí jejich význam z apod. v jednotlivých oblastech
hlediska přírodního,
- Evropa a svět – kontinenty poloostrovy,
historického, politického, zná významné průmyslové evropské státy a jeich hlavní města, EU,
správního a vlastnickéhopodniky v jednotlivých
cestování
oblastech
zná významné zemědělské
plodiny
s pomocí mapy umí porovnat
- mapy obecně zeměpisné a tematické hustotu osídlení, zalesnění,obsah, grafika, vysvětlivky
průmysl jednotlivých oblastí

dokáže stručně
charakterizovat stát, zná
významné osobnosti
orientuje se na mapě,
Ø zprostředkuje ostatnímumí na mapě ukázat státy EU a
zkušenosti, zážitky a

Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Obsahové, časové a organizační vymezení
-

vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku 2 hodině týdně

-

přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn
do pěti tematických okruhů:

Místo, kde žijeme
okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva

-

živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí

a

Lidé kolem nás
-

základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie

-

základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy
přírodního prostředí

Lidé a čas
- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne
- současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody
-

Země jako planeta sluneční soustavy

-

rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové,
znaky života, životní potřeby a podmínky

-

rovnováha v přírodě

-

vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace
odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy

Člověk a jeho zdraví
-

lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince,
základy lidské reprodukce

-

partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy

-

péče o zdraví, první pomoc

-

odpovědnost člověka za své zdraví

-

situace hromadného ohrožení

Součástí výuky je exkurze do planetária.
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí,
zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní
podmínky života) a dále OSV a VDO.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
žáků
Kompetence k učení

· učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a
odbornou literaturu

· žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat
a hodnotit výsledky svého pozorování

· Kompetence k řešení problémů
· učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a
závěrům žáci sami

· žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích,
učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.
Kompetence komunikativní

· učitel vede žáky k používání správné terminologie
· žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování
pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech,
názorech a výtvorech

·

žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na
myšlenky, názory a podněty jiných

·
Kompetence sociální a personální

· učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně
· žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného
úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých

· učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Kompetence občanské

· učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
· učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

· žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu
chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v
situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých

· učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní

· učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
· učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky
· učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
· žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti,
dodržují vymezená pravidla

Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: 4.
.

RVP - ZV

Výstup

Učivo

Průřezová témata

Roční období
počasí v naší obci,Umí
popíše

voda, ovzduší, půda, energie,

vyjmenovat,

přírodní zdroje

a porovnává proměny
charakterizovat
v
roční období,
přírodě

v

Základní podmínky života -

jednotlivých
popsat počasí a změny v

ročních období

přírodě

Rozmanitost přírody
Podzim na poli
OBILNINY

Ø

-pšenice,

žito,

ječmen, oves,
pícniny

EV - Ekosystémy - les, pole,
popis rostlin – rajče
ochrana životního prostředí,
umí charakterizovat některá
vodní zdroje, město, vesnice,
ochrana

stromů, společenstva
jak se
– les,léčivé
louka,
rostliny
pěstuje stromový voda
porost,
houby
ochrana zdraví a první
umí poznat jedlé a jedovaté
pomoc při požití jedovaté
houby,
zná vybrané
houby
hospodářské a léčivé rostliny

kulturní krajina

Okrasné dřeviny, keřeEV – vztah člověka
prostředí, zdravé prostředí
STROMY – listnaté – lípa,
buk, dub,
umí poznat a charakterizovat
listnaté stromy

Vv – kreslení
jehličnaté – smrk, borovice,
jedle, modřín

chování
zvířatům,

člověka

k

zná
a umí pojmenovat běžně
zákony

se vyskytující rostliny a houby
ochraňující život zvířat
v jednotlivých společenstvech

k

činnost

člověka

na

podporu přírody nebo

Čsp – modelování

poškozování přírody
umí pojmenovat běžně
Naši zvířecí
se
přátelé

sběr léčivých bylinvyskytující živočichy a správně
je

zařadit

společenstev

do

domácí zvířata – pes
jednotlivých
kočka – domácí mazlíčci

Jak se chovat v lese,
chov
lesníků

zvěře,

význam

zná vybrané hospodářské a

a

dokrmování

myslivců,
léčivé rostliny
zvěře

v

zimě

EV – vycházky s doprovodem
lesníka, význam člověka při
ochraně přírody
ví, jak se chovat v lese
Zvěř v zimě
liška, srnec, prase, veverka
obecná, kuna lesní a skalní,
hraboš polní, bažant obecný
umí popsat jednotlivá zvířata
/srnec, liška, prase divoké../,
charakteristika zvířat, význam

ochrana ptáků,

pro zvířecí říši, význam pro
člověka

zná běžné rostliny, živočichy,
Les - listnatý podrost- rostliny,
houby v listnatém podrostu
houby, živočichové

Lesní živočichové
Ev

–

význam

ptáků

pro

ekosystém

umí pojmenovat ptákyPtáci

Potok, rybník
umí

pojmenovat

živočichy

Zahrada
rostliny,

a

zařadit je do
Včela medonosná
jednotlivých společenstev

chov včel
Rozmanitost

přednáška včelaře

přírodních

společenstvev

Včela medonosná
umí popsat tělo včely, způsob
života a význam včely pro život
lidí a společnost

význam včely medonosné pro
lidstvo

Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: 5.
.

Výstup

RVP - ZV

Žák

Učivo

Průřezová témat

Rozmanitost přírody
EV-ekosystémy
- nerosty a horniny, půda
-základní

Ø

zná

pojmy,

planety,
přitažlivost

Ø

(vznik půdy a života
její
vesmír,
zná důležité nerosty a
význam,
hospodářsky
zemská
horniny
-lidské
aktivity
a
významné horniny a
problémy
životního
nerosty, zvětrávání)
umí
vysvětlit
proces
prostředí
zvětrávání hornin

určí světové strany
znáv

přírodě

i

podle

využití

některých

mapy,
nerostů

orientuje se podle nich a
zná
rozdíl
řídí
se
podle
zásad
obnovitelnými
bezpečného pohybu a
neobnovitelnými
pobytu v přírodě
přírodními zdroji

mezi
- Vesmír
a
a Země

umí popsat vznik půdy,
Ø

vyhledá

regionální

podmínky

typické
zná význam půdy

zvláštnosti

-vztah

člověka

k

prostředí
(prolíná výuku po celý
školní rok)
Vycházky do okolí

přírody,

vysvětlí

polohu
její využití

a

princip

svého bydliště nebo pobytu
ochrany
vzhledem ke krajině a státu
zná pojmy vesmír, planeta,
hvězda, družice, zemská
přitažlivost

Ø

určí světové strany v

přírodě

i

podle

mapy,

orientuje se podle nich a
řídí

se

podle

zásad

bezpečného

pohybudokáže
a
pobytu v přírodě
živočichy

pozorovat
- rovnováha v přírodě
a
rostliny,
(vzájemné vztahy mezi

zformulovat
a
zapsat
organismy)
Ø zná lidské tělo, funkce
výsledek pozorování
,umí
popsat
smyslové
- životní podmínky
orgány
umí určit a zařadit některé
živočichy a rostliny do
umí charakterizovat
biologického systému
vývojové
etapy
člověka
Ø dovede

jednat

podle
umí

pojem
- ohleduplné chování k
zásad první pomoci potravní řetězec, ví, co
přírodě
a
ochrana
znamená rovnováha v
přírody
Ø zná svoje práva a
přírodě a uvede důsledky
povinnosti
jejího porušení

Ø

vyhledá

regionální
přírody,
hospodářství
jednoduchým

vysvětlit

typické
zná význam zdravého
zvláštnosti
životního prostředí pro
osídlení,
člověka,
zná
hlavní
a kultury,
způsobem

posoudí jejich význam
znečišťovatele
z
hlediska

vody,

přírodního,
vzduchu, půdy atd.

historického,

politického,
zná pojem recyklace,
správního a vlastnického
třídění odpadků
Člověk a jeho zdraví
-občan,
občanská
zná a umí vysvětlit význam
společnost a stát
Ø zná jednoduché stroje
čističek odpadní vod - lidské tělo (základy
a jejich použití – páka,
lidské reprodukce, vývoj
-principy
demokracie
zná pravidla chování v
kladka, nakloněná rovina
jedince)
jako formy vlády a
CHKO a v přírodě
způsobu rozhodování
uvědomuje si prospěšnost
Ø

zprostředkuje ostatním
a
škodlivost

zkušenosti,

zážitky člověka
a

do

zásahů
přírody

a

zajímavosti z vlastních krajiny
cest a umí uvést příklad
a porovná způsob života a

- péče o zdraví, zdravá

přírodu v naší vlasti i v

výživa

jiných zemích
- návykové látky a zdraví
zná původ člověka jako
- partnerství, rodičovství,
-lidské vztahy
druhu
základy
sexuální
-etnický původ
zná způsob rozmnožování
výchovy
a

umí

hlavní

charakterizovat
etapy

vývoje

sociálního

-princip

smíru a solidarity

člověka

zná části lidského těla,
důležité orgány a jejich
funkci, smyslová ústrojí
zná a dovede jednat podle
zásad první pomoci

Exkurze
Lipno

-

elektrárna

uvědomuje si škodlivost
kouření, užívání drog a
Lidé kolem nás
alkoholu, gamblerství
- právo a spravedlnost
ví, jaké má postavení v
(právní ochrana občanů
rodině a ve společnosti
a majetku, základní
lidská práva a práva
dítěte)
základní
globální
zná svoje základní práva a
problémy
(významné
povinnosti
–
týrání,
sociální
problémy,
zneužívání, šikana
problémy
konzumní
umí zjistit tel. číslo společnosti,
linky
nesnášenlivost
důvěry, krizového centra

mezi

lidmi
zná pravidla telefonování
- situace hromadného
na tyto instituce
zná

ohrožení
pojmů

význam

terorismus, rasismus
- osobní bezpečí
je si vědom nutnosti kázně
a dodržování pokynů v
případě
ohrožení

obecného
(požár,

únik

jedovatých látek apod.)
zná zásady bezpečného
chování

v

různém

prostředí – škola, domov,
styk s cizími osobami,

silniční provoz, a řídíČlověk
se a technika
jimi

osobní

-

(bezpečné

bezpečí
používání

elektrických spotřebičů)
má základní poznatky o
využití elektrické energie
zná a dodržuje pravidla
bezpečné

práce

manipulaci

s

při

běžnými

elektrickými přístroji
umí sestrojit jednoduchý
elektrický obvod
zná

zdroje

energie

elektrické

Hudební výchova

Předmět – Hudební výchova
Ročník: 1. - 5.
Charakteristika předmětu

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu
aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve
svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi
- sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře
a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu
hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého
individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí
pohybu, tance a gest.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu
analyzovat a interpretovat.

Cílové zaměření předmětu
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace

chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o
subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího
potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke
světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování
emocionálního života
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v
mnohotvárném světě

Cílové kompetence žáků

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dbá na správné dýchání a držení těla
je schopen provádět dechová a hlasová cvičení
zřetelně artikuluje
zná význam not
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
dokáže vytleskat rytmus podle vzoru
rozlišuje krátké a dlouhé tóny
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování a
zesilování
dokáže vytleskat rytmus podle říkadel a písní
pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku
je schopen se pohybovat podle daného rytmu
učí se další písně
dbá na správné dýchání
zná hudební pojmy
rozlišuje délky not a umí je zapsat
rozlišuje pomlky
pozná takty a dokáže se v nich orientovat
pozná dynamická znaménka p, mf, f
je schopen provést rozbor zapsané písně – druh písně, notový zápis, takt, melodie
je schopen pohybově vyjádřit nálady
seznámil se s relaxací
doprovodí písně na rytmické a melodické hudební nástroje

●

poslouchá vybrané skladby

Učivo 1. – 5. ročníku
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba
tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu
hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (5.,
3. a 1. stupeň, volné nástupy 8. a spodního 5. stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka odpověď apod.)
grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v
notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, meziher a
doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby v
rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď),
jednodílná písňová forma (a - b)
grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché skladby (její části - motivku,
tématu apod.)
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt,
taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a
pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
kvality tónů - 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, pohyb melodie (melodie vzestupná a
sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním
proudu
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
hudební formy - malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace
interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 1.
Výstup

Průřezová témata
Učivo

Hudební teorie Hudební kultura Hudební praxe

dbá na správné - význam not
dýchání a držení těla
je schopen provádět
dechová a hlasová
cvičení
zřetelně artikuluje
zná význam not
rozlišuje tón, zvuk,
hlas mluvený a
zpěvní
umí vytleskat rytmus
podle vzoru
rozlišuje krátké a
dlouhé tóny

učí se používat
dětské hudební
nástroje k rytmických
cvičením a
hudebnímu
doprovodu
pozná a umí
pojmenovat klavír,
kytaru, flétnu, dřívka,
triangl, hůlky,
bubínek,

Poslechové
činnosti

Vokální činnostiOsobnostní a sociální
výchova
-pěvecký a mluvní
-kvality tónů
projev (pěvecké - rozvoj hudebního a
dovednosti, hlasová
estetického vnímání
-hudba vokální, hygiena)
instrumentální,
- sebeovládání a
vokálně
-hudební rytmussebekázeň
instrumentální, (realizace písní ve
- psychohygiena
lidský hlas, hudební
2/4 taktu)
nástroj
- kreativita
-hudební
styly(hudba
pochodová, taneční,
ukolébavka, …)

- komunikace
- kooperace a kompetice

Instrumentální Výchova k myšlení v
evropských a globálních
činnosti
souvislosteh
-hra na hudební
- Evropa a svět nás
nástroje (reprodukce
motivů, témat, zajímá
jednoduchých
- objevujeme Evropu a
skladbiček pomocí
svět
nástrojů z Orffova
instrumentáře, Multikulturní výchova
zobcových
- kulturní diference
fléten)
- multikulturalita
-rytmizace, hudební
hry (ozvěna)
Enviromentální výchova
- vztah člověka k
prostředí
Mediální výchova
- fungování a vliv médií
ve společnosti

- tvorba mediálního
sdělení

provádí hudebně
pohybovou činnost
(držení těla, chůze,
jednoduché taneční
hry, pochod)

pozná a naučí se
vybrané vánoční
koledy
pozná vybrané
hudební nástroje (viz
hudební nástroje)
podle zvuku

- práce v realizačním
Hudebně
týmu
pohybové činnosti
-taktování, pohybový
doprovod znějící
hudby (2/4 takt)
-pohybové vyjádření
hudby (pohybová
improvizace)

RVP-ZV

Ø HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
Ø HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
Ø HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Ø HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
Ø HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
Ø HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při
zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 2.

Výstup

Průřezová
témata

Učivo
Hudební Hudební
teorie
kultura

Hudební
praxe

rozlišuje rytmus -notová osnova,Poslechové
Vokální činnostiOsobnostní a sociální
pomalý a rychlý,
činnosti
výchova
houslový
klíč
-pěvecký a mluvní
melodii stoupavou
a
-kvality tónů, vztahy
projev (pěvecké - rozvoj hudebního a
klesavou,
-noty a pomlky mezi tóny (akord)
dovednosti, hlasová
estetického vnímání
zeslabování a
hygiena, dynamicky
zesilování
-takt
-hudební výrazové
- sebeovládání a
odlišný zpěv,
prostředky, hudební
sebekázeň
umí vytleskat rytmus
rozšiřování
prvky (pohyb hlasového rozsahu)
podle říkadel a písní
- psychohygiena
melodie, rytmus)
zná pojmy notová
-hudební rytmus
- kreativita
-hudba
vokální,
osnova, noty,
(realizace písní ve
instrumentální, 2/4 a 3/4 taktu)
houslový klíč
- komunikace
vokálně
rozlišuje noty,
instrumentální, - kánon
- kooperace a kompetice
pomlky, takty
lidský hlas, hudební
nástroj
Výchova k myšlení v
umí doplnit zpěv
evropských a globálních
hrou na jednoduché
-hudební styly
souvislosteh
hud. nástroje
(hudba pochodová,
Instrumentální
taneční, ukolébavka,
- Evropa a svět nás
činnosti
umí zazpívat
…)
zajímá
vybrané vánoční
-hra na hudební
koledy
- objevujeme Evropu a
nástroje (reprodukce
svět
motivů, témat,
jednoduchých Multikulturní výchova
skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova
- kulturní diference
instrumentáře,
- multikulturalita
zobcových
pozná a rozlišuje
hudební nástroje
Enviromentální výchova
fléten)
podle zvuku – klavír,
- vztah člověka k
trubka, housle,
-rytmizace, hudební
prostředí
pikola
hry (otázka –
odpověď), hudební
Mediální výchova
umí užívat dětské
improvizace
hudební nástroje
- fungování a vliv médií
ve společnosti

Hudebně pohybové
- tvorba mediálního
činnosti
sdělení
-taktování, pohybový
- práce v realizačním
doprovod znějícítýmu
hudby (2/4 takt)
umí se pohybovat
podle daného rytmu,
při tanci tleskat a do
pochodu bubnovat
umí pohybově
vyjádřit hudbu, zpěv
s tancem

rozlišuje umělou a
lidovou píseň
seznámí se s
vybranými
skladbami klasiků

-pohybové vyjádření
hudby (pohybová
improvizace)

RVP-ZV

Ø HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
Ø HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
Ø HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Ø HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
Ø HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
Ø HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při
zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 3.

Výstup

Průřezová
témata

Učivo
Hudební Hudební
teorie
kultura

Hudební
praxe

umí vytleskat a -takt 2/4 a 3/4
taktovat
dvoučtvrteční a -nota celá
tříčtvrteční takt
-nota půlová

Poslechové
činnosti

Vokální činnostiOsobnostní a sociální
výchova
-pěvecký a mluvní
-kvality tónů, vztahy
projev (pěvecké - rozvoj hudebního a
mezi tóny (akord)
dovednosti, hlasová
estetického vnímání
umí pojmenovat
hygiena, dynamicky
-nota čtvrťová -hudební výrazové
notovou osnovu
odlišný zpěv, - sebeovládání a
prostředky, hudební
sebekázeň
rozšiřování
-stoupavá a
rozliší a přečte z
prvky (pohyb hlasového rozsahu)
klesavá melodie
- psychohygiena
notového zápisu takt
melodie, rytmus)
dvoučtvrteční,
-hudební rytmus
- kreativita
-hudba
vokální,
tříčtvrteční,
(realizace písní ve
instrumentální, 2/4 a 3/4 taktu)
- komunikace
rozlišuje a umí
vokálně
napsat notu celou,
instrumentální, -dvojhla, kánon - kooperace a
půlovou, čtvrťovou,
lidský hlas, hudební
kompetice
podle zápisu not
nástroj
pozná stoupavou a
Výchova k myšlení v
-hudební
styly
klesavou melodii
evropských a globálních
(hudba pochodová,
Instrumentální souvislosteh
seznámí se s
taneční,
činnosti
hymnou ČR
ukolébavka, …)
- Evropa a svět nás
-hra na hudební zajímá
naučí se zpívat
nástroje (reprodukce
vybrané písně
- objevujeme Evropu a
motivů, témat,
svět
jednoduchých
dbá na správné
skladbiček pomocí
dýchání
Multikulturní výchova
nástrojů z Orffova
instrumentáře, - kulturní diference
zobcových
- multikulturalita
fléten)
Osobnosti
Enviromentální výchova
-rytmizace, hudební
rozlišuje nástroje
hry (otázka – - vztah člověka k
dechové, smyčcové,
prostředí
odpověď), hudební
Bedřich Smetana
žesťové a umí uvést
improvizace
Mediální výchova
příklad
umí doprovázet na
rytmické nástroje

Antonín Dvořák

- fungování a vliv médií
ve společnosti

Hudebně
- tvorba mediálního
pohybové činnosti
sdělení
-taktování,
- práce v realizačním
pohybový doprovod
týmu
znějící hudby (2/4
takt)
-pohybové vyjádření
hudby (pohybová
improvizace)
rozliší rytmus valčíku
a polky
umí polkové a
valčíkové kroky
(chůze dvoudobá,
třídobá)
umí pohybově
vyjádřit hudbu

pozná B. Smetanu a
A. Dvořáka
zná některá díla B.
Smetany a
A. Dvořáka
poslechem rozezná
hudební nástroje
poslouchá vážnou
hudbu, zábavnou,
slavnostní

RVP-ZV

Ø HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
Ø HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních forem
Ø HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
Ø HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
Ø HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
Ø HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při
zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 4.

Výstup
Učivo

Hudební Hudební
teorie
kultura

Průřezová
témata
Mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy

Hudební
praxe

učí se další písně -houslový klíč Poslechové
Vokální činnostiOsobnostní a sociální
činnosti
výchova
dbá na správné -délka not
-pěvecký a mluvní
dýchání
-kvality tónů
projev (pěvecké - rozvoj hudebního a
-repetice
dovednosti, hlasová
estetického vnímání
zná pojmy repetice,
-vztahy mezi tóny
hygiena)
-dynamika – p, mf,
houslový klíč
- sebeovládání a
f
-hudební výrazové
-hudební rytmussebekázeň
umí napsat houslový
prostředky a
(realizace písní ve
-stupnice C durhudební prvky
klíč
- psychohygiena
2/4 taktu)
c1 – c2 -hudba vokální,
rozlišuje délky not-noty
a
- kreativita
-dvojhlas a vícehlas
umí je zapsat
instrumentální, - - kánon
-takt 2/4
- komunikace
vokálně
pozná dynamická
instrumentální, - hudební rytmus
-takt 3/4
- kooperace a
znaménka p, mf, f a
lidský hlas, hudební
(realizace písní ve
kompetice
umí je v písní použít
nástroj
3/4 a 4/4 taktu)
zná stupnici C dur
(názvy not)

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

Výchova k myšlení v
(rozvíjení činností
-dvojhlas
z
a vícehlas
evropských a globálních
1. období)
(prodleva, dvojhlasé
souvislosteh
písně)
-hudební styly a
- Evropa a svět nás
žánry (hudba -intonace a vokální
zajímá
pochodová, taneční,
improvizace (durové
ukolébavka, …) a mollové tóniny)- objevujeme Evropu a
svět
-interpretace hudby
-grafický záznam
(slovní vyjádření)
vokální hudby Multikulturní výchova
(orientace v
notovém záznamu)
- kulturní diference
- multikulturalita
Enviromentální výchova
- vztah člověka k
prostředí
Mediální výchova
- fungování a vliv médií
ve společnosti

umí pohybově vyjádřit
hudbu, valčíkový krok

- tvorba mediálního
sdělení
- práce v realizačním
Instrumentální
týmu
činnosti

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 5.
Výstup

Průřezová
témata

Učivo
Hudební Hudební
teorie
kultura

Hudební
praxe

pozná smyčcové stupnice C dur Poslechové
Vokální činnostiOsobnostní a sociální
nástroje – housle,
činnosti
výchova
repetice
-pěvecký a mluvní
violoncello, kontrabas
-kvality tónů
projev (pěvecké - rozvoj hudebního a
zesílení
dechové nástroje –
dovednosti, hlasová
estetického vnímání
-vztahy
mezi
tóny
trubka, pozoun, lesní
hygiena)
zeslabení
- sebeovládání a
roh
-hudební výrazové
-hudební rytmussebekázeň
basový klíč
prostředky
a
seznámí se s
(realizace písní ve
hudební
prvky
- psychohygiena
hudebními nástrojinoty
v c1 – g2
2/4 taktu)
symfonickém
-hudba vokální, -dvojhlas a vícehlas
- kreativita
orchestru
takt 4/4
instrumentální, (kánon a lidový
- komunikace
vokálně
dvojhlas)
instrumentální,
- kooperace a
zná pojmy stupnice C
lidský hlas, hudební
-hudební rytmus
kompetice
dur, repetice, zesílení,
nástroj
(realizace písní ve
zeslabení
3/4 a 4/4 taktu)Výchova k myšlení v
(rozvíjení činností z
evropských a globálních
pozná basový klíč
1. období)
-dvojhlas a vícehlas
souvislosteh
čte noty v rozsahu c1
– g2 v houslovém klíči
umí provést rozbor
zapsané písně – druh
písně, notový zápis,
takt, melodie

umí taktovat
čtyřčtvrteční takt
zná původ státní
hymny

umí pohybově vyjádřit
nálady
seznámí se s relaxací

-hudební styly a -intonace a vokální
- Evropa a svět nás
žánry (hudba improvizace (durové
zajímá
pochodová, taneční,
a mollové tóniny)
ukolébavka, …)
- objevujeme Evropu a
-grafický záznam
svět
-interpretace hudby
vokální hudby
(slovní vyjádření)
(orientace v
Multikulturní výchova
notovém záznamu)
- kulturní diference
- multikulturalita
Enviromentální výchova
- vztah člověka k
prostředí
Mediální výchova
- fungování a vliv médií
ve společnosti
- tvorba mediálního
sdělení

umí jednoduché
dvojhlasé písně

- práce v realizačním
Instrumentální týmu
činnosti

RVP-ZV

Očekávané výstupy – 2. období žák

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché,
popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické
změny
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy - pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb - správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování

Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu – VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět
v 1. až 5. ročníku následovně:
1.

ročník – 1 hodina týdně

2.

ročník – 1 hodiny týdně

3.

ročník - 1 hodiny týdně

4.

ročník - 2 hodina týdně

5.

ročník - 2 hodina týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova
-

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění

-

vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově

-

seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných
technik

-

učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace

-

učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky

pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání

Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech
vzdělávacích oblastí. Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: VDO,
EGS,EV, MDV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení

-

Žáci jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení
výtvarných problémů

-

učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření

-

žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech

-

žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření

Kompetence k řešení problémů
-

učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů

-

žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných
vyjádření

-

žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a
zaujímají k nim svůj postoj

-

žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě

Kompetence komunikativní

-

žáci se zapojují do diskuse

-

respektují názory jiných

-

žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit
vizuálně obrazná vyjádření

učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné
oblasti

-

Kompetence sociální a personální
-

žáci umí tvořivě pracovat ve skupině

-

učitel vede žáky ke kolegiální pomoci
žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost
alternativního přístupu

-

Kompetence pracovní
-

žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky

-

žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla

-

učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi

Kompetence občanské
-

žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí

-

učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům

Předmět

Očekávané výstupy
Z RVP ZV

Výtvarná
výchova

Školní
výstupy

Ročník: 1.

Učivo

Průřezová
Témata
Poznámky

Rozpoznává a
pojmenovává vizuálně
obrazového vyjádření

Uvědoměle zachází se
základními prostředky a
materiály

/linie,tvary,objemy,barvy
,objekty/

Zvládne základní
techniku malby (vodové
barvy, tempery)

-porovnává je a třídí na
základě odlišností z jeho
zkušeností,vjemů,zážitk
ů a představ.

Technika malby
vodovými a
temperovými barvami

VDO: - výchova k
samostatnosti a
sebekritice při
práci

Používá různé druhy
štětců

V tvorbě projevuje své
vlastní životní
zkušenosti,uplatňuje při
tom v plošném i
prostorovém uspořádání
linie,tvary,objemy
barvy,objekty a další
prvky a jejich
kombinace.

Rozlišuje barvy,
experimentuje se
základními barvami,
míchá je, pojmenuje
základní a doplňkové
barvy, rozliší teplé a
studené odstíny

Teorie barvy – barvy
základní doplňkové,
teplé a studené,
výrazové vlastnosti
barev, míchání barev

OSV- cvičení
smyslového
vnímání,
pozornosti a
soustředění

Interpretuje podle svých
schopností různá
vizuálně obrazová
vyjádření,odlišné
interpretace porovnává
se svojí dosavadní
zkušeností.

Rozpozná a pojmenuje
prvky vizuálně
obrazného vyjádření
barva, objekty, tvary)

Malba – rozvíjení
smyslové citlivosti

OSV – cvičení
smyslového
vnímání,
pozornosti a
soustředění

Zobrazuje
prostřednictvím
základních barev
vlastní jednoduché
vjemy a prožitky

Výtvarné vyjadřování
skutečnosti

- výchova k
sebepoznání a
sebepojetí (já jako
zdroj informací o
sobě, moje tělo,
moje psychika)

Vyjadřuje rozdíly při
vnímání události
různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky.

Kreslí měkkým
materiálem (barevný
pastel, voskovky,
měkká tužka, rudka,
černý uhel).
Pozoruje, napodobuje a
znázorňuje jednoduché
linie, tvary a objekty
Zvládne základní
techniku kresby –
samostatně tvoří
jednoduché lineární
kresby

Na základě vlastní
zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje
obsah vizuálně
obrazných
vyjádření,která
samostatně
vytvořil,vybral,upravil.

Modeluje z plastelíny,
tvaruje papír a karton,
Tvoří jednoduché
prostorové dekorativní
práce – chápe
vzájemné souvislosti
zobrazených předmětů.
Uplatňuje při práci
představivost a fantazii

Rozezná různorodé
přírodní a umělé
materiály,
Uvědoměle s těmito
materiály zachází,
Dotváří je na základě
vlastních představ,
Zvládne základní
techniku koláže a
frotáže

Kresba – rozvíjení
smyslové citlivosti,
výrazové vlastnosti linie,
tvaru a jejich kombinace
na ploše, uspořádání
objektu do celků,
vnímání velikosti
Technika kresby,
technika vedení linie –
přítlak, odlehčení,
rovnoběžnost, křížení

EV – ekosystémy –
les, voda
-

vztah
člověk
aa
prostře
dí

-

- naše
obec

Technika práce s
jednoduchými
výtvarnými prostředky –
uhel křída, tužka, rudka

Prostorová tvorba –
rozvíjení citu pro
prostor, modelování
podle skutečnosti i
podle fantazie
Technika práce s
modelovací hmotou –
vytváření objemu
modelováním, reflexe a
vztahy zrakového
vnímání ostatními
smysly (hmat, pohyb…)

Další výtvarné techniky:
Pozorování přírodnin a
dotváření přírodních
materiálů a jejich
kombinování
Pozorování užitkových
předmětů netradičních
materiálů a jejich
výtvarné vyjadřování

OSV- sociální
rozvoj
-mezilidské vztahy
– péče o dobré
vztahy
- respektování,
podpora, pomoc,
pohled na svět
očima druhého

Samostatně kombinuje
dvě jednouché techniky
výtvarného vyjadřování

Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 2

Očekávané výstupy z

Školní výstupy

Učivo

Poznámky

RVP ZV

V tvorbě projevuje
vlastní zkušenosti,
uplatňuje při tom v
plošném a prostorovém
uspořádání linie, tvary a
barvy a jejich
kombinace

Průřezová témata

zvládne techniku malby
vodovými barvami,
temperami, suchým
pastelem a voskovkami

umí míchat barvy

malba – rozvíjení
smyslové fantazie,
citlivosti a
představivosti

VDO – Občanská
společnost a škola –
výchova k samostatnosti,
sebekritice a
ohleduplnosti

Rozpoznává a
pojmenovává prvky
vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary,
barvy), porovnává je a
třídí na základě
odlišností vycházejících
z jeho zkušeností,
vjemů, zážitků a
představ

zvládne prostorovou
techniku, rozfoukávání
barev a tuše

učí se rozlišovat teplé a
studené barvy

Interpretuje podle svých
schopností různá
vizuálně obrazná
vyjádření. Odlišné
interpretace porovnává
se svou dosavadní
zkušeností

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

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

EV – Ekosystémy, vztah
člověka k prostředí –
výchova k životnímu
prostředí

modelování z modelíny

techniky plastického
vyjádření

ČSP

skládání, přehýbání,
mačkání, stříhání a
trhání papíru

zvládne koláž, frotáž
složí rozstříhaný
obrázek

další výtvarné techniky,
motivace založené na
fantazii a smyslovém
vnímání

umí výtvarně zpracovat
přírodní materiál –
nalepování, dotváření,
tisk, otisk apod.

přírodní materiály

seznámí se s proporcemi
hlavy a těla

kresba lidské postavy

učí se pracovat s
netradičními materiály
(vlna, stuha, plast apod.)

netradiční materiály

naučí se poznávat
ilustrace J. Lady, O.
Sekory, H. Zmatlíkové
apod.

ilustrátoři dětské knihy

ČJ - čtení

Předmět: Výtvarná
výchova

Ročník: 3.
Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Poznámky

z RVP ZV
V tvorbě projevuje své
vlastní životní
zkušenosti, uplatňuje při
tom v plošném i
prostorovém uspořádání
linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace

Průřezová témata

Maluje vodovými
barvami, temperami,
voskovkami.
Používá různé druhy
štětců podle potřeby,
rozpoznává a
pojmenovává prvky
vizuálně obrazného
vyjádření.

Uplatňuje subjektivituprostředky pro
vyjádření pocitů, nálad,
fantazie, představ a
osobních zkušeností

VDO - výchova k
samostatnosti a
sebekritice, ohleduplnost.
EV Ekosystémy, Vztah
člověka k prostředí.

interpretuje podle svých
schopností různá
vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné
interpretace porovnává
se svou dosavadní
zkušeností

Utváření osobního postoje
v komunikaci v rámci
skupin spolužáků,
rodinných příslušníků
apod., vysvětlování
výsledků tvorby.

smyslové účinky
vizuálně obrazných
vyjádření- umělecká
výtvarná tvorba

Na základě vlastní
zkušenosti nálézá ado
komunikace zapojuje
obsah vizuálně
obrazných vyjádření,
která samostatně
vytvořil, vybral či
upravil

Výtvarně zpracovává
přírodní materiál
(nalepování, dotváření,
tisk, otisk).

Další výtvarné techniky
(rozvoj fantazie a
smyslového vnímání).

zpracovává, interpretuje,
přrtváří, dotváří fotografie,
pracuje s uměleckou
tvorbou, filmem,
reklamou

Smyslové účinky
vizuálně obrazných
vyjádření

Techniky plastického
vyjádření - reflexe a
vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními
smysly.

Uplatňují haptické
vnímání při tvorbě
vizuálně obraznému
vyjadření, hledisko
jejich motivace
(fantazijní)

Děti zvládnou použití
výtvarných technik na
základě vlastní životní
zkušenosti, vnímání
okolního světa pomocí
sluchových, hmatových a
zrakových vjemů.
Pomocí
vizuálně obrazných
vyjádření komunikují na
základě vlastní
zkušenosti.

setkání s uměleckými
díly, ilustrátoři

mediální tvorba

Ročník: 4.
Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Při vlastních
tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky
vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává
je na základě vztahů
(světlostní poměry,
barevné kontrasty,
proporční vztahy a
jiné)

prohloubí si a zdokonalí
techniky malby z 1. období

zvládne techniku rozlévání
barev a kombinaci různých
technik

EV-ekosystémy

dekalk, rozfoukaná tuž, využití
náhody, experimentu

-základní podmínky
života

využívá poznání přírodních
umělých forem k rozvíjení
své představivosti, jejich
volný výtvarný přepis,
transpozice a parafráze
nalézá a do
komunikace v
sociálních vztazích
zapojuje obsah
vizuálně obrazných
vyjádření, která
samostatně vytvořil,
vybral či upravil

komunikuje o obsahu
svých děl

Ověřování komunikačních
účinků

(prolíná výukou Vv
během celého
období)

užívá 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

Kresba – výrazové
vlastnosti linie,kompozice
v ploše, kresba různým
materiálem – pero a tuš,
dřívko a tuš, rudka, uhel,
např. kresba dle
skutečnosti, kresba v
plenéru. Modelování postup přidávání materiálu,
a jeho tvarování vztah
detailu k celkovému tvaru

proměny komunikačního
obsahu- záměry tvorby,
proměna obsahu vlastních
vizuálně obrazného vyjádření i
děl výtvarného umění

Ukázky- uměleckých
děl- keramiky
skulptura, ilustrace,
grafika…

při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření
se vědomě zaměřuje
na projevení vlastních
životních zkušeností i
na tvorbu vyjádření,
která mají
komunikační účinky
pro jeho nejbližší
sociální vztahy

při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na
projevení vlastních
životních zkušeností i na
tvorbu vyjádření, která
mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší sociální
vztahy

uspořádání objektů do celkůuspořádání na základě jejich
výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém
vyjádření

etnickýký původ

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

zvládne práce s
linií,využití tvaru linie k
záznamu sluchového nebo
jiného smysu vjemu,
rozvíjí smyslové vnímání

reflexe a vztahy zrakového
vnímání ke vnímání ostatními
smysly- vizuálně obrazná
vyjádření podnětů hmatových,
sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a
vyjádření vizuálních podnětů
prostředky vnímatelnými
ostatními smysly

F. Kupka- záznamy
hudby, rytmu, chutě,
vůně … atd., pomocí
linky, uplatnění linie
vytvářené různými
nástroji, uplatnění
kontrastu, ploch ,
barvy

osobitost svého
vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k
tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného
vyjádření; pro
vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a
prožitků svobodně
volí a kombinuje
prostředky (včetně
prostředků a postupů
současného
výtvarného umění)

užívá a kombinuje prvky
obrazného vyjádření v
plošném vyjádření linie, v
prostorovém vyjádření a
uspořádání prvků,
ověřování komunikačních
účinků

osobní postoj ke komunikaci
jeho utváření a
zdůvodnňování, odlišné
interpretace vizuálně
obrazných vyjádření v rámci
skupin

MDV- mediálních
sdělení

orientuje se vřazení prvků
v tvarové a barevné
kompozici- řešení úlohy
dekorativního charakteru v
ploše

smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření- reklama
, užité umění

porovnává různé
interpretace českých tvůrců
ilustrací a přistupuje k nim
jako ke zdroji
inspirace,seznamuje se s
různými interpretacemi
ilustrací pohádkových
bytostí

typy vizuálně obrazných
vyjádření - ilustracekomunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření- v
komunikaci se spolužáky,
vysvětlování výsledků tvorby
podle svých představ

porovnává různé
interpretce vizuálně
obrazného vyjádření
a přistupuje k nim
jako ke zdroji
inspiraceosobitost
svého vnímání
uplatňuje v přístupu k
tvorbě a interpretaci

česká literatura a
ilustrátoři dětských
knih

vizuálně obrazného
vyjádření

Ročník: 5.

OČEKÁVANÉ
ŠKOLNÍ VÝSTUPY
VÝSTUPY Z RVP ZV

UČIVO

Mezipředm.
vztahy,
průřezová
témata, projekty,
kurzy

Prvky
- vizuálně
1 Užívá a kombinuje prvky Kresebné studie - linie, tvar,

EKOLOGIE-příroda,
vizuálně obrazného vyjádření
jejich
ve rozvržení v obrazové
obrazného vyjádřenípřírodniny, studie,
vztahu k celku- v plošném ploše, v prostoru, jejich linie, tvary, objemy,transformace
vyjádření linie a barevné plochy
vztahy, podobnost, kontrast,
světlostní a barevné
HV - rytmus,
rytmus.
kvality, textury
melodie
Jejich jednoduché
vztahy- podobnost, OSV - kreativita
Jednoduché plošné kompozice
kontrast, rytmus
z geometrických tvarů spirály, elipsy, přímka, křivka.
Barva- její účinek- vlastnosti

Dekorativní řazení prvků

Poznává různé způsoby Uplatňuje subjektivituNapř.Výtvar. projekt
2 Při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálněvyjadřování a různé techniky
prostředky pro
- pravěké umění
obrazného vyjádření, porovnává
malby, rozeznává barevnévyjádření emocí, pocitů,
( tvorba v přírodě,
je na základě vztahů - světlostní
vztahy-příbuznost, kontrasty
nálad....
jsem šaman, pravěké
poměry, barevné kontrasy.....
Teorie barev - Goethův Ověřování
nádoby prvek)
barevný kruh - teplé a studené
komunikačních účinkůbarvy, barvy příbuzné, barvy
osobní postoj v
kontrastní
komunikaci- jeho
utvářeníodůvodňování- odlišné
interpretace v rámci
skupiny

3 Užívá a kombinuje prvky Vizuálně obrazné vyjádření -

Např. společná
plastika.

vizuálně obrazného vyjádření
objemovéve
plastika nebo
Přístupy k vizuálně
vztahu- k celku- . v objemovém
skulptura
obrazným vyjádřeníVýtvar
vyjádření- modelování, nebo
hlediska vnímánískulpturálním postupu
vizuální, haptické, . hra - plody země
statické, dynamické
OSV - komunikace
EV – lidské aktivity
a problémy
životního prostředí

Nauka o perspektivě 4 Při vlastních tvůrčích činnostech

Uspořádání objektůNapř.
do shon na ulici pojmenovává prvky vizuálně
celků- uspořádání na
vystřihování a lepení
umístění
postav
na
plochu,
obrazného vyjádření- porovnává
základě vztahů- postav a objektů na
velikost
objektů.
je na základě vztahů- světlostní,
výraznosti , velikosti,
plochu - společná
proporční, barevné
vzájemném postavení
práce

5 Osobitost svého vnímání

Např.vynález století -

uplatňuje v přístupu k realitě, k
Smyslové účinky MDV –mediálního
tvorbě a interpretaci vizuálně
vizuálně obraznýchsdělení
obrazného vyjádření, pro
Práce s www stránkami, vyjádření- umělecká
vyjádření nových i neobvyklých
užívání současných metodvýtvarná tvorba, Moderní a současné
pocitů a prožitků svobodně volí
výtvarného umění- fotografie,
fotografie, film...... umění
kombinuje prostředky- včetně
princip animace, animace
prostředků a postupů
výtvarného díla
Proměny
současného výtvarného umění
komunikačního obsahuzáměry tvorby a
proměny obsahu vlastní
Land art, pop art,
práce i děl výtvarného
monotypy......
umění

6 Porovnává různé interpretaceSubjektivní vyjádření

Kombinace technik-Dějiny umění
vizuálně obrazného vyjádření
fantastických
a
představ za tisk z koláže, monotyp,
přistupuje k nim jako ke zdroji
využití různorodých materiálů
lepení různých
inspirace
a výtvarných postupů - materiálů, rozfoukaná
kombinované techniky.
Kategorizace představ,
prožitků, zkušeností, poznatků
- uplatnění při vlastní tvorbě.

Zapojuje se do činnosti k Komunikační obsahNávštěva výstavy
7 Při tvorbě vizuálně obrazného
vyjádření se vědomě zaměřuje
jednotlivým svátkům a k
na projevení vlastních životních
tradicím, kolektivním
zkušeností i na tvorbu vyjádření,
hrám.......
která mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší sociální
vztahy

zaměřené na lidové
vizuál. obraz. vyjádřenítradice
v komunikaci se
spolužáky, rodinnými
příslušníky a vrámci
skupin, v nichž se žák
pohybuje.

Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu – TĚLESNÁ VÝCHOVA

- je realizována v 1. - 5. ročníku
- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava organismu,zdravotně
zaměřené činnosti,rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace pohybu,hygiena při TV,bezpečnost
při pohybových činnostech
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy
gymnastiky,rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,průpravné úpoly,základy
atletiky,základy sportovních her,turistika a pobyt v přírodě,plavání,lyžování a bruslení,další
pohybové činnosti
c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při
TV,zásady jednání a chování,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností,měření a posuzování pohybových dovedností,zdroje informací o pohybových
činnostech
Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně,na hřišti,na
stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu.V úvodu hodiny všichni absolvují
nástup,rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování.Ke konci
dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci.Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a
obuvi.Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce.Spolu s dětmi používá veškeré
dostupné náčiní a nářadí.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována : MKV,EV, MDV a VDO
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
ŽÁKŮ

Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného
názvosloví,učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení,změří základní
pohybové výkony a porovnají je s předchozími,orientují se v informačních zdrojích o
aktivitách a sportovních akcích.
Učitel umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo
výsledky.

Kompetence k řešení problémů - uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním
prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka,řeší problémy v souvislosti s
nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním
náčiním a nářadím.

Učitel dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.

Kompetence komunikativní - žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i
vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty.
Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých,vytváří příležitosti
pro relevantní komunikaci.

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play dodržují pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve
skupině.
Učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému žákovi zažít
úspěch.

Kompetence občanská - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost
se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke
kritickému myšlení, hodnotí cvičení,učí se být ohleduplní a taktní.
Učitel žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků.
Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě,učí se užívat jednotlivé tělocvičné
nářadí a náčiní.

Předmět

Očekávané výstupy
Z RPV ZV

Tělesná
výchova

Školní výstupy

1.ročník

Učivo

Průřezová
Témata
Poznámky

Spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou
činnost se zdravím a
využívá nabízené
příležitosti

Atletika- 1.roč.

Atletika-1.roč.

Běh

Běh
startuje na

polovysok
ý start na
signál

signál
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 soutěžích

Uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti
při pohybových
činnostech ve známých
prostorech školy

pojmenovává
jednotlivé atletické

povely /
na
značky,
připravit
se, start/

-

nácvik
běhu v
terénu
prokládan
ý chůzí

činnosti
-

rozlišuje
rychlý
běh od
vytrvaléh
o

Skok do dálky
-

na 50 m

provádí
techniku
skoku do
dálky

-

rychlý běh
na 20 - 50
m

Skok do dálky
z krátkého
rozběhu, z
odrazové nohy

-

nácvik
skoku do
dálky z
místa

-

nácvik
skoku do
dálky z
odrazové
nohy

-

nácvik
skoku do
dálky z
rozběhu

-

nácvik
hodu
vrchem

a z místa
Hod

Reaguje na základní
pokyny a povely k
osvojované činnosti a
její organizaci

-

- zvládá hod
vrchem jednoruč z
místa,
z chůze a s
rozběhem podle
svých
možností, s
míčem odpovídající
velikosti

Hod

jednoruč z
místa
s míčem
odpovídající
velikosti
- nácvik hodu
vrchem z chůze
- nácvik hodu
vrchem s
rozběhem

Gymnastika

Gymnastika

Kotoul

Kotoul

- počátek nácviku
kotoulu vpřed

-

Cvičení na lavičkách
- chodí po
otočené lavičce
střídavě

nácvik
koordinac
e ke
kotoulu
vpřed

Cvičení na lavičkách
-

nácvik
koordinac
e chůze

kladením
pravé a levé nohy

střídavě
kladením
levé a
pravé
nohy po
otočené
lavičce s
upažením
/s
dopomocí/

s upažením / s
dopomocí/

Relaxační a tvořivé
hry

- provádí
uvolňovací
cvičení po zátěži
/ pohybové
chvilky/
- rozvíjí své
přednosti s
pomocí učitele

Relaxační a
pohybové hry

- správné držení
těla při práci ve
škole
/ vsedě, ve
stoji a při
chůzi/
-

nácvik
správného
dýchání

-

rozvoj
pohybový
ch
předností
s pomocí

učitele

Uplatňuje správné
způsoby držení těla v
různých polohách a
pracovních
činnostech,zaujímá
správné základní
cvičební polohy

Rytmické a kondiční
cvičení s hudbou

Zvládá jednoduchá
speciální cvičení
související s vlastním
oslabením.

vnímá
hudbu
pohybem,
snaží se

o estetické
držení těla
-

-

dovede
pohybem
napodobit
rytmus
zvládá 23
tanečky
na 2/4 a
3/4

Rytmické kondiční
cvičení s hudbou

napodobe
ní rytmu
pohybem
/využití chůze,
poskoků, běhu,
obratů,
pohybů
různých částí
těla/
-

2-3
tanečky
ve 2/4 a ¾
rytmu

rytmus

Pohybové činnosti
- dodržuje
pravidla her a
bezpečnost při
hře
přenáší do hry
pocit sounáležitosti a
radosti ze hry
tvořivě
vymýšlí vlastní
bezpečné hry

Pohybové činnosti
-

nácvik
pravidel
společnýc
h her

dodržován
í
bezpečno
sti při
hrách
-

tvořivé
vlastní hry
s
bezpečný

OSV
-kooperace a
seberegulace

mi
pravidly
-

Sportovní hry
- manipuluje s
míčem
odpovídající

Sportovní hry
-

velikosti
- dodržuje
pravidla her,
bezpečnost

hry s
využitím
hudby,
slova,
příběhu,
nahrávky

pravidla a
bezpečno
st
sportovníc
h her

dodržován
í hygieny
/ Tv úbor,
vhodná
obuv/

a hygienu

manipulac
e s míčem
odpovídají
cí velikosti
-

hod
vrchem
jednoruč i
obouruč

Turistika
-

Turistika
dodržuje
bezpečno
st při
pobytu v
přírodě

seznamuje
se dopravními
značkami

-

aktivní
pohyb v
přírodě,
pěší
vycházky

-

nácvik
vytrvalost
ní chůze i
s malou
zátěží
/batoh/

-

dopravní
značky

-

ochrana
přírody

- chrání přírodu

Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2

Očekávané
výstupy z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

-

Spojuje
pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost
se zdravím a
využívá nabízené
příležitosti

-

zvládá základní
přípravu
organismu ke
sportovnímu
výkonu,
zdravotně
zaměřené
činnosti
zná protahovací
a napínací
cviky, cviky
pro zahřátí a
uvolnění

Činnosti ovlivňující
zdraví
Význam pohybu
pro zdraví
-

Příprava
organismu
-

-

-

-

dbá na správné
držení těla při
různých
činnostech i
provádění
cviků
rozvíjí svou
tělesnou
zdatnost
kondičním
cvičením,
využívá při tom
různé hry a
činnosti
používá vhodné
sportovní
oblečení a
sportovní obuv

pohybový
režim žáků,
délka a
intenzita
pohybu

příprava
před
pohybovou
činností,
uklidnění po
zátěži,
napínací a
protahovací
cvičení

Zdravotně
zaměřené činnosti
-

správné
držení těla,
zvedání
zátěže,
průpravná,
kompenzačn
í a zdravotní
cvičení

Rozvoj různých
forem rychlosti,
vytrvalosti, síly,
pohyblivosti a
koordinace pohybu
Hygiena při TV
-

hygiena
pohybových

EV – Vztah
člověka k
prostředí (životní
styl, prostředí a
zdraví)

Uplatňuje hlavní
zásady hygieny a
bezpečnosti při
pohybových
činnostech ve
známých
prostorách školy

-

dodržuje
pravidla
bezpečnosti při
sportování v
tělocvičně, na
hřišti, v přírodě

-

umí poskytnout
první pomoc
při drobných
poraněních

-

je schopen
přivolat pomoc

činností
cvičebního
prostředí,
vhodné
oblečení a
obutí pro
pohybové
aktivity
Bezpečnost při
pohybových
činnostech
-

organizace a
bezpečnost
cvičebního
prostoru,
bezpečná
příprava
nářadí,
náčiní a
pomůcek

-

první pomoc
při TV

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností
Pohybové hry
Zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady
jednoduché
pohybové činnosti
prováděné ve
skupině, usiluje o
jejich zlepšení

-

-

-

-

zvládá
pohybové hry,
pohybovou
tvořivost

zvládne kotoul
vpřed, stoj na
lopatkách apod.
umí skákat přes
švihadlo a
dokáže
podbíhat
dlouhé lano
provádí
jednoduchá
cvičení na
žebřinách a na
lavičkách

-

nacvičí šplh na
tyči

-

provádí
jednoduché
cviky na
kruzích

-

překážková
dráha

-

cvičení během
dne, rytmické a
kondiční formy
cvičení pro děti
– jednoduché
tanečky,
základy
estetického

-

s různým
zaměřením,
netradiční
pohybové
hry,
pohybová
tvořivost

-

tělocvičné
pojmykomunikace
v TV

Základy
gymnastiky
-

průpravná
cvičení

-

cvičení s
náčiním a na
nářadí

-

šplh, cvičení
na
žebřinách,
lavičkách a
kruzích

Rytmické a
kondiční formy
cvičení pro děti
-

kondiční a
rytmické
cvičení,
základy
estetického
pohybu,
jednoduché

Předmět: Tělesná
výchova

Ročník: 3.

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata,
Poznámky

Zvládá základní
přípravu organismu
před pohybovou
aktivitou, zná
protahovací a
napínaci cviky.

Zdokonaluje vlastní
přípravu organismu
před pohybovou
aktivitou, umí
protahovací a
napínací cviky.

Příprava ke
sportovnímu výkonu.

MKV - lidské vztahy.

Zná a užívá základní
tělocvičné pojmy názvy pohybových
činností, rozumí
povelům pořadových
cvičení a správně na
ně reaguje.

Prohlubuje znalosti v Tělocvičné pojmy užívání základních
komunikace v TV.
tělocvičných pojmů,
adekvátně reaguje
na povely
pořadových cvičení.

Čj - přesné
vyjadřování.

Dodržuje pravidla
bezpečnosti při
sportování, zná a
reaguje na smluvené
povely, gesta a
signály. Používá
vhodné sportovní
oblečení a sportovní
obuv.

Dbá na pravidla
bezpečnosti při
sportování, učí se
správně reagovat na
smluvené povely,
gesta a signály.
Používá sportovní
oblečení a sportovní
obuv.

Bezpečnost při
sportování.

Prv - zásady
bezpečnosti.

Spolupracuje při
týmových a
pohybových
činnostech a
soutěžích. Učí se
hrát s
basketbalovým
míčem, nacvičuje
střelbu na koš a
přehazovanou. Je
schopen soutěžit v

Učí se
spolupracovat při
týmových a
pohybových
činnostech a
soutěžích.

Základy sportovních
her - míčové hry a
pohybové hry.
Organizace při TV,
pravidla pohybových
činností.

družstvu.

Zná techniku hodu
kriketovým míčkem,
princip štafetového
běhu, taktiku při
běhu na delší
vzdálenost. Uběhne
60m, umí skákat do
dálky, nacvičí
správnou techniku
skoku z místa.

Zdokonaluje se v
hodu kriketovým
míčkem, zná princip
štafetového běhu,
zásady běhu na
delší vzdálenost.
Uběhne 60m, skáče
do dálky, nacvičuje
skok z místa.

Základy atletiky rychlý běh, skok do
dálky, hod míčkem,
skok z místa.

Zvládne cvičení na
žíněnce, naučí se
správnou techniku
odrazu z můstku při
cvičení na koze.

Zdokonaluje se ve
cvičení na žíňence,
učí se správné
technice odrazu z
můstku při cvičení
na koze.

Základy gymnastiky.

Projevuje
přiměřenou radost z
pohybové činnosti,
odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové
dovednosti. Zná
význam sportu pro
zdraví.

Projevuje
přiměřenou radost z
pohybové činnosti,
zpevňuje vůli pro
zlepšení
pohybových
dovedností.

Vztah ke sportu zásady jednání a
chování.

Prv - zdraví.

Zvládne techniku
jednoho plaveckého
stylu, provádí skoky
do vody.

Zvládne techniku
jednoho plaveckého
stylu, skáče do
vody.

Základní plavecká
výuka - jeden
plavecký způsob,
hygiena plavání.

Prv - bezpečnost.
Vv - činnosti.

Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Ø
podílí se
na realizaci
pravidelného
pohybového
režimu; uplatňuje
kondičně
zaměřené
činnosti; projevuje
přiměřenou
samostatnost a
vůli po zlepšení
úrovně své
zdatnosti

zvládá základní
přípravu organismu
před pohybovou
aktivitou

příprava ke sportovnímu
výkonu – příprava
organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti

Ø
zařazuje
do pohybového
režimu korektivní
cvičení,
především v
souvislosti s
jednostrannou
zátěží nebo
vlastním
svalovým
oslabením

zná protahovací a
napínací cviky, cviky
pro zahřátí a uvolnění

z

Ø
zvládá v
souladu s
individuálními
předpoklady
osvojované
pohybové
dovednosti;
vytváří varianty
osvojených
pohybových her
Ø
uplatňuje
podílí se na realizaci
pravidla hygieny a pravidelného
bezpečného
pohybového režimu
chování v
běžném
sportovním
prostředí;

Průřezová témata
Poznámky

adekvátně
reaguje v situaci
úrazu spolužáka

Ø
jednoduše
zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti
spolužáka a
reaguje na
pokyny k
vlastnímu
provedení
pohybové činnosti

zařazuje do
pohybového režimu
korektivní
cvičení,především v
souvislosti s
jednostrannou zátěží
nebo vlastním
svalovým oslabením

cvičení během dne,
rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti –
tanečky, základy

Ø
jedná v
duchu fair play:
dodržuje pravidla
her a soutěží,
pozná a označí
zjevné přestupky
proti pravidlům a
adekvátně na ně
reaguje;
respektuje při
pohybových
činnostech
opačné pohlaví

zvládne základní
kroky lidových
tanců,seznámí se s
dětským aerobikem a
kondičním cvičením s
hudbou

estetického pohybu

Ø
užívá při
pohybové činnosti
základní
osvojované
tělocvičné
názvosloví; cvičí
podle
jednoduchého
nákresu, popisu
cvičení

dbá na správné držení
těla při různých
činnostech i provádění
cviků,projevuje
přiměřenou
samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své
zdatnosti

Ø
dbá na správné
zorganizuje
dýchání
nenáročné
pohybové činnosti
a soutěže na
úrovni třídy

MKV - lidské
vztahy

EV - vztah
člověka k
prostředí

Ø
změří
základní
pohybové výkony
a porovná je s
předchozími
výsledky

zná kompenzační a
relaxační cviky

orientuje se v
informačních
zdrojích o
pohybových
aktivitách a
sportovních
akcích ve škole i
v místě bydliště;
samostatně získá
potřebné
informace

uplatňuje zásady
pohybové hygieny

zná a užívá základní
tělocvičné pojmy –
názvy pohybových
činností, tělocvičného
nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel
sportů a soutěží
rozumí povelům
pořadových cvičení a
správně na ně reaguje

dodržuje pravidla
bezpečnosti při
sportování v
tělocvičně, na hřišti, v
přírodě, ve vodě
adekvátně reaguje v
situaci úrazu
spolužáka

zná a reaguje na
smluvené povely,
gesta, signály pro
organizaci činnosti

tělocvičné pojmykomunikace v TV

používá vhodné
sportovní oblečení a
sportovní obuv
jedná v duchu fairplay

spolupracuje při
jednoduchých
týmových a
pohybových
činnostech a
soutěžích,vytváří
varianty osvojených
pohybových
her,zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti
spolužáka a reaguje
na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové
činnosti
umí přihrávky
jednoruč a
obouruč,driblink
rozlišují míč na
basketbal a volejbal.
učí se ovládat hru s
basketbalovým míčem
nacvičuje střelbu na
koš
nacvičuje
přehazovanou

bezpečnost při
sportování

MDV - fungování
a vliv médií ve
společnosti

zná pravidla
přehazované,malé
kopané,florbalu a řídí
se jimi
zná cviky na
zdokonalení
obratnosti a
pohotovosti
je schopen soutěžit v
družstvu
umí se dohodnout na
spolupráci a
jednoduché taktice
družstva a dodržovat ji
je si vědom porušení
pravidel a následků
pro sebe družstvo

pozná a označí zjevné
přestupky proti
pravidlům a
adekvátně na ně
reaguje

zná techniku hodu
kriketovým míčkem
zná princip
štafetového běhu
uběhne 300 m

základy sportovních hermíčové hry a pohybové
hry ,pohybová tvořivost a
využití netradičního
náčiní při cvičení,
organizace při
TV,pravidla
zjednodušených
osvojovaných
pohybových činností –
her a soutěží, zásady
jednání a chování

zná taktiku při běhu –k
metě,sprintu,vytrvalost
ního běhu, při běhu
terénem s překážkami
umí skákat do dálky
nacvičí správnou
techniku skoku z
místa
účastní se atletických
závodů

umí šplhat na tyči
zvládne cvičení na
žíněnce – napojované
kotouly, stoj na hlavě
apod.
provádí přitahování do
výše čela na hrazdě
umí správnou
techniku odrazu z
můstku při cvičení na
koze,roznožku,výskok
do kleku a dřepu
provádí cvičení na
švédské bedně
zdokonaluje se ve
cvičení na ostatním
nářadí
základy atletiky- rychlý
běh,skok do dálky,hod
míčkem,rozvoj různých
forem
rychlosti,vytrvalosti,síly a
pohyblivosti a koordinace
pohybu

projevuje přiměřenou
radost z pohybové
činnosti,
samostatnost, odvahu
a vůli pro zlepšení
pohybové dovednosti
respektuje zdravotní
handicap
zná význam
sportování pro zdraví
dovede získat
informace o
pohybových aktivitách
a sportovních akcích
ve škole i v místě
bydliště
dokáže objektivně
zhodnotit svůj
výkon,porovnat ho s
předchozími výsledky
základy gymnastiky cvičení na nářadí a s
náčiním odpovídající
velikosti a
hmotnosti,průpravná
cvičení a úpoly
zvládne techniku 2
plaveckých stylů –
prsa a kraul,osvojí si
techniku dalšího
plaveckého stylu
provádí skoky do vody

zvládne jízdu na kole
na dopravním
hřišti,zná jednoduchá
pravidla silničního
provozu

vztah ke sportu – zásady
jednání a chování – fair
play

základní plavecká výukazákladní plavecké
dovednosti, 2 plavecké
styly,hygiena plavání a
adaptace na vodní
prostředí

výchova cyklistydopravní hřiště

Vyučovací předmět : Tělesná výchova

Ročník: 5.
Výstup

Učivo Průřezová
Rvp-zv
témata,mezipředmětov
é vztahy, projekty,
kurzy

zvládá základní přípravu
příprava ke sportovnímu
organismu před pohybovou
výkonu – příprava
aktivitou
organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti
zná protahovací a napínací
cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění

Ø spojuje
pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost
se zdravím a
využívá nabízené
příležitosti

Ø zvládá v souladu
s individuálními
MKV-lidské vztahy
předpoklady
podílí se na realizaci
jednoduché
cvičení během dne,
pravidelného pohybového
-multikulturalita
pohybové činnosti
rytmické a kondiční
režimu
jednotlivce nebo
formy cvičení pro děti –
činnosti prováděné
zařazuje do pohybového
tanečky, základy
ve skupině; usiluje
režimu korektivní
EV-vztah člověka k prostředí
o jejich zlepšení
estetického pohybu

cvičení,především v
souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
zvládne základní kroky
lidových tanců,seznámí se
s dětským aerobikem a
kondičním cvičením s
hudbou

(prostředí a zdraví)

Ø spolupracuje při
jednoduchých
týmových
MDV-fungování a vliv médií vepohybových
společnosti
činnostech a
soutěžích

Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

dbá na správné držení těla
Ø uplatňuje hlavní
při různých činnostech i
zásady hygieny a
RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti.
Proto byl pro
provádění cviků,projevuje
bezpečnosti při
1.stupeň
pohybových
přiměřenou samostatnost a
činnostech ve
vůli pozvolen
zlepšení
úrovně
své výchova.
název
Pracovní
známých
zdatnosti
prostorech školy

dbá na správné dýchání
zná kompenzační a
relaxační cviky

tělocvičné pojmy-

Ø reaguje na
základní pokyny a
povely k
osvojované činnosti
a její organizaci

PRACOVNÍ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech
ročnících
nižšího stupně,a to 1 hodinu týdně.

Vzdělávání v předmětu Pracovní výchova
- směřuje k zvládnutí práce s různými materiály
- k osvojení si základních pracovních dovedností a návyků.
- ke schopnosti organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu

Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce .V předmětu se
realizují tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova,Výchova
demokratického občana a Environmentální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
žáků

Kompetence k učení

- žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních
oblastí, učí se
používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
- učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí

Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
- žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
- učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů

Kompetence komunikativní
-

žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a
pomůcek, učí se

popsat postup práce
-

učitel vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální
- učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
- žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí
spolupracovat a

respektovat

nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku

Kompetence občanské
- učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za
kvalitu svých i

společných výsledků práce

- učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své
činnosti nebo výsledky

Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny
včetně

používání ochranných pracovních prostředků

- učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
- učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle
potřeby žákům v činnostech pomáhá
-žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami
Ročník: 1.

Očekávané
výstupy
Z RVP ZV

Školní
výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Vytváří jednoduchými
postupy různé
předměty z tradičních i
netradičních materiálů

Pracuje podle
slovního návodu a
předlohy

Dokáže stříhat podle
přímky;

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM

Umí složit, utrhnout a
slepit papír;

Práce s papírem,
modelovací hmotou
a přírodninami

Bezpečně používá
nůžky;

ČJ – jemná
motorika, práce
podle pokynu
M, G – počítání,
určování tvarů
PT:

Umí zpracovat
modelovací hmotu
(hnětení, válení);

OSV – rozvoj
schopností,
poznávání,
kreativita;
kooperace

Umí navléknout
přírodniny;
Dokáže udržet
pořádek na svém
místě;

Zvládá elementární
dovednosti a
činnosti při práci se
stavebnicemi

Sestaví a demontuje
model ze stavebnice;

KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI

Udrží pořádek na
pracovním místě;

Práce se stavebnicí

Provádí pozorování
přírody,zaznamená a
zhodnotí výsledky
pozorování

Pojmenuje
zahradnické nářadí;

PĚSTITELSKÉ
PRÁCE

Pečuje o nenáročné
rostliny

Umí zalít, zkypřit a
rosit květiny ve třídě;

Ošetření pokojových
rostlin

PRV, M –
prostorová
orientace,
prostorová
představivost

PRV – pozorování
přírodnin
Čj – vyprávění

Připraví tabuli pro
jednoduché stolování
Chová se vhodně při
stolování

Umí správně sedět u stolu
a používat příbor;

Stolování- základní
pravidla chování při
jídle

Dodržuje základní
hygienické zásady;

Prv – hygienické
návyky, slušné
chování
PT:
OSV –
komunikace,
kooperace

Ročník 2.

Předmět:

Pracovní výchova
Ročník: 2

Školní výstupy
Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Průřezová
témata
Poznámk
y

vytváří
jednoduchými
postupy různé
předměty z
tradičních i
netradičních
materiálů

VDO - Občanská
společnost a škola
-dodržuje zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce,poskytne
nebo zajistí první
pomoc při úrazu
(dle svých
schopností a
možností)

umí mačkat, trhat, lepit,
stříhat, vystřihovat,
překládat a skládat
papír

Učivo

práce s drobným
materiálem - papír, karton

pracuje podle
slovního návodu a
předlohy

umí vytvářet jednoduché
prostorové tvary z
papíru

dovede navlékat,
aranžovat, dotvářet,
opracovávat a třídit při
sběru přírodní materiál

práce s drobným
materiálem - přírodniny

pracuje podle slovního
návodu nebo předlohy

umí navléknout jehlu,
udělat uzel, stříhat textil

práce s drobným
materiálem - textil

textilní koláž

nácvik předního
stehu na čtvrtce

naučí se přední steh

umí přišít knoflíky

zvládá elementární
dovednosti a
činnosti při práci se
stavebnicí

kolektivní práce
dovede sestavovat
stavebnicové prvky

konstrukční činnosti

umí montovat a
demontovat stavebnici

provádí pozorování
přírody,zaznamená
vá výsledky
pozorování

zná základy péče o
pokojové květiny otírání listů, zalévání,
kypření,

zasetí
velikonočního
osení
pěstitelské práce

pečuje o
nenáročné rostliny

EV - Základní
podmínky života

umí zasít semena

provádí pozorování a
zhodnotí výsledky
pozorování

zná pravidla
slušného stolování

chová se vhodně při
stolování

příprava pokrmů

připraví jednoduchý
pokrm (studená
kuchyně)

Prvouka

Ročník 3.

Předmět: Pracovní
výchova

Ročník: 3.

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata,
Poznámky

Umí mačkat, trhat,
lepit, polepovat,
stříhat, vystřihovat,
překládat a skládat
papír. Umí vytvářet
jednoduché
prostorové tvary z
papíru.

Zdokonaluje se ve
stříhání a skládání
papíru, umí papír
mačkat, trhat, lepit.

Práce s drobným
materiálem (papír a
karton), jednoduché
pracovní postupy,
využití tradic a
lidových zvyků.

MKV - lidské vztahy.
Udržuje
pořádek na
pracovním místě,
dodržuje zásady
hygieny a
bezpečnosti práce.

Dovede navlékat,
aranžovat, dotvářet
a opracovávat
přírodní materiál.

Zdokonaluje se v
navlékání a
aranžování
přírodního materiálu.

Práce s
přírodninami.

Vv, prvouka.

Umí navléknout
jehlu, udělat uzel,
stříhat textil, naučí
se zadní steh, umí
přišít knoflík, slepit
textilii.

Učí se dělat uzel,
navlékat jehlu, přišít
knoflík, stříhá a lepí
textil. Učí se zadní
steh.

Práce s textilem.

Dovede sestavovat
stavebnicové prvky,
montovat a
demontovat
stavebnici.

Sestavuje
Práce se
stavebnicové prvky, stavebnicemi.
montuje a demontuje
stavebnici.

Zná základy péče o
pokojové květiny,
umí zasít semena.

Učí se pečovat o
rostliny, zasévat
semena.

Pěstitelské práce.

Orientuje se v
základním vybavení
kuchyně, chová se
vhodně při stolování,
udržuje pořádek a
čistotu pracovních
ploch.

Zná zásady
správného stolování,
udržuje pořádek a
čistotu pracovní
plochy. Základní
orientace ve
vybavení kuchyně.

Pravidla správného
stolování. Základní
vybavení kuchyně,
výběr a nákup
potravin.

Kolektivní práce.

Práce ve skupinách.

Ročník 4.

Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Dovede stříhat,
ohýbat, propichovat a
navlékat, slepovat a
svazovat

Práce s drobným
materiálem
Materiál, nástroje a
pomůcky:

Osobnostní a
sociální výchova

z

PRÁCE S
DROBNÝM
MATERIÁLEM
(modelovací
hmota, papír a
karton, přírodniny
a textil)
Vytváří
přiměřenými
pracovními
operacemi a

Osobnostní

postupy na
základě své
představivosti
různé výrobky z
daného materiálu
Využívá při
tvořivých
činnostech s
různým
materiálem prvky
lidových tradic
Volí
vhodné pracovní
pomůcky, nástroje
a náčiní vzhledem
k použitému
materiálu
Udržuje pořádek
na
pracovním místě a
dodržuje zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce, poskytne
první pomoc při
úrazu

Seznamuje se se
základními nástroji - s
jejich účelem,
způsobem použití a
s jejich vlastnostmi

špejle, krabičky, hadříky,
provázky, nůžky, lepidlo,
dřívka.

Osvojuje si základy
bezpečnosti a hygieny
práce
Seznamuje se s
hnětením, válením,
stlačování, ohýbání,
dělením na části
Poznává vlastnosti
materiálu - tvrdost,
soudržnost, tvárnost

Práce s modelovací
hmotou
Materiál, nástroje a
pomůcky:
modelovací hlína,
plastelina, těsto,
podložka, špachtle, drát,
nůž, nůžky.

Uplatňuje požadavky
bezpečnosti a hygieny
práce
Dovede překládat,
skládat, stříhat,
nalepovat, slepovat,
vystřihovat symetrické
tvary z přeloženého
papíru, obkreslování
podle šablony
Uplatňuje zásady
bezpečnosti a hygieny
práce
Seznámí se při
činnosti s různým
přírodním materiálem
a s prvky lidových
tradic
Udržuje pořádek na
pracovním místě
Dovede odměřit a
navléct nit, udělat
uzlík

Práce s papírem a
kartonem
Materiál,
nástroje a pomůcky:
papír různých vlastností
a kvality, karton, nůžky,
tužka, pravítko, lepidlo,
jehla

Práce s přírodninami
Materiál, nástroje a
pomůcky:
listy,
šišky, větvičky, plody a
semena rostlin, lepidlo,
nit, nůž.

Práce s textilem
Materiál, nástroje
a pomůcky:

rozvoj - kreativita
Environm
entální výchova
Vztah člověka k
prostředí
Multikultur
ní výchova
Lidské vztahy etnický původ

Seznamuje se s
různými druhy stehů přední, zadní,
ozdobný

textilie různého druhu,
stužky, knoflík, nitě,
vyšívací a látací bavlnky,
nůžky, jehla.

Udržuje pořádek na
svém pracovním
místě, zásady hygieny
a bezpečnosti,
poskytne první pomoc
při úraze
KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI
Provádí při práci
se stavebnicemi
jednoduchou
montáž a
demontáž
Pracuje
podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého
náčrtu
Dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti
práce, poskytne
první pomoc při
úrazu

Seznámí se s
návodem a
předlohami
stavebnice
Sestavuje modely
podle předlohy i podle
své představy z
jednoduchých
stavebnic

Konstrukční činnosti
Materiál,
nástroje a pomůcky:
jednoduché stavebnice z
plastů, konstrukční
stavebnice se
spojovacími prvky

Mezipředmětové
vztahy
M
- geometrie

Pěstitelské práce

Mezipředmětové
vztahy
Pří
- vliv světla na
život rostliny

Montuje a demontuje
stavebnici
Vytváří vlastní plošné
i prostorové
kompozice ze
stavebnicových prvků
a volného materiálu

PĚSTITELSKÉ
PRÁCE
Ošetřuje a pěstuje
podle daných
zásad pokojové i
jiné rostliny
Dodržuje zásady
hygieny a

Seznamuje se s
ošetřováním
pokojových květin
(zalévání, kypření,
hnojení,
rozmnožování)

bezpečnosti
práce, poskytne
první pomoc při
úrazu
Provádí
jednoduché
pěstitelské
činnosti

Udržuje zásady
hygieny a bezpečnosti
práce

PŘÍPRAVA
POKRMŮ
Dodržuje pravidla
správného
stolování a
společenského
chování

Zná pravidla
správného stolování a
společenského
chování

Příprava pokrmů

Udržuje pořádek a
čistotu pracovních
ploch

Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní
rozvoj - kreativita
Sociální
rozvoj komunikace

Ročník 5.

Vyučovací předmět : Pracovní výchova

Ročník: 5.
Výstup

Učivo

Průřezová
Rvp-zv
témata,mezipředměto
vé vztahy, projekty,
kurzy

Práce s drobným materiálemvlastnosti materiálu,funkce a
využití pracovních pomůcek a
nástrojů,jednoduché pracovní
postupy,využití tradic a lidových
zvyků
kolektivní práce

-práce s papírem a kartonem
dovede vyřezávat,
děrovat,
polepovat,
tapetovat
vytváří prostorové
-práce s přírodninami
konstrukce

Ø pracuje podle
slovního návodu
a předlohy

MKV-lidské vztahy
-etnický původ

Ø zvládá
elementární
dovednosti a
činnosti při práci
se stavebnicemi
Ø provádí
pozorování
přírody,
zaznamená a
zhodnotí
výsledky
pozorování

seznámí se se
základy
aranžování a
využití samorostů
seznámí se při -práce s textilem
činnosti s různým
materiálem s
prvky lidových
tradic

Ø vytváří
jednoduchými
postupy různé
předměty z
tradičních i
netradičních
materiálů

pečuje o
nenáročné
rostliny

EV-vztah člověka k prostředí
-dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce,poskytne
první pomoc při úrazu (dle svých
schopností a možností)

zvládne různé
druhy stehu přední, zadní,
ozdobný

Vv

seznámí se s
látáním a tkaním
Konstrukční činnosti
zná rozdíl mezi
-práce se stavebnicí
osnovou a útkem
umí háčkovat

(plošnými,konstrukčními,prostorov
ými)

udržuje pořádek
-práce s návodem

7. Učební osnovy 2. stupeň
Povinné předměty
Český jazyk
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět
v 6.,7,9. ročníku 5 hodin týdně, v 8.ročníku 4 hodiny týdně.
Vzdělávání v jazykové a literární části je zaměřeno především na to,aby
- se žáci naučili souvisle vyjadřovat a používat mateřský jazyk v běžných
situacích
-získali dovednosti spojené s komunikací člověka/ústní i písemné projevy/
-dále získali schopnost vyjadřovat své vlastní názory,vystupovat
před veřejností
-si osvojili základní poznatky ze systému českého jazyka a prakticky

ovládli základy českého pravopisu
-získali základní literární poznatky důležité pro pochopení čteného textu
-žáci vnímali literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků
-dokázali využívat zdroje informací pro rozšiřování dovedností a znalostí,
které jsou potřebné pro další vzdělávání a sebevzdělávání

-prostřednictvím jazykové a literární výchovy
- žáci získali i schopnost vyjadřovat nejen své myšlenky,ale i city,vžívat se
do cítění druhých lidí
-se dokázali orientovat při vnímání světa i sebe sama

Předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s předměty
-

dějepis /historické pozadí vývoje jazyka a literatury/

-

informatika

-

hudební výchova

-

společenskovědní seminář/volitelný předmět/

-

občanská výchova/dramika/

Předmětem prolínají průřezová témata-uvedena v tabulce.

Obsah učiva,jeho uspořádání vytvářejí podmínky pro splnění cílů=kompetencí,
které jsou kladeny na výuku.

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

-uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci uspět
-rozlišujeme zřetelně základní a rozšiřující učivo
-učíme pracovat s chybou
-učíme zpracovávat komplexně práci na zadané téma
-vysvětlujeme pravidla domácí přípravy
-učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem žáků s důrazem na jeho
praktické využití
-motivuje k učení
-učíme žáka osvojit si základní jazykové prostředky,aby se dokázal vyjadřovat
písemnou i ústní formou

Kompetence k řešení problémů

-na modelových situacích učíme žáky řešit problémy
-učíme,aby žáci dokázali vysvětlit a obhájit svůj názor
-učíme žáky vyhledávat různé druhy informací
-učíme žákům rozumět textům a ústnímu sdělení

Kompetence občanské

-vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností
-vedeme žáky k tomu,aby zachovávali úctu k ostatním lidem,nejen
k dospělým,ale i k vrstevníkům

-vedeme žáky ke vztahu k literatuře

Kompetence sociální a personální

-používáme týmovou práci,práci ve dvojicích
-umožňujeme žákům kdykoli slušnou formou vyjádřit svůj názor
-učíme žáky přijímat různé role v týmu
-žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných
-žáci jsou vedeni k hodnocení i sebehodnocení
-vedeme k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na
výsledku celku

Kompetence pracovní

-nacvičujeme práci ve větším i menším kolektivu
-vedeme žáky ,aby si uvědomili význam dobrých jazykových znalostí a schopností pro život

Kompetence komunikativní

-učíme žáky nejen vyjadřovat své názory,ale i naslouchat druhým
-učíme žáky prezentovat své práce,obhajovat je,vhodně argumentovat,přijímat
případnou kritiku
-učíme žáky schopnosti souvisle mluvit na veřejnosti
-učíme žáky formulovat své myšlenky ústně i písemně

Vyučující využívá nejen „klasických“ forem a metod práce,ale i
-výukové programy na PC

-pořady školní videotéky
-návštěv divadelních a filmových představení
-akcí městské a obecní knihovny
-školní časopis Školáček/práce redakční rady ,příspěvky žáků/
V rámci projektu Maturitka si žáci 9.ročníků vyzkoušejí tuto formu zkoušky z českého jazyka.

Předmět: český jazyk - jazyková výchova
Ročník: 6

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák samostatně
pracuje se slovníky
a jazykovými
příručkami

orientuje se v
Pravidlech českého
pravopisu, dokáže
vyhledat zadaná
slova,rozumí
informacím

Obecné poučení o jazyce
práce s jazykovými
příručkami

Výchova
demokrat.občana/for
my participace../

využívá příručku ke
správnému pravopisu

orientuje se ve Slovníku
spisovné češtiny a ve
Stručné mluvnici české

orientuje se v obsahu

Výchova v
evropských
souvislostech
/Evropa..a svět/

využívá seznamu
zkratek

definuje,co je jazyk a
nářečí

správně třídí slovní
druhy,tvoří
spisovné tvary a
vědomě jich užívá

dokáže odlišit ohebné a
neohebé druhy slov
orientuje se v textu a
správně určí slovní
druhy

Tvarosloví- podstatná
jména
konkrétní a
abstraktní,pomnožná a
hromadná
stupňování přídavných
jmen

dokáže skloňovat
podstatná a přídavná
jména,zájmena

slovesa/způsob/
zájmena

určuje mluvnické
významy

vysvětlí pojem
stupňování a prakticky
ho aplikuje

rozlišuje a v textu
dokládá způsoby
obohacování
slovní zásoby a
zásady tvoření
českých slov

dokáže aplikovat
poznatky ze slovotvorby
a stavby slova v
pravopisu

Slovní zásoba-tvoření slov
a stavba slova, pravopis

rozlišuje
významové vztahy
jednotek ve větě

naznačí graficky stabu
věty s důrazem na
podmět a přísudek

Skladba-větné členy
shoda podmětu s
přísudkem

dokáže spávně
odůvodnit shodu
podmětu s přísudkem

rozlišuje spisovný
jazyk a hovorovou
češtinu

rozlišuje spisovná a
nespisovná slovaa
jejich výslovnost

Zvuková stránka jazyka

Předmět: český jazyk - slohová a komunikační výchova
Ročník: 6

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák odlišuje
spisovný a
nespisovný projev

orientuje se v daném
textu,zvládne
reprodukovat příběh

Vypravování

výchova mediální

v mluveném
projevu vhodně
užívá verbálních i
nonverbálních
prostředků řeči

dokáže vytvořit osnovu
slohové práce dokáže
nahrazovat výrazy
výstižnějšími,pra
cuje se
synonymy,dokáže
odlišit a užít přímou řeč

využívá poznatků
o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně
správnému
písemnému
projevu a k tvořivé
práci s textem

odliší zprávu a
oznámení

výchova
multikulturní

Zpráva,oznámení,pozván
ka,telegram

výchova
demokratického
občana

rozlišuje osobní a
úřední formu dopisu a
užívá vhodné jazykové
prostředky

Dopis

snaží se popsat
děj,osobu,pracovní
posrup

Popis

Předmět: český jazyk-literární výchova
Ročník: 6

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák volně
reprodukuje text
podle svých
schopností

zvládá techniku čtení

Základy literární
teorie/jazykové
prostředky,druhy a
žánry:bajka,pověst,pohádk
y, balada,lidová
slovesnost,povídka,román
…..

Výchova v
evropských a
globálních
souvislostech

formuluje ústně i
písemně dojmy ze
své
četby,divadelního
a filmového
představení

čte s porozuměním
připravuje si
referáty z knih a
seznamuje s nimi své
spolužáky

nácvik čtení s
porozuměním

Výchova
multikulturní

rozlišuje základní
literární
druhy,žánry,porov
nává jejich
funkci,uvede jejich
významné
představitele

čtením si obohacuje
slovní zásobu
zvládá základní
pojmy literární teorie a
dokáže je aplikovat v
praxi

je ochoten se naučit
nazpaměť krátkou
báseň

zapojuje se do
dramatizace textů

Předmět: český jazyk- jazyková výchova
Ročník: 7

Výchova mediální

Očekávané
výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

žák rozlišuje a
příklady v tetu
dokládá
nejdůležitější
způsoby
obohacování
slovní zásoby a
zásady tvoření
nových slov

vysvětlí správně
základní
pojmy,dokáže
odvodit vznik
nových slov
definuje,co je
slovo a rozpozná
věcný a mluvnický
význam

Nauka o významu slov /slova
jednoznačná,sousloví,synonyma,antonyma
,homonyma,termíny/
Tvoření slov
/odvozování,skládání,zkracování /

v písemném
projevu zvládá
pravopis,lexikál
ní,slovotvorný,
morfologický

dokáže správně
odůvodnit
pravopisné jevy
při psaní velkých
písmen ve
vlastních jménech
dokáže vyhledat
daný jev v
Pravidlech
českého
pravopisu

Pravopis-psaní velkých písmen

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

upevňuje si učivo
6.ročníku
používá
Stručnou mluvnici
českou
určuje
neohebné druhy
slov
zvládá mluvnické
významy
probíraných
ohebných
slovních druhů

Tvarosloví-slova neohebná,slovesný
rod,odchylky od skloňování podstatných
jmen,jmenný tvar přídavných
jmen,skloňování zájmen

Průřezová
témata
Pozn
ámky

rozlišuje
významové
vztahy
gramatických
jednotek ve
větě a souvětí

graficky naznačí
stavbu věty a určí
větné členy
rozlišuje větu
hlavní a větu
vedlejší
vyjmenuje
druhy vedlejších
vět

Skladba-druhy vět podle postoje
mluvčího,věta jednočlenná a
dvojčlenná,druhy vedlejších vět,věta hlavní
a věta vedlejší

rozpozná
nejčastější
spojovací výrazy

Předmět: český jazyk-slohová a komunikační výchova
Ročník: 7

Očekávané
výstupy
z RVP
ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

žák odlišuje
subjektivní a
objektivní
sdělení

pracuje s textem,s
osnovou,odstavci

dorozumívá se
kultivovaně,výst
ižně užívá
jazykové
prostředky
vzhledem ke
svému
komunikačnímu
záměru
využívá
poznatků o
jazyce a stylu
ke gramaticky i
věcně
správnému
písemnému
projevu a k
tvořivé práci i s
textem nebo i k
tvořivému psaní
na základě
svých dispozic
a osobních
zájmů

dokáže pro práci využít
slovníků
dokáže
formulovat zadané
téma písemně i
ústně,dokáže
zdůvodnit svůj názor
obohacuje si slovní
zásobu
vytváří
si komplexnější pohled
na různé jevy
dokáže spolupracovat
ve skupině

Vypravování
Subjektivně zabarvený popis
Strukturovaný
životopis
Žádost
Charakteristika

Mediální výchova/
všechny tématické
okruhy/
Výchova
demokratického
občana/formy
participace../
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech

Předmět: český jazyk-literární výchova
Ročník: 7

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámk
y

získá základní
vědomosti/povědomí/ z
historie literatury v
daném časovém období
dokáže objevit hlavní
myšlenky literárních
ukázek
seznamuje se s
literárními díly autorů od
starověké literatury k
národnímu obrození
chápe souvislosti vývoje
světové literatury a v
jejím kontextu i české
literatury

Starověká literatura
Středověká literatura
Renesance
Klasicismus
Romantismus
Národní obrození /.....k
J.Nerudovi.../

Mediální
výchova/kritické
čtení a vnímání
sdělení…/
Multikultur
ní výchova/kulturní
diferenciace,lidské
vztahy,etnický
původ/
Výchova v
evropských a
glob.souvislostec
h/Evropa a svět
nás zajímá,jsme
Evropané/

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

žák rozpozná
základní rysy
výrazného
individuálního stylu

rozlišuje literaturu
hodnotnou a
konzumní a doloží
argumenty

uvádí základní
literární směry a
jejich významné
představitele české
a světové literatury

Předmět: český jazyk- jazyková výchova
Ročník: 8

Očekávané
výstupy
z RVP ZV

žák správně
vyslovuje nejen
česká,ale i běžně
užívaná cizí slova

samostatně tvoří
správné tvary slov
a vědomě jich
používá ve vhodné
komunikační
situaci

Školní výstupy

dokáže vyhledávat v
různých zdrojích a
vysvětlovat přejatá slova

Učivo

Tvarosloví-skloňování
přejatých slov
slovesa-vid,

Průřezová
témata
Poznámk
y

Výchova
multikulturní
Výchova k
myšlení v
evropských a
glob.souvislostech

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

rozlišuje
významové vztahy
v souvětí

chápe češtinu jako
jeden ze slovanských
jazyků
dokáže rozpoznat
rozvrstvení národního
jazyka

dokáže graficky
znázornit stavbu souvětí
,určit poměry souřadně
spojených vět
pracuje s texty
jazykových
rozborů,rozvíjí své
myšlení

rozlišuje a příklady
v textu dokládá
nejdůležitější
způsoby
obohacování slovní
zásoby a zásady
tvoření českých
slov

rozlišuje a příklady v
textu dokládá
nejdůležitější způsoby
obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření
českých slov

v písemném
projevu zvládá
pravopis

průběžně procvičuje
pravopisné jevy

Obecné poučení o
jazyce,slovanské jazyky

Skladba-poměry mezi
hlavními větami ,
několikanásobné větné
členy,přístavek,druhy
souvětí

Tvoření slov-tvoření slov
odvozováním,zkracováním,
skládáním

Předmět: český jazyk-slohová a komunikační výchova
Ročník: 8

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

žák odlišuje v textu
fakta od názorů a
hodnocení,ověřuje
fakta pomocí
otázek nebo
porovnáním s
dostupnými
informačními zdroji

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámk
y

dokáže reprodukovat
text,vyhledávat klíčová
slova,shrnout hlavní
myšlenky

Charakteristika lietrární
postavy
Výklad
Subjektivně zabarvený
popis
Publicistika/referát a
recenze/

Výchova
demokratického
občana, formy
participace občanů
v politickém životě/
Výchova
mediální
Výchova
multikulturní

rozliší subjektivní a
objektivní
sdělení,dokáže použít
personifikace,přirovnání.
.v líčení

Úvaha

Výchova
enviromentální

Některé další
písemnosti/přihláška,objedn
ávka/

rozlišuje subjektivní
a objektivní sdělení

odlišuje fakta od názorů

rozpoznává
manipulativní
komunikaci v
masmédiích a
zaujímá k ní kritický
postoj

uspořádá
informace v textu s
ohledem na jeho
účel

Předmět: český jazyk-literární výchova
Ročník: 8

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Poznámk
y

žák uvádí základní
literární směry a
jejich významné
představitele v
české a světové
literatuře

časově rozlišuje a
charakterizuje jednotlivá
období,díla a myšlenky
jednotlivých autorů

Kritický realismus
Literatura 2.poloviny
19.století a přelomu století
Téma 1.světové
války
Meziválečná literatura

charakterizuje jednotlivé
umělecké směry

…..Karel Čapek

při jednoduchém
rozboru literárních
textů používá
elementární
literární pojmy

tvoří vlastní literární
text podle svých
schopností

rozpozná základní
rysy individuálního
stylu autora

dokáže vysvětlit reakce
autorů na jednotlivé
dějinné události

rozlišuje literaturu
hodnotnou a
konzumní,svůj
názor doloží
argumenty

porovnává různá
ztvárnění téhož tématu v
naší i světové literatuře

synchronizuje českou a
světovou literaturu z

Výchova
multikulturní,mediá
lní,k myšlení v
evropslých a
glob.souvislostech

hlediska času prolínání
uměleckých směrů

formuluje ústně i
písemně dojmy ze
své četby,návštěvy
divadelního a
filmového
představení a
názory na
umělecké dílo

porovnává film s literární
předlohou

Předmět: český jazyk-jazyková výchova

Ročník:9

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák rozlišuje
spisovný
jazyk,nářečí a
obecnou češtinu a
zdůvodní jejich užití

formou jazykových
rozborů si upevňuje
získané vědomosti z
předchozích ročníků

Obecné výklady o jazycevývoj a útvary českého
jazyka

výchova mediální

vyhledá v textu tvary
přechodníku přítomného

Tvarosloví-přechodníky

graficky znázorní stavbu
souvětí,určí
věty,používá správně
interpunkci s ohledem
na zvláštnosti výstavby

Skladba-zvláštnosti
výstavby vět,složitá
souvětí,přímá a nepřímá
řeč

žák v písemném
projevu zvládá
pravopis
lexikální,slovotvorn
ý a syntaktický
samostatně pracuje
se všemi
příručkami

vět

Komplexní jazykové
rozbory

Předmět: český jazyk-slohová a komunikační výchova
Ročník:9

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák odlišuje ve
čteném nebo
slyšeném textu fakta
od názorů a
hodnocení,ověřuje
fakta pomocí otázek

zvládá podle svých
možností zásady
kultivovaného
projevu,techniku a
prostředky

Úvaha

Výchova mediální
Výchova
demokratického
občana
Výchova
multikulturní

odlišuje spisovný a
nespisovný projev

přednese připravený i
nepřipravený projev na
základě poznámek
nebo i bez nich

Referát
Proslov
Diskuse

dorozumívá se
kultivovaně,výstižně,j
azykovými prostředky
vhodnými pro danou
komunikační situaci

v mluveném projevu
užívá různé
prostředky řeči

zapojuje se do
diskuse,řídí ji a
využívá zásad
komunikace a
pravidel dialogu

uspořádá infornace v
textu s ohledem na
jeho účel

využívá základy
studijního
čtení……samostatně
připraví a s oporou o
text přednese referát

Funkční styly

Předmět: český jazyk-literární výchova
Ročník:9

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák uvádí základní
literární směry a jejich
významné
představitele v české
a světové lietaratuře

aktivně spolupracuje na
přípravě textů-ukázek z
děl jednotlivých autorů

při jednoduchém
rozboru literárních
textů používá
elementární literární
pojmy

dokáže rozebrat
literární text s využitím
získaných poznatků z
teorie literatury a
aplikovat je

tvoří vlastní literární
text podle svých
schopností

zvládne nazpaměť
báseň

rozpozná základní
rysy individuálního
stylu autora

rozlišuje literaturu
hodnotnou a
konzumní,svůj názor
doloží argumenty

formuluje ústně i
písemně dojmy ze
své četby,návštěvy
divadelního a
filmového představení
a názory na umělecké
dílo
vyhledává informace
v knihovně, různých
typech katalogů i v
dalších informačních
zdrojích

uvádí zdroje informací,
odlišuje profesionální
informační prameny od
osobních, umí pracovat
s odbornými
publikacemi

Literatura s tématem 2.
světové války Literatura
po 2.světové válce do
současnosti

Výchova k myšlení
v evropských a
glob.souvislostech

Výchova mediální
Výchova
multikulturní

Anglický jazyk

Charakteristika vzdělávacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK
Předmět se vyučuje v 6.,7.,8.,9. ročníku po 3 hodinách týdně.
Předmět připravuje žáky pro využití anglického jazyka v reálných situacích. Poskytuje
vědomosti a dovednosti potřebné pro získání jazykové
gramotnosti. Vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné
komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa.

Při výuce:
-učitel rozvíjí u žáků schopnost chápat a správně interpretovat slyšené i čtené
cizojazyčné texty a přiměřeně na ně reagovat.
-učitel rozvíjí schopnost žáků vést rozhovor i souvisle hovořit v rámci nejběžnějších
situací každodenního života.
-učitel seznamuje žáky se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové
oblasti, s nejběžnějšími zvyky a sociálními konvencemi.
-s chybou žáka učitel pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému
řešení.
-učitel respektuje individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků a na jejich základě
umožňuje všem žákům prezentovat výsledky své práce.
-učitel umožňuje žákům zažít pocit úspěchu.
-učitel používá materiály k rozšíření všeobecného kulturního obzoru a rozvoji
intelektuální, etické, emocionální a estetické složky osobnosti.
-učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům sami žáci
-učitel žáky podněcuje, aby sami kladli otázky k problémům.
-učitel důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel, dokončování práce v
dohodnuté kvalitě a termínech.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova – zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci
jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a
neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifickou aplikaci jazyka a sociálních
dovedností. Vede k porozumění sobě a druhým. Rozvíjí pozornost a soustředění, schopnost
organizace vlastního času.

Výchova demokratického občana – rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační,
argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti. Prohlubuje empatii,
schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. Vede k uvažování o
problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

Multikulturní výchova – poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a
kulturních skupinách žijících v anglosaských zemích. Rozvíjí schopnosti poznávat a tolerovat
odlišnosti jiných národnostních, etnických a sociálních skupin. Udržuje tolerantní vztahy,
rozvíjí spolupráci s učitelem i se spolužáky, uplatňuje principy slušného chování, rozvíjí
toleranci.

Mediální výchova – přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do
mediální komunikace. Umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním
obsahům a kritického odstupu od nich. Učí využívat potenciál médií jako zdroje informací.

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
-

propojuje dílčí poznatky do větších celků (izolovaně naučené jazykové
prostředky a řečové dovednosti uvádí do širších souvislostí)

-

postupně poznává smysl učení

-

vyhledává potřebné informace v různých zdrojích

-

uvědomuje si potřebu znalosti cizího jazyka k osobnímu rozvoji

Kompetence k řešení problémů
-

rozpozná a pochopí problém, hledá a vybírá vlastní vhodný způsob
jeho řešení

-

získává informace vhodné pro řešení problému

-

naučená gramatická pravidla aplikuje při řešení obdobných situací

Kompetence komunikativní
-

formuluje své myšlenky vedoucí ke kultivovanému písemnému i
ústnímu projevu

-

zapojuje se do spolupráce při plnění úkolů ve skupinách

-

naslouchá druhým lidem, rozumí jim, účinně se zapojuje do diskuse,
vhodně reaguje

-

rozumí různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů, běžně
užívaných gest

-

využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci s
okolním světem

Kompetence sociální a personální
-

umí účinně spolupracovat ve dvojici i ve skupině, svojí činností
pozitivně ovlivňuje dosažení výsledku

-

respektuje názory druhých a je ohleduplný a tolerantní k jejich projevu

-

úspěšným řešením úkolů přiměřené obtížnosti získává sebedůvěru a
sebeúctu

Kompetence občanské
-

uvědomuje si své školní povinnosti a zodpovědně plní domácí
přípravu

-

společně tvoří demokratická pravidla jednání a soužití ve třídě i ve
škole.

Kompetence pracovní
-

efektivně používá pomůcky a materiály ve vyučování, udržuje je ve
funkčním stavu

-

dodržuje bezpečnostní a hygienické zásady

-

sebekriticky hodnotí vlastní dosažené výsledky, stanovuje si kritéria
pro volbu budoucí profese

Anglický jazyk pro 6. ročník
(Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.)

Vzdělávací obsah

Lekce

1

Očekávan
é výstupy
-

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí
se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

-

používá běžné seznamovací fráze

-

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

-

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

-

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a
konverzaci

-

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu

-

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

Z RVP ZV

Výstupy
Žák
-

rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu

-

vyhledá v krátkém čteném textu osobní údaje

-

popíše kamarádův i svůj režim dne

-

napíše o svém způsobu života

-

pojmenuje názvy měsíců a rozpozná je v slyšeném textu

-

pojmenuje pořadí věcí či událostí

-

přiřadí události ke konkrétnímu datu

-

rozpozná datum v slyšeném textu

-

vyhledá konkrétní informace v krátkém, čteném textu o způsobu
slavení narozenin

-

rozumí hlavním bodům čteného komiksového příběhu

-

zeptá se kamaráda na běžné záležitosti každodenního života a
na stejné otázky stručně odpoví

-

pojmenuje domácí práce

-

sdělí, jak často dělá běžné domácí práce a zeptá se na totéž
kamaráda

Učivo
Gramatika
-

přítomný čas prostý

-

tvorba „ano/ne“ otázek a otázek pomocí tázacích zájmen

-

frekvenční příslovce

-

řadové číslovky

Výslovnost
-

vztah mezi zápisem hlásek a jejich výslovností

-

intonace „ano/ne“ otázek

-

znělé a neznělé “th“

Slovní zásoba
-

měsíce v roce

-

datum

-

domácí práce

Komunikační situace
-

oslava narozenin

-

situační rozhovory každodenního života

Mezipředm Fyzika a matematika
ětové
vztahy
- měření času

Průřezové
téma

Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematický okruh:
Evropa a svět nás zajímá

Činnosti k realizaci uvedeného tematického okruhu průřezového tématu:
-

čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma „Typický rok
ve Velké Británii“ na stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na dané téma

na konci lekce

Osobností a sociální výchova
Tematický okruh:
Poznávání lidí

Činnosti k realizaci uvedeného tematického okruhů průřezového tématu:
-

zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na téma
„Rok v mém životě“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

po opakování látky z předchozí lekce

Lekce

2

Výstupy
Žák
-

s vizuální oporou rozumí hlavní myšlence krátkého čteného a
slyšeného textu o školním výletě do ZOO

-

pojmenuje aktuální činnosti lidí a taky se na ně zeptá

-

pojmenuje exotická zvířata běžně viděná v ZOO

-

pojmenuje způsoby pohybu různých zvířat

-

rozumí hlavní myšlence čteného komiksového příběhu a porovná
dané informace s informacemi v textu

-

simuluje telefonní rozhovor s kamarádem a zeptá se, co právě
dělá

-

sdělí, která zvířata má rád a která nerad

-

vyhledá specifické informace v čteném popisu práce nějaké
osoby

-

rozumí hlavním informacím čteného, populárně naučného textu –
popisu zvířete a jeho způsobu života

-

rozumí hlavní myšlence čtené bajky a změní její konec

-

sdělí, co musí v nejbližších dnech udělat

Učivo
Gramatika
-

přítomný čas průběhový

-

přítomný čas prostý vs průběhový

-

zájmena v předmětu

Výslovnost
-

slabiky

-

přízvuk a rytmus

-

přízvučné slabiky

Slovní zásoba
-

zvířata

Komunikační situace
-

vyprávění o zážitku z výletu

-

slovní hra „Hádej, kdo jsem!“

-

vyprávění o oblíbeném zvířeti

Mezipředm
ětové
Biologie
vztahy
-

klasifikace zvířat

Průřezové
téma

Environmentální výchova
Tematický okruh:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Činnosti k realizaci tematického okruhu průřezového tématu:
-

čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma „Zvířata“ na
stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na dané téma

na konci lekce

Osobností a sociální výchova
Tematický okruh:
Kreativita

Činnosti k realizaci uvedeného tematického okruhů průřezového tématu:
-

zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na téma
„Zvířata“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

po opakování látky z předchozí lekce

Lekce

3

Výstupy
Žák
-

rozpozná v slyšeném textu jednotlivé mluvčí na základě
poskytnutých dílčích informací

-

zeptá se kamaráda, kde byl v předešlých dnech a na stejnou
otázku odpoví

-

rozumí hlavním informacím v neformálním textu – v osobním emailu

-

pojmenuje běžné dopravní prostředky a běžná místa, budovy a
věci spojené s cestováním

-

rozumí hlavní informaci slyšeného vyprávění o prázdninách

-

sestaví charakter a způsob života neznámé osoby na základě
dílčích informací o něm

-

pojmenuje dopad události na základě vizuální nápovědy

-

vyhledá informace o minulých událostech v krátkém čteném textu

-

popíše události o prázdninách v krátkém osobním dopise

-

rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům krátkého, komiksového
příběhu a obsah děje zahraje

-

zeptá se kamaráda, co dělal v uplynulých dnech nebo o
prázdninách a na podobné otázky odpoví

-

rozliší v slyšeném textu jednotlivé mluvčí na základě informací,
které o sobě sdělí

Učivo
Gramatika
-

minulý čas slovesa „být“

-

minulý čas pravidelných sloves

-

minulý čas nepravidelných sloves

Výslovnost
-

slabé a silné formy výslovnosti téhož slova

-

koncové „-ed“

-

stažené formy záporu sloves

Slovní zásoba
-

cestování o prázdninách

-

problémové situace o prázdninách

Komunikační situace
-

prázdninové situace

-

vyprávění o činnostech během prázdnin

-

psaní pohledu z prázdnin

Mezipředm
ětové
Dějepis
vztahy
-

vývoj cestování

Průřezové
téma

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
Lidské vztahy

Činnosti k realizaci tematického okruhu průřezového tématu:
-

čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma „Prázdniny ve
Velké Británii“ na stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na dané téma

na konci lekce

Osobností a sociální výchova
Tematický okruh:
Poznávání lidí

Činnosti k realizaci uvedeného tematického okruhů průřezového tématu:
-

zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na téma
„Prázdniny“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

po opakování látky z předchozí lekce

Anglický jazyk pro 7. ročník
(Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.)

Lekce

4

Očekávan
é výstupy
-

aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s
dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

-

používá běžné seznamovací fráze

-

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy

-

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

-

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a
konverzaci

-

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu

-

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních
situacích

Z RVP ZV

Výstupy
Žák
-

pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů

-

gramaticky správně sdělí, jaké jídlo a pití má v oblibě

-

rozliší v slyšeném textu, co si dávají jednotliví mluvčí k obědu

-

rozumí pojmům v jídelníčku

-

simuluje situaci v běžné restauraci

-

pojmenuje pokrmy a potraviny, z kterých se připraví

-

rozumí hlavní myšlence příběhu o lakotě a v textu vyhledá názvy
daných potravin

-

sdělí obsah potravinových zásob podle obrázku

-

zapíše nákupní seznam podle slyšených informací

-

dramaticky předvede s kamarády přečtený příběh o lakotě

-

rozumí klíčovým bodům čteného komiksového příběhu

-

zeptá se na množství jídla a pití

-

označí množství jídla nebo pití pomocí porcí, balení nebo nádob

-

rozumí názvům kuchyňských nádob a nástrojů

-

rozumí čtenému i slyšenému popisu přípravy nějakého jídla

-

popíše postup přípravy jídla

Učivo
Gramatika
-

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

-

neurčitý člen a neurčitá zájmena

-

dotaz na množství

-

určitý/neurčitý člen

-

málo/několik

Výslovnost
-

přízvuk v slovní frázi

-

„č“ a“dž“

-

slova se stejnou výslovností

Slovní zásoba
-

jídlo

Komunikační situace
-

v kavárně/v cukrárně

-

dramatické ztvárnění příběhu

-

oběd

-

nákupní seznam

-

vaření podle receptu

Mezipředm Zeměpis
ětové
vztahy
-

Průřezové
téma

jídla v různých zemích

Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematický okruh:
Evropa a svět nás zajímá

Činnosti k realizaci tematického okruhu průřezového tématu:
-

čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma „Čas jídla“ na
stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na dané téma

na konci lekce

-

zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na téma
„Jídlo“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

po opakování látky z předchozí lekce

Lekce
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Výstupy
Žák
-

pojmenuje běžné geografické útvary a stručně popíše jejich
velikost

-

stručně charakterizuje svoje město/vesnici

-

rozumí krátkému populárně naučnému popisu geografických
částí Velké Británie

-

pojmenuje různé druhy počasí

-

rozumí slyšenému popisu počasí v různou dobu

-

charakterizuje typické počasí ve své zemi

-

rozumí čtenému i slyšenému porovnání geografie a počasí
vybraných oblastí

-

porovná mezi sebou vlastnosti, kvalitu či vzhled různých věcí

-

rozumí obsahu geografického kvizu a odpoví na jeho otázky

-

rozumí slyšeným odpovědím na otázky kvizu a porovná je se
svými odpovědi

-

gramaticky správně vyjádří jedinečnost vlastnosti, kvality či
vzhledu nějaké věci nebo osoby

-

porozumí otázkám vědomostního rébusu a vyhledá v něm
potřebné informace

-

rozumí obsahu komiksového příběhu a vyhledá v jeho textu
specifické informace

-

dramaticky ztvární obsah komiksového příběhu

-

přirovná vlastnosti, charakter nebo vzhled něčeho k typickým
představitelům těchto kvalit (bílý jako sníh)

Učivo
Gramatika
-

otázky s tázacím zájmenem „jak“

-

2. stupeň přídavných jmen

-

3. stupeň přídavných jmen

-

přirovnání „tak … jak/jako“

Výslovnost
-

přízvuk a rytmus

-

přízvuk víceslabičných slov

-

různá nebo stejná výslovnost samohlásek

Slovní zásoba
-

geografické názvy a pojmenování

-

počasí

-

popisná přídavná jména

Komunikační situace
-

dotazy na počasí

-

vědomostní kvizy a rébusy

-

srovnání ročních období, počasí různých míst a období

-

srovnání každodenního života různých zemí

-

srovnání typických jídel různých skupin lidí

Mezipředm
ětové
Zeměpis
vztahy
-

počasí v Evropě

Průřezové
téma

Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
Objevujeme Evropu a svět

Činnosti k realizaci tematického okruhu průřezového tématu:
-

čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma „USA“ na
stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na dané téma

na konci lekce

Mediální výchova
Tematický okruh:
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Činnosti k realizaci uvedeného tematického okruhů průřezového tématu:
-

zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na téma
„Země, ve které žiju“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

po opakování látky z předchozí lekce
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Výstupy
Žák
-

pojmenuje běžné typy TV pořadů

-

rozumí hlavní myšlence čteného i slyšeného rozhovoru mezi
spolužáky o tom, co se chystají večer dělat

-

sestaví seznam svých oblíbených TV pořadů

-

zeptá se kamaráda, co zamýšlí v nejbližších chvílích dělat a na
stejné otázky odpoví

-

identifikuje hlavní postavy čteného, dobrodružného příběhu na
obrázcích

-

chronologicky seřadí scény příběhu na základě porozumění
čtenému textu

-

sestaví první půlku příběhu na základě klíčových bodů a
porozumění jeho druhé části

-

pojmenuje filmové žánry a přiřadí k nim konkrétní příklady

-

porozumí hlavní pointě krátké, živé scény z filmového studia

-

gramaticky správně vyjádří, proč nemůže něco dělat a jaké
povinnosti místo toho má a na totéž se zeptá kamaráda

-

porozumí zápletce, vyvrcholení a rozuzlení krátkého
komiksového příběhu a dramaticky ho ztvární

-

navrhne kamarádům nebo svým příbuzným něco podniknout a na
obdobné návrhy reaguje

-

rozpozná v slyšeném rozhovoru, co navrhují mluvčí dělat a co
nakonec podniknou

Učivo
Gramatika
-

vyjádření „chystat se/hodlat něco udělat“

-

přídavná jména příslovce

Výslovnost
-

přízvuk ve větě

-

“r”

-

“a”

-

rytmus kladné věty a otázky

Slovní zásoba
-

typy TV programů

-

filmové žánry

Komunikační situace
-

dramatické ztvárnění příběhu

-

domluva schůzky

-

dotazy na záměry

Mezipředm Dějepis/Dramatická výchova
ětové
vztahy
- řecké divadlo

Průřezové
téma

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
Multikulturalita

Činnosti k realizaci tematického okruhu průřezového tématu:
-

čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma „Kino ve
Velké Británii“ na stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na dané téma

na konci lekce

Mediální výchova
Tematický okruh:
Tvorba mediálního sdělení

Činnosti k realizaci uvedeného tematického okruhů průřezového tématu:
-

zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na téma
„Oblíbená forma zábavy“

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

po opakování látky z předchozí lekce

Celkem v učebnici

Výstupy
Žák
-

rozumí v čteném textu základním informacím o svých
kamarádech, jejich rodině a zájmech

-

rozliší jednotlivé účastníky rozhovoru podle osobních infomací,
které o sobě sdělí

-

rozumí hlavním bodům slyšeného rozhovoru na blízké téma

-

rozumí hlavním bodům krátkého textu na známé téma

-

rozumí hlavní myšlence komiksového příběhu a vyhledá v textu
potřebné informace

-

rozliší chronologické pořadí dílčích událostí čteného příběhu

-

najde potřebné informace v jídelníčku, v informačním letáku a v
krátkém, jednoduchém, populárně naučném textu

-

pojmenuje předměty a jevy, s kterými se běžně setkává

-

sdělí o sobě jednoduchým zůsobem základní informace týkající
se rodiny, školy, zájmů a každodenních činností a zeptá se na ně
kamaráda

-

popíše místo, kde žije a místa, která se mu líbí

-

zeptá se na datum, čas, množství, cenu a rozměry

-

napíše pozdrav z výletu

-

porovná mezi sebou kvalitu a množství

-

popíše jednoduchým způsobem postup přípravy jídla

-

nakoupí v obchodě základní věci osobní potřeby

-

sdělí, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí z věcí a činností, s
kterými se běžně setkává

-

rozliší aktuální děj od pravidelně se opakujícího se

-

zeptá se kamaráda na jeho každodenní činnosti a na podobné
otázky odpoví

-

porovná slyšené a čtené informace

-

popíše aktuální činnost jiných

-

odpoví na otázky jednoduchého vědomostního kvizu

Učivo
Gramatika
-

sloveso „být“ v přítomném a v minulém čase

-

přítomný čas prostý a průběhový

-

„ano/ne“ otázky, otázky s tázacími zájmeny

-

frekvenční příslovce

-

řadové číslovky

-

neurčitá zájmena

-

minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

-

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

-

vyjádření a otázky na množství

-

stupňování přídavných jmen

-

srovnání a porovnání

-

přídavná jména a příslovce

Výslovnost
-

různá výslovnost stejné skupiny hlásek

-

stejná výslovnost skupiny stejných hlásek

-

přízvuk slov a vět

-

rytmus vět

-

přízvuk ve frázi

-

výslovnost specifických hlásek/skupiny hlásek

Slovní zásoba
-

měsíce v roce, data, narozeniny

-

domácí povinnosti

-

zvířata

-

prázdniny a cestování

-

jídlo

-

geografické útvary, místa a názvy

-

počasí

-

popisná přídavná jména

-

TV programy

-

filmové žánry

Komunikační situace
-

krátké rozhovory na běžná témata každodenního života

-

hry, kvizy a rébusy

-

popis, vyprávění

-

krátké rozhovory v méně častých situacích, např.problém při
cestování

-

dramatické ztvárnění příběhu

-

v kavárně/v cukrárně

-

srovnávání, porovnávání

-

záměry, odhodlání

Mezipředm
ětové
Žák využije znalosti z vyučovacích předmětů vycházející ze vzdělávacích
vztahy
oborů:
-

fyzika a matematika (1. lekce)

-

biologie (2. lekce)

-

dějepis (3. lekce)

-

zeměpis (4. a 5. lekce)

-

dějepis a dramatická výchova (6. lekce)

Průřezové
téma

Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
-

Evropa a svět nás zajímá (1. a 4. lekce)

-

Objevujeme Evropu a svět (5. lekce)

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
-

Lidské vztahy (3. lekce)

-

Multikulturalita (6. lekce)

Environmentální výchova
Tematický okruh:
-

Lidské aktivity problémy životního prostředí (2. lekce)

Činnosti k realizaci výše uvedených tematických okruhů průřezových témat:
-

čtení populárně-naučného textu a diskuse k danému tématu na
stránkách „Culture“

-

psaní krátké úvahy na dané téma

na konci každé lekce

Osobností a sociální výchova

Tematické okruhy:
-

Kreativita (2.lekce)

-

Poznávání lidí (1. a 3. lekce)

Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
-

Evropa a svět nás zajímá (4. lekce)

Mediální výchova
Tematické okruhy:
-

Tvorba mediálního sdělení (6. lekce)

-

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (5. lekce)

Činnosti k realizaci výše uvedených tematických okruhů průřezových témat:
-

zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na dané
téma

-

prezentace a obhajoba vlastní práce

-

diskuse nad pracemi spolužáků

-

sebehodnocení

po každé lekci

Anglický jazyk pro 8. ročník
(Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.)

Vzdělávací obsah
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Očekávané
výstupy
-

jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích

-

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace

-

vyžádá jednoduchou informaci

-

stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace

-

písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty

-

rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a
obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na
otázky

-

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

-

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a
konverzaci

-

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu

-

používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku

-

jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích

Z RVP ZV

Výstupy
Žák
-

pojmenuje běžné etapy lidského života

-

rozumí čtenému stručnému popisu života svého
vrstevníka

-

porovná svůj způsob života teď a před nějakou dobou

-

rozumí specifickým informacím v slyšeném stručném
životopisu známé osobnosti

-

popíše hlavní etapy svého života a zeptá se na
kamaráda na ty jeho

-

rozumí hlavní zápletce čteného, detektivního
komiksového příběhu

-

rozliší v slyšeném textu, jaké činnosti dělali mluvčí v
předchozím víkendu a jaký měli z toho pocit

-

zeptá se kamaráda, co dělal o víkendu a jaký měl z něho
pocit; na podobné otázky odpoví

-

rozumí čtenému popisu rodiny a stručné charakteristice
jejich členů, vyhledá v textu specifické informace

-

upraví obsahově slyšené věty ve slovní hře

-

rozumí hlavní myšlence čteného situačního příběhu
svých vrstevníků na začátku školního roku

-

stručně charakterizuje jednotlivé mluvčí ze slyšeném
rozhovoru

-

pozve kamaráda na nějakou akci

-

představí nového kamaráda/spolužáka ostatním

-

sdělí, jaké činnosti dělá rád ve volném čase a jaké nerad;
na totéž se zeptá kamaráda

Učivo
Gramatika
-

minulý čas slovesa „být“

-

minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

Výslovnost
-

krátké samohlásky

-

dlouhé samohlásky

-

dvojhlásky

Slovní zásoba
-

životní etapy

-

rodina

Komunikační situace

Mezipředmětové
vztahy

-

pozvání

-

oblíbené a neoblíbené činnosti

-

vyprávění o svém životě

Biologie
-

migrace zvířat

Průřezové téma

Multikulturní výchova
Tematický okruh:
-

Kulturní diference

Činnosti:
-

čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k
tématu „Rodina“ na stránce „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Rodina“ na konci lekce

Osobností a sociální výchova
Tematické okruhy:
-

Poznávání lidí

-

Mezilidské vztahy

Projekt: „Moje rodina“ nebo „Životní příběh jednoho člena mé
rodiny“ – ilustrované vyprávění

Lekce
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Výstupy
Žák
-

pojmenuje vesmírná tělesa a základní astronautické
přístroje

-

rozumí názorům redaktora a vědce o budoucnosti
vesmíru v čteném rozhovoru

-

gramaticky správně formuluje prognózy do budoucnosti

-

gramaticky správně formuluje otázky na technické
postupy při výzkumu vesmíru

-

sdělí svůj názor na úroveň poznání a dobývání vesmíru

-

rozumí hlavní zápletce pokračování čteného,
detektivního komiksového příběhu

-

gramaticky správně formuluje okamžité rozhodnutí

-

vyplní dotazník zajímající se o jeho plány do budoucna

-

vede rozhovor s kamarádem o svých plánech a
představách do budoucna

-

pojmenuje místa, která jsou spojována s bydlením a
místa spojována s prací

-

pojmenuje věci a oblasti činností, o kterých se obvyklé
dělají prognózy do budoucnosti a gramaticky správně
formuluje na jejich vývoj svůj názor

-

rozumí hlavní zápletce čteného příběhu svých vrstevníku
na večírku

-

využívá běžné společenské fráze ve vhodné situaci

-

nabídne pomoc blízké osobě při běžné činnosti

-

s obrazovou oporou gramaticky správně formuluje
záměry třetí osoby

Učivo
Gramatika
-

vyjádření předpovědi do budoucna

-

vyjádření rozhodnutí

Výslovnost
-

souhlásky

-

nevyslovované hlásky

Slovní zásoba
-

vesmír

-

domov a pracoviště

-

předpovědí do budoucna

-

užitečné výrazy pro každodenní situace

Komunikační situace
-

úvahy o podobě života v budoucnosti

-

nabídka pomoci

-

vyslovení záměru

Mezipředmětové
vztahy

Zeměpis a geologie
-

Průřezové téma

sluneční soustava

Multikulturní výchova
Tematický okruh:
-

Kulturní diference

Činnosti:
-

čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k
tématu „Doprava“ na stránce „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Doprava“ na konci lekce

Mediální výchova
Tematické okruhy:
-

Tvorba mediálního sdělení

Projekt: Interview s lidmi o jejich představách o budoucnosti a
interpretace získaných poznatků/výsledků průzkumu

Lekce
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Výstupy
Žák
-

pojmenuje některé známé státy světa

-

rozpozná v slyšeném textu různé činnosti podle jejich
popisu

-

užívá vhodně správné slovní spojení k popisu běžné
činnosti

-

gramaticky správně popíše průběh běžné činnosti v
minulosti

-

zeptá se kamaráda, co dělal on nebo jiní v uplynulých
dnech a na stejné otázky odpoví

-

pojmenuje přírodní katastrofy

-

rozumí hlavním bodům novinové zprávy o přírodní
katastrofě a vyhledá v ní konkrétní informace

-

rozumí popisu událostí v minulosti a rozliší v něm
činnosti konané a vykonané

-

simuluje rozhovor reportéra a svědka přírodní katastrofy

-

popíše průběh neobvyklé události a přidá varování

-

rozumí obsahu a zápletce čteného krátkého detektivního
příběhu a vyhledá v něm specifické informace

-

rozliší nové informace v slyšeném rozhovoru detektiva s
podezřelými

-

pojmenuje místnosti v domě a jejich vybavení

-

rozvede děj detektivní příběhu na základě zadaných
klíčových informací

-

rozumí hlavní myšlence čteného a slyšeného rozhovoru
svých vrstevníků na téma TV pořadu a vyhledá v něm
specifické informace

-

vhodně a správně užívá běžné fráze a obraty používané
v hovorové angličtině

-

vhodnými výrazy reaguje na informace třetí osoby

Učivo
Gramatika
-

minulý čas průběhový

-

minulý čas prostý vs minulý čas průběhový

Výslovnost
-

znělé a neznělé souhlásky

-

“č” a “š”

-

intonace

Slovní zásoba
-

slovní spojení

-

přírodní katastrofy

-

bydlení, domy

Komunikační situace
-

simulace detektivního výslechu

-

reakce na informace a události v běžných situacích

Mezipředmětové
vztahy

Zeměpis
-

Průřezové téma

časové pásma

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
-

Etnický původ

-

Multikuluralita

Činnosti:
-

čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k
tématu „Británie“ na stránce „Culture“

-

psaní krátké úvahy na téma „Velká Británie“ na konci
lekce

Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
-

Evropa a svět nás zajímá

-

Poznáváme svět

Projekt: Charakteristika vybrané země a jejich zvláštností na
ilustrované mapě

Anglický jazyk pro 9. ročník
(Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.)

Lekce
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Očekávané
výstupy
-

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

-

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních a 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 každodenního života

-

vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

-

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

-

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

Z RVP ZV

Výstupy
Žák
-

pojmenuje obrázky z Londýna na základě porozumění
čtenému popisu výletu svého vrstevníka do Londýna

-

vyhledá v čteném popisu výletu konkrétní informaci

-

v slyšeném vyprávění rozliší jednotlivé mluvčí podle
jejich informací o svém výletě

-

rozumí zápletce krátkého komiksového detektivního
příběhu a zdramatizuje ho

-

rozumí slyšenému i čtenému popisu cesty

-

zeptá se na cestu a na stejný dotaz odpoví

-

rozliší chronologii čteného pohádkového příběhu a
vyhledá v textu dílčí děje a konkrétní informace

-

rozliší specifické informace v slyšeném vyprávění o snu

-

vyhledá v čteném rozhovoru, co každý z účastníků
plánuje nejbližších dnech dělat

-

využívá běžné fráze v každodenních situacích

-

gramaticky správně vyjádří, co bude dělat v nejbližším
čase

-

navrhne kamarádovi, co podniknout ve volném čase

Učivo
Gramatika
-

určitý člen s názvy míst

-

určitý a neurčitý člen

-

neurčitá zájmena

-

osobní a přivlastňovací zájmena

Výslovnost
-

přízvuk slova

-

“č”, “š”, “s”

-

Slovní zásoba
-

místa ve městě

-

Londýn

Komunikační situace
-

dohody a ujednání

-

ptaní se na cestu, popis cesty

-

návrh činnosti ve volném čase

Mezipředmětové
vztahy

Dějepis
-

Průřezové téma

mor

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
-

Etnický původ

-

Multikulturalita

Činnosti:
-

čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k
tématu „Velké jablko“ na stránce „Culture“

-

psaní krátkých úvah na téma „New Yourk“ na konci
lekce

Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
-

Evropa a svět nás zajímá

-

Poznáváme svět

Projekt: Popis, charakteristika a dějiny významného města Evropy
nebo světa

Lekce
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Výstupy
Žák
-

využívá správné výrazy k pojmenování zážitků

-

rozumí čtenému popisu životních ambicí svého
vrstevníka a na základě porozumění pochopí a objasní
smysl připojeného obrázku, vyhledá v textu hlavní
informace

-

v slyšeném popisu činností různých lidí rozliší s
obrazovou oporou, co kdo udělal

-

pochopí hlavní myšlenku čteného detektivního,
komiksového příběhu a rozliší v něm činnosti
jednotlivých účastníků děje

-

zeptá se kamaráda, zda někdy dělal méně obvyklé
činnosti a na podobné otázky odpoví

-

rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence čteného
populárně naučného článku o negativním jevu spojeném
s výpravami na Mt. Everest

-

rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence slyšeného
populárně naučného vyprávění o neobvyklé činnosti
sportovce

-

simuluje interview se sportovcem, který dělá akce, jenž
burcují lidi

-

rozumí obsahu povídání svých vrstevníků o neobvyklé
příhodě

-

užívá vhodných hovorových výrazů v každodenních
situacích

Učivo
Gramatika
-

předpřítomný čas prostý

-

použití „někdy“ a „nikdy“

-

použití „právě“

Výslovnost
-

přízvuk ve větě

-

slabé formy sloves

-

slabé formy vs silné formy stejných slov v různých
výrazech

Slovní zásoba
-

zážitky

-

ambice

Komunikační situace
-

vyprávění o tom, co se udělalo

-

interview se známou osobou

-

uspořádání textu

Mezipředmětové
vztahy

Hudební výchova
-

Průřezové téma

melodie a rytmus

Multikulturní výchova
Tematický okruh:
-

Princip sociálního smíru a solidarity

Činnosti:
-

čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k
tématu „Hrdinové Velké Británie“ na stránce „Culture

-

psaní krátké úvahy na téma „Hrdina/hrdinka“ na konci
lekce

Mediální výchova
Tematické okruhy:
-

Tvorba mediálního sdělení

Projekt: „Slavní lidé naší země“ - charakteristika a vyobrazení

Lekce
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Výstupy
Žák
-

pojmenuje běžná, lehká onemocnění a zdravotní obtíže

-

zeptá se kamaráda, jaké má zdravotní problémy

-

v čteném rozhovoru vyrozumí, jaký zdravotní problém
má jeden účastníků

-

gramaticky správně poradí blízké osobě, co by měl dělat
při jeho zdravotních obtížích

-

rozumí zápletce čteného detektivního komiksového
příběhu a vyhledá v něm specifické informace

-

gramaticky a obsahově správně vysvětlí význam
běžných značek na veřejných místech

-

vyjmenuje pravidla, která platí v jeho škole

-

rozumí jednotlivým epizodám příběhu s detektivní
zápletkou a seřadí je do chronologického pořadí,
vyhledá v textu konkrétní údaje

-

převypráví čtený příběh z pohledu jeho jiného účastníka

-

porozumí rozuzlení zápletky události z dílčích rozhovorů
jejich účastníků

-

využívá výrazy překvapení a porozumění v běžných
situacích každodenního života svých vrstevníků

-

gramaticky správně formuluje návrh činnosti pro sebe a
kamarády, kladnou i záponou reakci, navrhne
alternativní řešení

Učivo
Gramatika
-

měl bych/neměl bych

-

muset – nesmět – nemuset

Výslovnost
-

intonace oznamovacích vět

-

intonace “ano/ne” otázek

-

intonace otázek s tázacími zájmeny

-

“p” a “b”

Slovní zásoba
-

problémy

-

frázová slovesa

-

pravidla ve škole

Komunikační situace
-

rady na řešení běžných problémů

-

diskuse o pravidlech ve škole

Mezipředmětové
vztahy

Výchova ke zdraví
-

Průřezové téma

oči

Multikulturní výchova
Tematický okruh:
-

Princip sociálního smíru a solidarity

Činnosti:
-

čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k
tématu „Pohotovostní služby“ na stránce „Culture

-

psaní krátké úvahy na téma „Pohotovostní služby“ na
konci lekce

Environmentální výchova
Tematické okruhy:
-

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

-

Vztah člověka k prostředí

Projekt: „Poučení pro krizové situace“ - tvorba souboru rad pro
návštěvníky naší země co dělat v případě nouze, v krizových
situacích

Celkem v učebnici

Výstupy
Žák
-

rozumí v slyšeném i čteném textu základním informacím
o lidech, jejich rodině, bydlišti, zájmech a každodenních
činnostech

-

rozumí tématu slyšeného rozhovoru jiných lidí a
rozpozná v něm hledané informace

-

rozumí slyšenému i čtenému popisu cesty

-

rozumí běžným nápisům ve městě

-

rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence krátkého
čteného textu týkající se běžného tématu a vyhledá v
něm konkrétní informace

-

rozumí hlavní myšlence vyprávění o nevšedných
událostech

-

rozumí hlavním bodům populárně naučného textu na
blízké téma

-

ústně i písemně popíše sebe, svou rodinu a kamarády

-

jednoduchým způsobem, ústně i písemně popíše
prostředí, ve kterém se běžně pohybuje

-

popíše svůj každodenní režim, své zájmy, oblíbené i
neoblíbené činnosti a věci

-

vypráví zážitky z prázdnin

-

popíše písemně i ústně minulé události běžného i
nevšedního charakteru

-

sdělí, jaké běžné události a činnosti dosud zažil

-

navrhne činnost, alternativní řešení, nabídne pomoc

-

zeptá se jiných na jejich zájmy, pravidelné a oblíbené
činnosti, na to, co dělali v uplynulých dnech a na jejich
zážitky z cesty nebo pobytu a na podobné otázky odpoví

-

účastní se krátké konverzace o tom, co ho zajímá

-

zeptá se na cestu a vysvětlí jak se někam dostat

-

zeptá se jiných na jejich pocity a dojmy, jednoduše
vyjádří, jak se cítí

-

objedná si jídlo a pití v cukrárně nebo v rychlém
občerstvení v kažodenní komunikaci využívá vhodných
slovních spojení, hovorových výrazů a obratů

-

vyjádří souhlas či nesouhlas s jinými, jednoduše vyjádří
svůj názor

-

pozve někam kamaráda a reaguje na podobné pozvání

-

dramaticky ztvární přečtený příběh

-

simuluje rozhovor s významnou osobou

Učivo
Gramatika
-

vyjádření prognóz (will)

-

vyjádření záměru (will)

-

minulý čas prostý

-

minulý čas průběhový

-

předpřítomný čas prostý

-

měl bych/neměl bych

-

muset – nesmět – nemuset

-

určitý člen v názvech

-

použití určitého a neurčitého členu

-

„někdy“, „nikdy“, „právě“

Výslovnost
-

přízvuk slova a věty

-

krátké a dlouhé samohlásky

-

znělé a neznělé souhlásky

-

nevyslovované hlásky

-

intonace slova

-

intonace oznamovacích vět a otázek

-

speciální hlásky

Slovní zásoba
-

životní etapy, rodina

-

vesmír

-

domov a pracoviště

-

předpovědí do budoucna

-

slovní spojení

-

přírodní katastrofy

-

bydlení, domy

-

místa ve městě

-

Londýn

-

Zážitky

-

ambice

-

problémy

-

frázová slovesa

-

pravidla ve škole

Komunikační situace
-

pozvání

-

oblíbené a neoblíbené činnosti

-

vyprávění o svém životě

-

úvahy o podobě života v budoucnosti

-

nabídka pomoci

-

vyslovení záměru

-

dohody a ujednání

-

ptaní se na cestu, popis cesty

-

vyprávění o tom, co se udělalo

-

interview se známou osobou

-

uspořádání textu

-

rady na řešení běžných problémů

-

diskuse o pravidlech

Mezipředmětové
vztahy

Žák využije znalosti z vyučovacích předmětů vycházející ze
vzdělávacích oborů:

-

Biologie (1. lekce)

-

Zeměpis a geologie (2. lekce)

-

Zeměpis (3. lekce)

-

Dějepis, Výchova ke zdraví (4. lekce)

-

Hudební výchova (5. lekce)

-

Biologie, Výchova ke zdraví (6. lekce)

Průřezové téma

Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
-

Kulturní diference (1. a 2.. lekce)

-

Etnický původ (3. a 4. lekce)

-

Multikulturalita (3. a 4. lekce)

-

Princip sociálního smíru a solidarity (5. a 6. lekce)

Činnosti k realizaci výše uvedených tematických okruhů
průřezového tématu Multikulturní výchova:
-

čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k
danému tématu na stránkách „Culture“ v každé lekci

-

psaní krátké úvahy na dané téma na konci každé lekce

Po jednotlivých lekcích žáci vytvářejí projekty, které následně
prezentují před spolužáky, obhajují svou práci a její provedení a
diskutují k níže uvedeným průřezovým tématům a k jejich
tematickým okruhům:

1. lekce: Osobností a sociální výchova
Tematické okruhy:
-

Poznávání lidí

-

Mezilidské vztahy

Projekt: „Moje rodina“ nebo „Životní příběh jednoho člena mé
rodiny“ – ilustrované vyprávění

2. lekce: Mediální výchova
Tematické okruhy:
-

Tvorba mediálního sdělení

Projekt: Interview s lidmi o jejich představách o budoucnosti a
interpretace získaných poznatků/výsledků průzkumu

3. lekce: Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
-

Evropa a svět nás zajímá

-

Poznáváme svět

Projekt: Charakteristika vybrané země a jejich zvláštností na
ilustrované mapě

4. lekce: Výchova v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
-

Evropa a svět nás zajímá

-

Poznáváme svět

Projekt: Popis, charakteristika a dějiny významného města Evropy
nebo světa

5. lekce: Mediální výchova
Tematické okruhy:
-

Tvorba mediálního sdělení

Projekt: „Slavní lidé naší země“ - charakteristika a vyobrazení

6. lekce: Environmentální výchova
Tematické okruhy:
-

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

-

Vztah člověka k prostředí

Projekt: „Poučení pro krizové situace“ - tvorba souboru rad pro
návštěvníky naší země co dělat v případě nouze, v krizových
situacích

Matematika

MATEMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na
předmět matematika na 1. stupni ZŠ. V 6. ročníku je vyučován 4 hodiny týdně. V 7 ročníku 4 hodiny
týdně a výuka je rozšířena o 1 hodinu cvičení z matematiky, náplň tohoto předmětu je obsahově
stejná s předmětem matematika, je zde však kladen větší důraz na procvičení daného učiva a sepětí
s praxí. V 8. ročníku a 9. ročníku je vyučován 5 hodin týdně.

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
-

osvojování a chápání matematických postupů a schopnosti zpracování poznatků

-

rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací

-

používání matematických symbolů

-

vytváření prostorové představivosti

-

rozboru problému, stanovení postupu jeho řešení, odhadu výsledku a vyhodnocení správnosti
výsledku

-

řešení základních matematických operací, přesné a jasné formulace úkolu a jeho výsledku

-

uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (odhady, měření,
porovnávání velikostí
a vzdáleností, orientace)

-

rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů

-

rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly

-

zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik

Formy a metody práce jsou založené především na samostatné práci žáků, na řešení problémů, na
práci ve skupinách, na sebekontrole, didaktických hrách, počtářských soutěžích s důrazem na
činnostní charakter učení.

Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu matematika je začleněno průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova, které se prolíná všemi předměty.

Získané matematické vědomosti a dovednosti uplatní žáci nejen v praxi, ale i v ostatních
přírodovědných předmětech ( fyzika, chemie, zeměpis) a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění
ve většině oborů profesní přípravy i různých směrů studia na středních školách. Matematika rozvíjí
intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost
logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost,
pracovitost, kritičnost.

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

·

uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch

·

učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků

s důrazem na možnost jeho praktického využití
·

učíme žáky umět se rozhodovat pro nejvhodnější informační zdroj

·

nabízíme co největší nabídku pracovních materiálů (pracovní sešity, PC…)

·

na vhodných příkladech (např. techniky) přesvědčujeme žáky

·

o nutnosti stále se učit a rozvíjet

·

učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka

·

vedeme k ochotě pomoci spolužákovi

·

motivujeme k učení (cíleně)

·

rozlišujeme zřetelně základní a rozšiřující učivo

·

učíme pracovat s chybou

·

zaměřujeme se na aktivní dovednosti

·

vysvětlujeme pravidla domácí přípravy

Kompetence k řešení problémů

·

vedeme žáky,aby rozpoznali problém, přemýšleli o souvislostech,
vyhledali chybějící informace

·

dále z možných řešení vybrat optimální, odhadnout výsledek, ověřit
správnost řešení - výsledku

·

učíme,aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj způsob řešení

·

vedeme ke spolupráci-využít zkušeností druhého

·

vedeme žáka,aby se nebál upozornit na problém

·

při ověřování řešení žák používá různé pomůcky (tabulky, slovníky…)

·

při nalézání a následné aplikaci řešení problémů dokáže žák uplatnit
získané komunikativní a sociální kompetence,

·

podporujeme různá přijatelná řešení problému

·

učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z více zdrojů)

·

vedeme žáky k tomu,aby používal konstruktivní postupy

Kompetence občanské
·

vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností(různé typy ,postupy řešení)

·

vedeme žáky k tomu, že vzájemná nedorozumění se neřeší fyzickým
násilím

·

vedeme žáky k tomu, aby zachovávali úctu k ostatním lidem, nejen
k dospělým, ale i k vrstevníkům a mladším

Kompetence sociální a personální
·

používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích, organizujeme
vzájemnou pomoc žáků

·

žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení

·

žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor

·

žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných

·

zdůrazňujeme úlohu jedince v kolektivu (je jeho nedílnou součástí),

·

naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení se, bez
omezování druhých

·

všem, kteří chtějí, poskytujeme možnost se podílet na výsledku

·

učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách

·

snažíme se o navození pohody a příjemné atmosféry při výuce

Kompetence pracovní

·

nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu (dělba práce)

·

vedeme žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení prací z různých
hledisek

·

vedeme žáky k ochraně majetku druhého

·

vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního postupu k řešení
problému při dodržení všech hledisek

Kompetence komunikativní

·

učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat druhým

·

učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat je, vhodně
argumentovat, přijímat případnou kritiku

·

učíme asertivitě

·

učíme zdravit, děkovat, omlouvat se, poprosit

·

učíme správným komunikačním dovednostem – neskákat druhému do
řeči, nepřekřikovat se, nemluvit, když mluví jiný, mluvit na prostor (být
slyšet), používat vhodné jazykové prostředky, pravidla diskuse

·

učíme žáky formulovat své myšlenky ústně i písemně

·

zdůrazňujeme důležitost četby – učíme rozumět textu, umět vybrat
podstatné

·

trváme nejen na obsahu, ale i úpravě písemných projevů

Předmět: matematika
Ročník: 6.

Očekávan
é výstupy
z
RVP ZV

-provádí
početní
operace v
oboru
přirozených
čísel

Školní výstupy

-čte ,zapisuje a
porovnává přirozená
čísla
-provádí početní operace
s přir. čísly
zpaměti a
písemně
-provádí odhady a
kontrolu výpočtů,
zaokrouhluje
- umí zobrazit přir. číslo
na čísel. ose

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Rozšířené
opakování.

- přirozená čísla

- čtení a zápis čísla
v desítkové
soustavě
- zobrazení čísel
na číselné ose
- početní operace

zdůvodňuje
a využívá
polohové a
metrické
vlastnosti
rovinných
útvarů při
řešení úloh
a
jednoduchý
ch
praktických
problémů,
využívá
potřebnou
matematick
ou
symboliku
charakteriz
uje a třídí
základní

Geometrické
útvary v rovině.
- užívá a rozlišuje pojmy
přímka, polopřímka,
úsečka, odhaduje a měří
délku úsečky
- črtá a rýsuje útvary v
rovině

- základní pravidla
rýsování, druhy čar

- umí vypočítat obvod
čtverce, obdélníku,
trojúhelníku

- rovina, bod,
úsečka, přímka,
polopřímka,
kružnice, kruh,
trojúhelník, čtverec,
obdélník
- převody
jednotek

- řeší praktické úlohy s
využitím poznatků o
rovinných útvarech

- obvody čtverce,
obdélníku,
trojúhelníku

- převádí jednotky délky,
hmotnosti, času

- charakterizuje a třídí
základní rovinné útvary

F- fyzikální veličiny
OSVobvod, obsah pozemku

rovinné
útvary
odhaduje a
vypočítá
obvod a
obsah
základních
rovinných
útvarů
načrtne a
sestrojí
rovinné
útvary

- provádí
početní
operace s
desetinnými
čísly
zaokrouhluj
e a provádí
odhady s
danou
přesností,
účelně
používá
kalkulátor
využívá
vyjádření
vztahu
celek - část
(zlomkem
desetinným
číslem)
-vyhledává,
vyhodnocuj
ea
zpracovává
data

- zná jednotky obsahu,
umí je převádět

- obsah čtverce a
obdélníku.

- umí vypočítat obsah
čtverce a obdélníku

- jednotky obsahu

- využívá znalostí obsah
čtverce, obdélníku) při
výpočtech obsahů
složitějších obrazců

- obsah složitějších
obrazců (s využitím
znalostí obsahu
čtverce a
obdélníku)

- umí pracovat s
pravoúhlou soustavou
souřadnic

- modeluje a zapisuje
zlomkem část celku
- porovnává zlomky na
základě jejich znázornění
-čte a zapisuje
desetinná čísla

Zlomek,desetinná
čísla.

- umí zobrazit des. číslo
na číselné ose

- porovnávání
zlomků podle
grafického
znázornění

- porovnává a
zaokrouhluje des. čísla
- provádí početní
operace s des. čísly
- umí vypočítat
aritmetický průměr

-zavedení pojmu
zlomek

- čtení a zápis
desetinného čísla
- zobrazení na
číselné ose
- porovnávání

- převádí jednotky
- zaokrouhlování
- zaokrouhluje a provádí
odhady s danou
přesností

- početní operace s
des.čísly
- aritmetický
průměr
- převody jednotek

- Fy řešení početních úloh
- OSV odhad a určení
např. ceny nákupu….

- modeluje
a řeší
situace s
využitím
dělitelnosti
v oboru
přirozených
čísel

- užívá
logickou
úvahu a
kombinační
úsudek při
řešení úloh
a problémů,
nalézá
různá
řešení
předkládan
ých nebo
zkoumanýc
h situací

-určuje
velikost
úhlu
měřením i
výpočtem

- zná pojem násobek,
dělitel
- umí použít znaky
dělitelnosti
- rozumí pojmu prvočíslo,
číslo složené
- rozloží číslo na součin
prvočísel
- určuje a užívá násobky
a dělitele včetně
nejmenšího společného
násobku a největšího
společného dělitele

Dělitelnost
přirozených čísel.

- násobek, dělitel,
znaky dělitelnosti 2,
3, 5, 6, 9, 10
- prvočíslo, číslo
složené
- společný
násobek, společný
dělitel

- řeší situace z praxe s
využitím dělitelnosti v N

- rozumí pojmu
- narýsuje a změří daný
úhel, odhadne velikost
úhlu
- umí graficky přenést
úhel a sestrojit jeho osu
- rozlišuje a pojmenuje
druhy úhlů
- provádí početní
operace s velikostmi úhlů
/ve stupních i minutách)
- pozná dvojice
vedlejších úhlů a
vrcholových úhlů umí
využít jejich vlastností
- rozumí pojmu
mnohoúhelník umí
sestrojit pravidelný

Úhel a jeho
velikost.
- pojem, rýsování a
přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti
úhlu a měření
velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý
a přímý úhel
- početní operace s
velikostmi úhlů
- vrcholové a
vedlejší úhly
- mnohoúhelníky –
pojem, pravidelný
šestiúhelník,

Zurčování polohy

šestiúhelník a pravidelný
osmiúhelník

- načrtne
a sestrojí
obraz
rovinného
útvaru v
osové
souměrnost
i
určí osově
souměrný
útvar analyzuje a
řeší
aplikační
geometrick
é úlohy s
využitím
osvojeného
matematick
ého aparátu

pravidelný
osmiúhelník

Osová
souměrnost.
- načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru v osové
souměrnosti
- pozná útvary osově
souměrné a shodné
útvary

- osová
souměrnost
- shodné útvary
- osově souměrné
útvary

- určuje a
charakteriz
uje základní
prostorové
útvary
(krychle,
kvádr),
analyzuje
jejich
vlastnosti

- odhaduje
a vypočítá
povrch a
objem těles
načrtne a
sestrojí sítě
krychle a
kvádru

- načrtne a
sestrojí
obraz
krychle a
kvádru v
rovině
analyzuje a
řeší
aplikační
geometrick
é úlohy s
využitím
osvojeného
matematick
ého aparátu
-řeší úlohy
na
prostorovou
představivo
st

- charakterizuje
jednotlivá tělesa
kvádr, krychle)

(

- umí načrtnout a
narýsovat síť a z ní
těleso vymodelovat

Povrch a objem
krychle a kvádru.
- krychle, kvádr,
sítě těles
- zobrazování těles

- načrtne a sestrojí obraz
krychle a kvádru ve
volném rovnoběžném
promítání

- povrch krychle,
kvádru

- vypočítá povrch krychle,
kvádru

- objem krychle,
kvádru

- užívá jednotky objemu
a vzájemně je
převádí
- odhaduje a vypočítá
objem krychle, kvádru
- řeší úlohy z praxe

- jednotky objemu

Fobjem tělesa

- načrtne a
sestrojí
trojúhelník
- zvládá
konstrukci
střední
příčky,
těžnice a
výšky v
trojúhelníku

- ze zadaných stran
sestrojí trojúhelník

Trojúhelník

F – těžiště tělesa

- konstrukce sss
- orientuje se v pojmech
střední příčka, těžnice,
výška, těžiště a znalosti
aplikuje při jejich
konstrukcích

- střední příčka,
výška, těžnice,
těžiště

Závěrečné
opakování.

Předmět: matematika
Ročník: 7.

Očekávané
výstupy
z RVP
ZV

Školní výstupy

Učivo

Opakov
ání
učiva 6.
ročníku

početní
operace
s
desetinn
ými čísly
dělitelno
st

Průřezová
témata
Poznámky

přirozen
ých čísel

velikost
úhlu,
sčítání a
odčítání
úhlů,
osa
úhlu
- osová
souměrn
ost

povrch a
objem
krychle
kvádru

převádě
ní
jednotek

- užívá
různé způsoby
kvantitativního
vyjádření
vztahu celekčást
přirozeným
číslem,
zlomkem,
deset. číslem

- analyzuje a
řeší
jednoduché
problémy,
modeluje
konkrétní
situace, v nich
využívá
matematic.

Racioná
lní čísla.
- modeluje a zapisuje zlomkem část celku
- převádí zlomky na des. čísla a naopak
- porovnává zlomky
- provádí početní operace s rac. čísly
- řeší různé úlohy z praxe

- čtení a
zápis
zlomku
- vztah
mezi
zlomky a
des,
čísly
zobraze
ní na
číselné
ose
převráce

F, Ch numerické
výpočty

aparát v oboru
racionálních
čísel
- užívá
logickou
úvahu a
kombinační
úsudek při
řešení úloh a
problémů a
nalézá různá
řešení
předkládaných
nebo
zkoumaných
situací

-analyzuje a
řeší
jednoduché
problémy,
modeluje
konkrétní
situace, v nich
využívá
matematic.
aparát v oboru
celých čísel
- užívá
logickou
úvahu a
kombinační
úsudek při
řešení úloh a
problémů a
nalézá různá
řešení
předkládaných
nebo
zkoumaných
situací

ný
zlomek
smíšené
číslo
- početní
operace
- složený
zlomek

- rozlišuje kladná a záporná čísla

Celá
čísla

- umí zobrazit kladná a záporná čísla
na vodorovné i svislé číselné ose
- chápe pojem opačné číslo
- určí absolutní hodnotu daného čísla
a chápe její geometrický význam
- provádí početní operace s celými čísly
- provádí početní operace s nezápornými a zápornými
racionálními čísly
- řeší různé slovní úlohy z praxe

- čtení a
zápis
čísla
zobraze
ní na
číselné
ose
- opačné
číslo
absolutn
í
hodnota
- početní
operace
- početní
operace
s
nezápor
nými a
záporný
mi
racionál

ními
čísly

- načrtne a
sestrojí
trojúhelník
načrtne a
sestrojí obraz
rovinného
útvaru ve
středové
souměrnosti
určí
středově
souměrný
útvar

- analyzuje a
řeší aplikační
geometrické
úlohy s
využitím
osvojeného
matematickéh
o aparátu
-užívá k
argumentaci a
při výpočtech
věty o
shodnosti

Trojúhel
ník.
- pozná shodné útvary
- užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti
-

určí středově souměrný útvar

shodnos
t
trojúheln
íků
trojúheln
íková
nerovno
st
konstruk
ce
trojúheln
íků
Středov
á
souměr
nost
sestroje
ní
obrazu
obrazce
ve
středové
souměrn
osti

- řeší
modelováním
a výpočtem
situace
vyjádřené
poměrem,
pracuje s
měřítky map a
plánů
-určuje vztah
přímé a
nepřímé
úměrnosti
- vyjádří
funkční vztah
tabulkou,
rovnicí,
grafem
matematizuje
jednoduché
reálné situace
s využitím
funkčních
vztahů
- užívá
logickou
úvahu a
kombinační
úsudek při
řešení úloh a
problémů a
nalézá různá
řešení
předkládaných
nebo
zkoumaných
situací

-umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
- dělí celek a část v daném poměru
- pracuje s měřítky map a plánů
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené
poměrem
- rozumí a užívá pojmu úměra
- využívá trojčlenku a vztahů přímé a nepřímé
úměrnosti při řešení - slovních úloh-určí vztah přímé a
nepřímé úměrnosti
- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí

Poměr.
Přímá a
nepřímá
úměrno
st.

F- vztahy
mezi
veličinami

- pojem,
převráce
ný
poměr

Z- měřítko
plánu,
mapy

zvětšení
a
zmenše
ní v
daném
poměru
rozdělen
í dané
hodnoty
v daném
poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a
nepřímá
úměrnos
t,
trojčlenk
a
soustava
souřadni
c, graf
přímé a
nepřímé
úměrnos
ti

Ch- výpočty
pomocí
trojčlenky

Z - práce s
mapou
OS
V- využití
poměru v
domácnosti
(vaření,
míchání
barev,..)

- určuje a
charakterizuje
hranoly
- analyzuje
jejich
vlastnosti
načrtne a
sestrojí sítě
hranolů

- načrtne a
sestrojí obraz
hranolů v
rovině

- odhaduje a
vypočítá jejich
povrch a
objem
- analyzuje a
řeší aplikační
geometrické
úlohy s
využitím
osvojeného
matematickéh
o aparátu

- řeší úlohy
na
prostorovou
představivost,
aplikuje a
kombinuje
poznatky a
dovednosti z
různých
oblastí

- rozezná a pojmenuje hranol
-

načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině

Povrch
a objem
hranolů

- načrtne a narýsuje síť hranolu
- odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu

- pojem
hranolu
- povrch
a objem
hranolu

- síť
hranolu

Rovnoběžníky.
načr
tne
a
sest
rojí
rovn
obě
žník
ya
lich
obě
žník
odh
aduj
ea
vyp
očít
á
obs
ah a
obv
od
trojú
heln
íka,
rovn
obě
žník
a,
lich
obě
žník
a

- umí charakterizovat pojem
rovnoběžníku

- pojem
- vlastnosti

- rozlišuje různé typy
rovnoběžníků

- rozdělení

- umí sestrojit rovnoběžník

- konstrukce

- odhaduje a vypočítává obvod
a obsah

- obvod a obsah
trojúhelník-rozdělení, obsah trojúhelníku

rovnoběžníku
- odhaduje a vypočítá obsah
trojúhelníku

Lichoběžník
- pojem

- rozpozná a pojmenuje
lichoběžník

- konstrukce

- umí sestrojit lichoběžník

-obvod a obsah

- vypočítá obvod a obsah
lichoběžníku

- užívá různé
způsoby
kvantitativního
vyjádření
vztahu celek část
(procentem)
- řeší
aplikační
úlohy na

Procent
a.
- chápe pojem 1%

Chkoncentrac
e

- pojem
- užívá základní pojmy procentového počtu, vypočte
základ, procentovou část a počet procent
- vyjádří část celku pomocí procent
- řeší slovní úlohy

- základ,
procento
vá část,

OSV –
slevy

procenta i pro
případ, že
procentová
část je větší
než celek)

- chápe pojem promile

počet
procent

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
- promile
-umí číst a sestavit grafy a diagramy s procenty
- slovní
úlohy

-vyhledává,
vyhodnocuje a
zpracovává
data

EV– stav
ovzduší
přítomnost
ško
dlivých
látek

-grafy a
diagram
ys
procenty

Závěreč
né
opakov
ání.

Předmět: matematika
Ročník: 8.

Očekávané
výstupy
z RVP
ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Opakování
učiva7.ročníku.
-celá čísla

- racionální čísla
- vlastnosti
trojúhelníku
- obvod, obsah čtverce,
obdélníku, trojúhelníku,
rovnoběžníku a
lichoběžníku
- objemy a povrchy těles

- shodnost
geometrických útvarů,
shodná zobrazení
- přímá a nepřímá
úměrnost
- poměr, měřítko mapy

-trojčlenka a slovní úlohy

-užívá ve
výpočtech
druhou
mocninu a
odmocninu
zaokrouhluje,
provádí
odhady s
danou
přesností,
účelně
využívá
kalkulačku

Druhá mocnina a
odmocnina.
- určí druhou mocninu a
odmocninu

- pojem

výpočtem, pomocí tabulek,
pomocí

- čtení a zápis druhých
mocnin a odmocnin

kalkulačky
- užívá druhou mocninu a
odmocninu
ve výpočtech
- zapíše číslo ve tvaru a . 10n
pro 1 < a < 10, n - přirozené
číslo

- určení druhých mocnin a
odmocnin
- zápis čísla pomocí
mocnin deseti

F- zápis
jednotek, fyz.
veličin

-analyzuje a
řeší
jednoduché
reálné situace,
problémy

Pythagorova věta.
- rozliší odvěsny a přepony

- pojem

- rozumí odvození vzorce
Pythagorovy věty

- výpočet délek stran v
pravoúhlém trojúhelníku

- využívá poznatků při výpočtu
délek stran pravoúhlého
trojúhelníku

- užití Pythagorovy věty

- umí využít poznatky ve slovních
úlohách

matematizuje
jednoduché
reálné situace
s využitím
proměnných,
určí hodnotu
výrazu,
provádí
rozklad
mnohočlenu
na součin
pomocí
vytýkání a
vzorců

Algebraické výrazy.
- rozumí pojmu výraz

- číselné výrazy

- matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
proměnných

- výrazy s proměnnou

- určí hodnotu číselného výrazu
- zapíše pomocí výrazu s
proměnnou slovní

- sčítání a odčítání s alg.
výrazů
- násobení alg. výrazů

text
- úpravy výrazů
- umí dosadit do výrazu s
proměnnou
- provádí početní operace s
výrazy

Využívá
pojem
množina
všech bodů
dané
vlastnosti k
charakteristice
útvaru a k
řešení
polohových a
nepolohových

-rozumí pojmu množina všech
bodů dané vlastnosti a
charakterizuje jím útvar
- využívá tento pojem v
konstrukčních úlohách

Konstrukční úlohy.
-množiny všech bodů
dané vlastnosti
-konstrukční úlohy

konstrukčních
úloh

Lineární rovnice.
matematizuje
jednoduché
reálné situace
- vyřeší daný
problém
aplikací
získaných
matematickýc
h poznatků a
dovedností
- řeší slovní
úlohy (pomocí
lineárních
rovnic,
úvahou,...)
- zdůvodní
zvolený
postup řešení
- ověří
výsledek
řešení
- užívá
logickou
úvahu a
kombinační
úsudek,
nalézá různá
řešení

- užívá a zapisuje vztah rovnosti

- rovnost

- řeší lineární rovnice pomocí

- ekvivalentní úpravy

ekvivalentních úprav

- lineární rovnice

- provádí zkoušku řešení

- rovnice se zlomky

- vyjádří neznámou ze vzorce

- slovní úlohy

- řeší slovní úlohy z praxe

F- vztahy mezi
veličinami

F- řešení fyz.
úloh

Z – srovnání
států – HDP,
počet obyv., …

EV – ochrana
život. prostředí

-analyzuje a
řeší aplikační
geometrické
úlohy s
využitím
osvojeného
matematickéh
o aparátu

- určí vzájemnou polohu přímky
a kružnice
- určí vzájemnou polohu dvou
kružnic
- vypočítává obvod a obsah kruhu

- sestrojí tečnu ke kružnici v
daném bodě a z daného bodu
- vypočítá délku kružnice a obsah
kruhu

Kružnice, kruh, válec.
- vzájemná poloha přímky
a kružnice

OSV– objem a
povrch nádrže,
bazénu,…

- vzájemná poloha dvou
kružnic
Thaletova kružnice
- délka kružnice

OSV–
zavlažování
pozemku,….

- obsah kruhu- pojem
- povrch válce

- charakterizuje válec
- objem válce
- sestrojí síť válce
- slovní úlohy
- odhaduje a vypočítá povrch a
objem válce
- řeší slovní úlohy vedoucí
k výpočtům obsahu a obvodu
kruhu, délky kružnice, objemu a
povrchu válce

- vyhledává,
vyhodnocuje a
zpracovává
data
porovnává
soubory dat

- čte a sestavuje jednoduché
tabulky a
diagramy
- zaznamená výsledky
jednoduchých
statistických šetření do
tabulek
- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá
statistická data v grafech a
tabulkách

Shromažďování, třídění
a vyhodnocování
statistických údajů.

Z- třídění údajů

- základní statistické
pojmy

EV – stav
ovzduší

- základní charakteristiky
statistického souboru

EGS – stav
obyv.,
zdravotnictví,
průmyslu,…

- určí četnost, vypočítá
aritmetický průměr

Závěrečné opakování.

Předmět: matematika
Ročník: 9.

Očekávané
výstupy
z RVP
ZV

Školní výstupy

Učivo

Opakování učiva
8.ročníku.
- procenta
-druhá mocnina a
odmocnina, Pyth. Věta
- jednoduché operace s
alg. výrazy
- lineární rovnice, slovní
úlohy
- kružnice, kruh, válec

Průřezová
témata
Poznámky

- množiny všech bodů
dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukční úlohy

matematizuje
jednoduché
reálné situace
s využitím
proměnných,
určí hodnotu
výrazu,
provádí
rozklad
mnohočlenu
na součin
pomocí
vytýkání a
vzorců

formuluje a
řeší reálnou
situaci pomocí
rovnic

Výrazy.
- rozkládá výraz na součin

- úpravy výrazů pomocí
vzorců

(vytýkáním, pomocí
vzorců)
-provádí základní operace s
lomenými výrazy

- řeší lineární rovnice s
neznámou ve jmenovateli
- řeší slovní úlohy o pohybu
směsích a společné práci

- rozklad výrazů na
součin
- lomený výraz

Lineární rovnice
-lineární rovnice s
neznámou ve jmenovateli
- slovní úlohy o pohybu,
směsích a společné práci

- formuluje a
řeší reálnou
situaci pomocí
soustav rovnic
- analyzuje
řeší
jednoduché
problémy

Soustavy rovnic.
- řeší soustavu dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
(metoda sčítací a dosazovací)
- řeší slovní úlohy z praxe pomocí
soustav lin.rovnic

- soustava dvou
lineárních rovnic se
dvěma neznámými

- slovní úlohy řešené
pomocí soustav
lineárních rovnic

modeluje
konkrétní
situace, v
nichž využívá
mat. aparát
-nalézá různá
řešení
zkoumaných
situací

-užívá k
argumentaci a
při výpočtech
věty o
podobnosti
trojúhelníků

matematizuje
jednoduché
reálné situace
s využitím
funkčních
vztahů

-určí podobné útvary

Podobnost

- zná věty o podobnosti
trojúhelníka, užívá je při
výpočtech

-podobné útvary
-věty o podobnosti

Funkce
- zakreslí bod v PSS

- pravoúhlá soustava
souřadnic
- pojem funkce

- rozpozná lineární funkci
- lineární funkce (přímá
úměrnost)

- užívá funkční vztahy při řešení
úloh

Tělesa.
- charakterizuje jednotlivá tělesa

- kužel

- umí narýsovat síť a z ní těleso
vymodelovat

- jehlan
- koule

-odhaduje a
vypočítává
objem a
povrch těles
-načrtne a
sestrojí obraz

jízdní řády,

- chápe pojem funkce

- sestaví tabulku a zakreslí graf
dané funkce

-určuje a
charakterizuje
tělesa,
analyzuje
jejich
vlastnosti

OSV – čtení z
grafu,

- vypočítá povrch a objem těles
- povrch a objem těles

spotřeba
benzínu

těles a sítě
těles
-analyzuje a
řeší aplikační
geometrické
úlohy s
využitím
osvojeného
matematickéh
o aparátu

matematizuje
jednoduché
reálné situace

Finanční matematika.
- řeší úlohy z praxe na
jednoduché úrokování

- základní pojmy finanční
matematiky

OSV – plat,
srážky,
úroky,…
EGS- evropské
měny

Závěrečné opakování.

Informatika

Ve 6. – 9. ročníku je vzdělávací oblast realizována prostřednictvím předmětu informatika.

INFORMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Informatika je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně,v 7.-9.ročníku je výuka
realizována formou volitelného předmětu po jedné hodině týdně.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a
práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami
a k tvorbě jednoduchých webovských stránek. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat
pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci
a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Environmentální výchova

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

·
uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme
jim šanci na úspěch
·
učivo přizpůsobujeme schopnostem a
možnostem našich žáků
s důrazem na možnost jeho
praktického využití
·
na vhodných příkladech - PC a jeho
periferie- přesvědčujeme žáky
o nutnosti stále se
učit a rozvíjet
·
učíme zpracovávat komplexně práci na
zadané téma → vyhledávat
informace z různých zdrojů, vybrat
podstatné, zpracovat, prezentovat
·
rozlišujeme zřetelně základní
a rozšiřující učivo

Kompetence k
řešení problémů

·
vedeme žáky,aby rozpoznali problém,
přemýšleli o souvislostech,
·
vyhledali
chybějící informace
·
učíme,aby žák dokázal vysvětlit, obhájit
svůj způsob řešení

·
vedeme ke spolupráci-využít
zkušeností druhého
·
učíme žáky vyhledávat různé druhy
informací (učit se z více zdrojů)

Kompetence
občanské

·
vedeme žáky k ochraně
životního prostředí
·
v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji
zajistit, správně se
rozhodnout,
nezůstat lhostejný

Kompetence sociální a
personální

·
používáme skupinovou práci, práci ve
dvojicích, organizujeme

vzájemnou pomoc žáků
·
žáci jsou vedeni k hodnocení
a sebehodnocení
·
žákům je umožněno kdykoli slušným
způsobem projevit svůj názor
·
žáci jsou vedeni k
respektování názorů jiných
·
spolupracovat s učitelem, nahlížet na
učitele jako na „zkušenějšího
spoluhráče a ne
soupeře“
·
učíme žáky přijímat rozdílné
role ve skupinách
·
snažíme se o navození pohody a
příjemné atmosféry při výuce

Kompetence
pracovní

·
učíme žáky chránit své
zdraví a zdraví jiných

·
pomáháme rozvíjet talent žáků v
činnostech, ve kterých vynikají
·
vedeme žáky k ochraně
majetku druhého

Kompetence
komunikativní

·
učíme žáky nejen vyjadřovat své názory,
ale i naslouchat druhým
·
asertivitě

učíme

Předmět: Informatika
Ročník: 7

Očekávané
výstupy
z RVP
ZV

Ško
lní
výs
tup
y

Učivo

ověřuje
věrohodnost
informací a
informačních
zdrojů,
posuzuje jejich
závažnost a

Umí
ochr
ánit
PC
před
viry

Ochrana
před viry ,
vir ,
an
tivirový
programy

Průřezo
vá
témata
Poznám
ky

vzájemnou
návaznost
důvěryho
dnost
www
stránek

ovládá práci s
textovými a
grafickými
editory i
tabulkovými
editory a
využívá
vhodných
aplikací

Dok
áže
vytv
ořit
tabu
lku,
upra
vit
její
vzhl
ed,
vypl
nit ji
daty
(text
,
čísla
)
neb
o
obrá
zky.

Word

uplatňuje
základní
estetická a
typografická
pravidla pro
práci s textem
a obrazem

Ve
Wor
du
dok
áže
nap
sat
úřed
ní
dopi
s

Word
samostat
ná práce

pracuje s
informacemi v
souladu se
zákony o

Poz
ná,
poj
men

Hardware
, obsah
PC , typy
PC ,

tvorba
tabulek ,
úpravy
jejich
vzhledu,

úřední
dopis obsahujíc
í tabulku

Výchova
demokrati
ckého

duševním
vlastnictví

uje
a
zařa
dí
nejb
ěžn
ější
souč
ásti
a
zaří
zení
počí
tače
a
vysv
ětlí
jejic
h
funk
ci a
umí
s
nimi
prac
ovat
tak,
aby
nep
oruš
ovat
záko
ny o
duš
evní
m
vlast
nictv
í.

ex
terní
zařízení ,
záznamo
vá media

občana

používá
informace z
různých
informačních
zdrojů a
vyhodnocuje
jednoduché
vztahy mezi
údaji

Na
web
u
dok
áže
vyhl
edat
infor
mac
e po

Internet ,
dopravní
spojeni ,
telefonní
seznam
portál
veřejné
správy ,
sms
brány ,

Mediální
výchova,

prak
tický
život
i
záb
avu.

zpracuje a
prezentuje na
uživatelské
úrovni
informace v
textové,
grafické a
multimediální
formě

Dok
áže
vytv
ořit
jedn
odu
cho
u
prez
enta
ci
pom
ocí
prog
ram
u
Pow
erPo
int

ch
at

PowerPoi
nt úvodní
seznáme
ní s
programe
m ,
postup při
tvorbě
prezentac
e ,
samostat
ná práce
prezentac
e svých
zálib

Předmět: Informatika
8
Očekávané
výstupy
RVP ZV
žák

Školní výstupy

Ročník:
Učivo

z
žák
Získává správné
návyky při práci s
výpočetní
technikou,ovládá
operační systém
Windows

Údržba ve Windows
Scandisk
defrakmentace
vyčištění disku

Průřezová
témata
Poznámky

ovládá práci s
textovými a
grafickými
editory i
tabulkovými
editory a
využívá
vhodných
aplikací

Dokáže ve Wordu
Word
používat
automatické tvary
automatické tvary a
vektorová grafika
vektorovou grafiku
Dokáže v Excelu
vytvořit
jednoduchou
tabulku

Excel

Dokáže
naskenovat
obrázek,umí
upravit digitání
fotografii

Skenner
druhy
postup při skenování

úvodní seznámení s
programem editace dat v
buňce
formát buňky
přesun, kopie
řádek, sloupec – vložit,
odstranit,
posloupnosti a řady
uspořádání dat
jednoduché vzorce

Microsoft - Picture Manager
úprava digitálních
fotografií
uplatňuje
Ve Wordu dokáže
Word
základní
vytvořit jídelní lístek samostatná práce
estetická a
jídelní lístek typografická
obsahující automatické tvary
pravidla pro
práci s textem a
obrazem

Osobnostní a
sociální výchova

používá
informace z
různých
informačních
zdrojů a
vyhodnocuje
jednoduché
vztahy mezi
údaji

Mediální výchova

Na webu dokáže
vyhledat
a
používat
internetová rádia
a televize

Internet
rozhlasové vysílání
televizní vysílání

Dokáže vytvořit
prezentaci s
obrázky a zvuky
pomocí programu
PowerPoit

zpracuje a
prezentuje na
uživatelské
úrovni
informace v
textové,
grafické a
multimediální
formě

PowerPoit
samostatná práce
prezentace zpěváka či
skupiy

Předmět: Informatika

Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Ročník: 9

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

z

žák

žák
Získává správné
návyky při práci s
výpočetní technikou

ověřuje
věrohodnost
informací a
informačních
zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a
vzájemnou
návaznost

Osobnostní a
sociální výchova

Komprimace,
dekomprimace dat formát
ZIP a RAR

Vyhledá na Internetu
Internet a Word
informace o své
samostatná práce
budoucí škole, použije
referát ve Wordu
alespoň dva zdoje a
porovnává s tištěnými
materiály a
informacemi náborářů

ovládá práci s
Dokáže v Excelu
textovými a
vytvořit tabulku a graf
grafickými editory
i tabulkovými
editory a využívá
vhodných aplikací

Excel
formátování
vzorce
grafy

Mediální výchova

uplatňuje
Dokáže v Excelu
základní estetická vyhodnotit atletickou
a typografická
soutěž
pravidla pro práci
s textem a
obrazem

Excel
samostatná práce

pracuje s
informacemi v
souladu se
zákony o
duševním
vlastnictví

Umí na PC přehrát
hudbu,film a přitom
respektuje autorská
práva

Programy
k přehrávání
hudby a filmů Winamp
BSPlayer
WinDVD

Výchova
demokratického
občana

používá
informace z
různých
informačních
zdrojů a
vyhodnocuje
jednoduché
vztahy mezi údaji

Seznámí se s
možností nákupu v
Internetových
obchodech,
porovnává výhodnost
nákupu

Internet
nejznámější internetové
obchody

Mediální výchova

zpracuje a
prezentuje na
uživatelské úrovni
informace v
textové, grafické
a multimediální
formě

Dokáže upravit
fotografie a videa
pomocí programu
Windows Movie
Maker

Windows Movie Maker
tvorba filmu z fotografií
úprava videa

Dokáže vytvořit
jednoducké WWW
stránky

Microsoft FrontPage
úvodní seznámení s
programem
postup při tvorbě
www stránek
samostatná práce
- osobní www
stránky

Osobnostní a
sociální výchova

Dějepis

Charakteristika předmětu Dějepis
Předmět je vyučován 2 hodiny týdně v 6.- 9. ročníku
Učivo je rozděleno do čtyř základních částí odpovídajících jednotlivým ročníkům.

1.
2.
3.
4.

Pravěk, starověk
Středověk
Novověk
Nejnovější dějiny

Výstupy ŠVP byly upraveny s ohledem na sociální složení a vědomostní úroveň žáků ZŠ a
MŠ Větřní. Cílem výstupů je rozvíjet zájem žáků o minulost vlastního národa i jiných společenství,
upevňovat vlastenecké cítění i vědomí sounáležitosti s evropskou kulturou.
Žáci by měli nejrůznějšími formami práce odhalit příčiny společenských jevů a změn,
přemýšlet o souvislostech vývoje v českých zemích a okolním světě a porovnávat je.
-

Žáci by si měli uvědomit příčiny současných událostí ve světě

-

Žáci by si měli utvořit pozitivní hodnotový systém, odsuzovat zločiny v dějinách

-

Žáci by si měli rozvinout zájem o dění ve světě

-

Žáci by měli umět vyjádřit svůj názor na události v minulosti a obhájit jej

Metody práce
Frontální učení, skupinová práce, práce s učebnicí, pracovním sešitem, písemnými prameny,
historicky zaměřenou literaturou, videoprojekce, PC, exkurze ( památky, muzea, výstavy), křížovky,
přesmyčky, hry

Dějepis – klíčové kompetence

Kompetence k učení

-

žák je schopen rozlišovat podstatné od okrajového, používá své vlastní metody učení,
odlišuje základní a rozšiřovací učivo

-

žáci si vytvářejí povědomí o vývoji lidské společnosti, uvědomují si příčiny a důsledky
historických událostí, hledají jejich důsledky pro současný společenský a politický vývoj

-

žáci si osvojují základní pojmy a termíny učiva až po nejnovější dějiny

-

žáci si upevňují tvořivý a činnostní přístup k učení, porovnávají historické události

-

žáci pracují s mapami, hmotnými i písemnými prameny a utváří si vlastní názor na
historické události

Kompetence k řešení problémů

-

žáci se učí vyhledávat potřebné informace pro řešení úkolů v učebnici, mapě, na
internetu, v odborné literatuře či v písemných pramenech

-

porovnáváním historie a současnosti se žáci učí argumentaci a obhajobě svých názorů

Kompetence komunikativní

-

žáci se učí porozumět odbornému textu, zdokonalují se v práci s mapou, literaturou či
prameny

-

žáci se učí uceleně formulovat své myšlenky

Kompetence sociální a personální

-

žák dovede komunikovat a spolupracovat ve skupině, osvojí si pravidla týmové práce,
naučí se odpovědnosti za společnou práci, naučí se obhajovat stanovisko své a svého
týmu, umí prezentovat výsledky své práce

-

žák přispívá svými znalostmi a zjištěními k poznání třídy jako celku – regionální historie

Kompetence občanské a pracovní

-

žák poznává vývoj lidské společnosti v různých částech světa, chápe shodné i rozdílné
životní podmínky, porovnává národní historii s historií světovou

-

žáci si zformují základy vlastenectví a národní hrdosti

-

žáci poznávají základní principy soužití lidí v dějinách, historické zákonitosti, formy vlády,
postavení člověka ve společnosti v průběhu dějin

-

žáci si utvářejí vztah k umění a k uměleckým dílům, vytváří si kladný postoj ke kulturnímu
dědictví

-

žáci využívají dějepisné znalosti k rozvoji vlastní osobnosti, vytváří si vztah k historii jako
zájmu či koníčku, který se může v budoucnu stát základem pro volbu povolání v oblasti
humanitních věd

Předmět: Dějepis
Ročník:6.

Očekávané
výstupy
RVP ZV

z

Průřezová témata
Poznámky

Školní výstupy

Učivo

Orientuje se na
časové ose a v
historické mapě,
řadí hlavní
historické epochy
v chronologickém
sledu

umí se zorientovat na
časové přímce, řadí
chronologicky jednotlivá
období lidských dějin

Měření času

Uvede příklady
zdrojů informací o
minulosti ,
pojmenuje
instituce, kde jsou
tyto zdroje
shromážďovány

umí rozdělit prameny a
ví, kde jsou umístěny

Historické prameny

Environmentální
výchova, Mediální
výchova

Charakterizuje
život pravěkých
sběračů a lovců,
jejich materiální a
kulturní hodnotu

seznámí se s životem
pravěkých lidí

Člověk a lidská společnost
v pravěku

Environmentální
výchova,

Objasní význam
zemědělství,
dobytkářství a
zpracování kovů
pro lidskou
společnost

uvědomí si význam
zemědělství pro vývoj
člověka

Uvede příklady
archeologických
kultur na našem
území

umí vyjmenovat
nejvýznamnější
archeologické lokality na
našem území

Rozpozná
souvislost mezi
přírodními
podmínkami a
vznikem prvních
velkých
zemědělských
civilizací

seznámí se s vývojem
nejstarších otrokářských
států

Člověk a lidská společnost
v pravěku

Environmentální
výchova

Člověk a lidská společnost
v pravěku

Environmentální
výchova, Výchova k
evropskému
myšlení

Nejstarší starověké státy

Výchova
demokratického
občana

Uvede
nejvýznamnější
typy památek,
které se staly
součástí
světového
kulturního dědictví

umí vyjmenovat 7 divů
světa

Nejstarší starověké státy

Výchova
demokratického
občana,
Multikulturní
výchova

Demonstruje na
konkrétních
příkladech přínos
antické kultury a
uvede osobnosti
antiky důležité pro
evropskou
civilizaci

ovládá přínos antiky pro
evr. civilizaci

Starověké Řecko,
starověký Řím

Multikulturní
výchova

Starověké Řecko,
starověký Řím

Výchova
demokratického
občana

Porovná formy
vlády a postavení
společenských
skupin v
jednotlivých

uvědomí si změnu forem
vlád

státech a vysvětlí
podstatu antické
demokracie

Popíše podstatnou
změnu evropské
situace, která
nastala v důsledku
příchodu nových
etnik

pochopí důsledky
stěhování národů

Stěhování národů

Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Velkomoravská říše,
formování českého státu,
utváření států v Evropě

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Islám, křesťanství, křížové
výpravy

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Předmět: Dějepis
Ročník:7.

Očekávané
výstupy
RVP ZV

z

Objasní situaci
Velkomoravské
říše a vnitřní vývoj
českého státu a
postavení těchto
státních útvarů v
evropském
kontextu

Porovná základní
rysy západo
evropské,
byzantskoslovanské a
islámské kulturní
oblasti

Školní výstupy

uvědomí si význam
Velkomoravské říše a
dokáže popsat vývoj
českého státu za
Přemyslovců

porovná základní znaky
islámu, východního a
západního křesťanství

Ilustruje postavení
jednotlivých vrstev
středověké
společnosti, uvede
příklady románské
a gotické kultury

ví, ze kterých vrstev se
skládala středověká
společnost

Struktura středověké
společnosti

Výchova
demokratického
občana,
Multikulturní
výchova

Ilustruje postavení
jednotlivých vrstev
středověké
společnosti, uvede
příklady románské
a gotické kultury

uvede příklady památek
románské a gotické
kultury

Románský styl, gotika

Environmentální
výchova

Husitství, reformace

Výchova k
evropskému
myšlení, Výchova
demokratického
občana,
Multikulturní
výchova

Renesance a humanismus

Výchova k
evropskému
myšlení,
Envvironmentální
výchova,
Multikulturní
výchova

Husitství

Multikulturní
výchova, Výchova
demokratického
občana, Mediální
výchova

Vymezí úlohu
křesťanství a víry
v životě
středověkého
člověka, konflikty
mezi světskou a
kulturní mocí,
vztah křestanství
ke kacířství

uvědomí si význam
husitského hnutí a
reformace pro další
evropský vývoj

Vysvětlí
znovuobjevení
antického ideálu
člověka, nové
myšlenky žádající
reformu církve

uvědomí si myšlenky
humanismu a jeho přínos
pro evropskou civilizaci

Vymezí význam
husitské tradice
pro pro český
politický a kulturní
život

uvědomí si význam
husitského hnutí a
reformace pro další
evropský vývoj

Popíše a
demonstruje
průběh
zámořských

popíše cesty slavných
mořeplavců

Zámořské objevy

Výchova k
evropskému
myšlení,

objevů, jejich
příčiny a důsledky

Multikulturní
výchova

Objasní postavení
českého státu v
podmínkách
Evropy

Český stát a velmoci v 15.
až 18. století

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Třicetiletá válka

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Vývoj v Evropě v 15.-18.
století

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Objasní příčiny a
důsledky třicetileté
války

Na příkladech
evropských dějin
konkretizuje
absolutismus,
konstituční
monarchii a
parlamentarismus

zná průběh a důsledky
českého stavovského
povstání

uvědomí si ničivé
důsledky třicetileté války

porovná rysy konstituční
a absolutní monarchie

Ročník 8.

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Rozpozná znaky
jednotlivých
kulturních stylů a
uvede jejich
představitele a
památky

dokáže vyjmenovat
památky baroka na
území Čech, zná selské
baroko

Baroko

Výchova k
evropskému
myšlení,
Environmentální
výchova

Vysvětlí
ekonomické ,
sociální, politické a
kulturní změny ve
vybraných zemích
a u nás, které
charakterizují
modernizaci
společnosti

dokáže vysvětlit význam
průmyslové revoluce,
umí vyjmenovat
vynálezy, jež ovlivnily
světový vývoj

Průmyslová revoluce

Multikulturní
výchova, Výchova
k evropskému
myšlení,
,Environmentální
výchova

Objasní souvislost
mezi událostmi
francouzské
revoluce a
napoleonských
válek na jedné
straně a rozbitím
starých
společenských
struktur v Evropě
na straně druhé

porovná rozdíly mezi
VFR a bojem za
svobodu v USA

VFR, vznik USA,
napoleonské války

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

porovná jednotlivé
fáze utváření
novodobého
českého národa v
souvislosti s
národními hnutími v
Evropě

uvědomí si průběh a
význam národního
obrození pro český
národ

Národní obrození

Výchova
demokratického
občana, Mediální
výchova,
Multikulturní
výchova

Charakterizuje
emancipační úsilí
významných
sociálních skupin,
uvede požadavky
formulované ve
vybraných
evropských
revolucích

ví, ve kterých zemích
proběhly v 19. st.
revoluce, zná osobnosti
těchto revolucí

Revoluce 19. století

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Na vybraných
příkladech
demonstruje
základní politické
proudy

dokáže porovnat
základní politické proudy
(demokracie,
socialismus)

Politické proudy v 19.
století

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova

Vysvětlí rozdílné
tempo modernizace
a prohloubení
nerovnoměrnosti
vývoje jednotlivých
částí Evropy a
světa včetně
důsledků, ke
kterým toto vedlo,
charakterizuje
soupeření mezi
velmocemi a
vymezí význam
kolonií

Vysvětlí význam kolonií,
důsledky narůstajících
sociálních rozdílů ve
společnosti

Kolonialismus, konflikty
mezi velmocemi

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova,
Environmentální
výchova

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Na příkladech
demonstruje
zneužití techniky ve
světových válkách
a jeho důsledky

uvědomí si výsledky a
důsledky první světové
války

První světová válka

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova, Mediální
výchova,
Environmentální
výchova

Rozpozná klady a
nedostatky
demokratických
systémů

porovná totalitní a
demokratické systémy

Vznik ČSR, uspořádání
Evropy po I.světové válce

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova, Mediální
výchova

Charakterizuje
jednotlivé totalitní
systémy, jejich
příčiny a důsledky

uvědomí si negativní
rysy totalitních systémů
a dokáže je srovnat s
demokratickými

Totalitní a fašistické
systémy

Výchova
demokratického
občana, Multi
kulturní výchova,
Mediální výchova

Ročník 9.

Na příkladech
vyloží
antisemitismus,
rasismus a jejich
nepřijatelnost z
hlediska lidských
práv

dokáže odsoudit
rasismus,
antisemitismus z
hlediska lidských práv

II. světová válka

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova, Mediální
výchova

Na příkladech
demonstruje
zneužití techniky ve
světových válkách
a jeho důsledky

uvědomí si katastrofální
následky II. světové
války, dokáže posat její
průběh, zná osobnosti II.
světové války

II. světová válka

Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova, Mediální
výchova,
Environmentální
výchova

Vysvětlí příčiny a
důsledky vzniku
bipolárního světa,
uvede příklady
střetávání obou
bloků

zná příčiny studené
války, ovládá rozdělení
zemí do politických
bloků

Studená válka, soupeření
SSSR a USA

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova, Mediální
výchova

vysvětlí a na
příkladech doloží
mocenské a
politické důvody
euroatlantické
spolupráce

dokáže srovnat
hospodářský a politický
vývoj v zemích
východního a západního
bloku

Studená válka, soupeření
SSSR a USA

Výchova
demokratického
občana, Výchova k
evropskému
myšlení,
Multikulturní
výchova,
Environmentální
výchova, Mediální
výchova

Vysvětlí příčiny a
důsledky vzniku
bipolárního světa,
uvede příklady
střetávání obou
bloků

uvědomí si základní
znaky komunistického
režimu, na základě faktů
si utvoří názor na
komunistický režim, zná
osobnosti III. odboje

Vývoj v Československu
1945 - 1989

Výchova
demokratického
občana, Multi
kulturní výchova,
Mediální výchova,
Environmentální
výchova,

Posoudí postavení
rozvojových zemí

uvědomí si katastrofální
situaci v zemích třetího
světa

Rozpad kolonialismu,
mimoevropský svět

Výchova
demokratického
občana,
Multikulturní
výchova, Výchova
k evropskému
myšlení, Mediální

výchova,
Environmentální
výchova

Prokáže základní
orientaci v
problémech
současného světa

Dokáže popsat
problémy a konflikty
současného světa

Rozpad komunistického
bloku, problémy
současnosti

Výchova
demokratického
občana,
Multikulturní
výchova, Výchova
k evropskému
myšlení, Mediální
výchova,
Environmentální
výchova

Výchova k občanství
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Předmět je rozdělen po ročnících a v hodinových dotacích takto:
6.tř - 2 hod. týdně
7.tř., 8.tř a 9.tř - 1 hod. týdně

Cílem předmětu je postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků.
Pomáhá utvářet vztahy žáků ke společenským, politickým i sociálním skutečnostem a formuje jeho
vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života.Vytváří pozitivní hodnotovou orientaci a žádoucí
model chování jednotlivců.Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání.Formuje

vědomí odpovědnosti za vlastní život i další životní dráhu, za důsledky svého chování, za kvalitu své
práce, mezilidských vztahů a za kvalitu životního prostředí.

Předmětem prolínají průřezová témata uvedená v tabulce.

Předmět je propojen s mnoha dalšími předměty –zejména s dějepisem, českým jazykem, cizím
jazykem a dalšími.

Formy a metody práce –
simulační hry
práce se základními právními dokumenty
práce s PC
využívání video nahrávek,filmů
divadelní a filmová představení
návštěva v městské knihovně
využívání tisku

Do všech ročníků je zařazeno téma – Ochrana a chování člověka za mimořádných situací. V 8. a
9. třídě je realizováno formou projektu.

Kompetence Voz
Cílem vzdělávání v předmětu VOZ je:
- aby si žák osvojil základní životní postoje ,
- aby získal soubor klíčových kompetencí ,
- aby spolu se získanými zkušenostmi a dovednostmi mohl dál rozvíjet svou osobnost.
Kompetence k učení
Vedeme žáka k tomu:
-

aby sám uvědoměle přistupoval ke svému dalšímu sebevzdělávání

aby si plně uvědomil potřebu celoživotního učení.
-

aby získal potřebné zkušenosti v orientaci v získaných informacích

-

aby informace dovedl třídit a vyhodnocovat.

Kompetence k řešení problémů
Vzhledem k tomu, že na naší škole musíme často řešit výchovné přestupky, je tato kompetence
klíčová.
Snažíme se o to :
- aby si žák plně uvědomoval odpovědnost za to, co dělá,

- aby se naučil reagovat klidně a správně,
- aby získal pocit odpovědnosti za své činy,
- aby uměl obhájit své rozhodnutí, ale zároveň uměl pochopit názor a rozhodnutí druhého.
Kompetence komunikativní
Učíme žáka, aby uměl :
- vést plnohodnotný dialog, který mu umožní souvisle vyjadřovat své myšlenky,
- získat schopnost využívat informační zdroje a vybírat si z nich potřebné informace,
- diskutovat o různorodých problémech či skutečnostech,
- vhodně reagovat na promluvy druhých,
- se plnohodnotně zapojit do hovoru.
Kompetence sociální a personální
Snažíme se, aby žák
-

získal schopnost pracovat ve skupinách,

-

naučil se zapojovat do kolektivní práce,

-

pracoval podle pravidel práce v týmu.

Kompetence občanské
Učíme žáka :
-

umět se vyrovnat s odlišným přesvědčením,
-

-

respektovat základy společenského chování,

umět se dobře rozhodnout v krizové situaci,
-

-

respektovat názory druhých,

mít vztah ke kulturním hodnotám,

chápat ekologické problémy a projevovat snahu je řešit.

Kompetence pracovní
Snažíme se, aby žák:
-

získal kladný vztah k práci,

-

respektoval každý druh pracovní činnosti,

-

uměl se aktivně podílet na kolektivní práci,

-

při pracovní činnosti dbal na bezpečnost svou i druhých,
získal základní přehled o složitosti podnikání.

Předmět: Výchova k občanství

Očekávané výstupy Školní výstupy
z RVP ZV

VO-9-1-04 zhodnotí
nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní
vybírá akce, které ho
zajímají

VO-9-4-06 objasní
význam právní
úpravy důležitých
vztahů- vlastnictví,
pracovní poměr,
manželství

Seznámí se s pojmy
relativita času,
subjektivní prožívání
času, rozumí jim. Snaží
se svůj volný čas
efektivně využívat.

Seznámí se s právními
podmínkami uzavření
manželství.
Charakterizuje jednotlivé
role členů rodiny,
správně používá názvy
jednotlivých členů rodiny
VO-9-3-02 sestaví
– i širší. Seznámí se s
jednoduchý rozpočet reprodukční funkcí
domácnosti, uvede
rodiny. Rozumí pojmům
hlavní příjmy a
rodinný rozpočet, zná
výdaje, rozliší
způsoby získávání
pravidelné a
majetku. Zná význam
jednorázové příjmy a peněz a učí se správně
výdaje, zváží
hospodařit.
nezbytnost
jednotlivých výdajů v Rozumí pojmům
hospodaření
polygamie, registrované
domácnosti, objasní partnerství, církevní a
princip vyrovnaného, civilní sňatek.
schodkového a
přebytkového
rozpočtu domácnosti,

Ročník:6

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Osobnostní a sociální
výchova
ČLOVĚK V RYTMU
ČASU

Výchova ke zdraví
Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
RODINNÝ ŽIVOT

dodržuje zásady
hospodárnosti a
vyhýbá se rizikům při
hospodaření s penězi

VO- 9-1-07 uplatňuje
vhodné způsoby
chování a
komunikace v
různých životních
situacích, případné
neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší
nenásilným
způsobem

Seznámí se systémem
našeho školství,
zodpovědně přistupuje k
přípravě na vyučování,
učí se vést poznámky v
sešitě tak, aby byly nejen
funkční, ale i estetické.
Snaží se naučit
organizovat efektivně
svůj čas.

Osobnostní a sociální
výchova

ŽIVOT VE ŠKOLE
Výchova ke zdraví

VZ – 9- 1-01
respektuje přijatá
pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých
mezilidských vztahů
v komunitě

VO-9-1-04 zhodnotí
nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní
vybírá akce, které ho
zajímají

Orientuje se ve své obci,
umí poskytnout cizinci
stručné informace o
objektech v obci.
Konkrétně popíše, čím je
obec tvořena a zná její
VO-9-04 vyloží smysl součásti. Umí popsat
voleb do
účel jednotlivých
zastupitelstev v
institucí.Uvědomuje si
demokratických
podíl občanů na řízení
státech a uvede
obce.
příklady, jak mohou
výsledky voleb
ovlivňovat

Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchovazpůsoby komunikace s
občany
DOMOV JE TAM, KDE
Výchova
demokratického
občana- formy
participace občanů v
politickém životě

každodenní život
občanů

VO- 9-1-10 posoudí a
na příkladech doloží
přínos spolupráce lidí
při řešení
konkrétních úkolů a
dosahování
některých cílů v
rodině, ve škole, v
obci
VO-9-1-01 objasní
účel důležitých
symbolů našeho
státu a způsoby jejich
používání
VO-9-4-02 rozlišuje a
porovnává úkoly
jednotlivých složek
státní moci ČR i jejich
orgánů a institucí,
uvede příklady
institucí a orgánů,
které se podílejí na
správě obcí, krajů a
státu

VO-9-1-02 rozlišuje
projevy vlastenectví
od projevů
nacionalismu

Zná, co je typické pro
vlastní region, pozná
některé známé stavby v
regionu, významné
regionální osobnosti,
místní tradice.

Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
MÁ VLAST
Výchova
demokratického
občana

Seznámí se s Ústavou
ČR, zná státní symboly
ČR a jejich význam.
Rozumí pojmům
demokracie, republika,
moc zákonodárná,
výkonná a soudní,
poslanecká sněmovna,
senát.

Probudí svůj zájem o čs.
historii. Vysvětlí přínos
významných osobností.

Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
Z HISTORIE

Vysvětlí kulturní a
historický význam
hlavního města Prahy.
Seznámí se se jmény
všech českých a
československých
prezidentů. Seznámí se

Výchova
demokratického
občana

s hlavním městem jako s
důležitým centrem dění.

VO-9-1-09
rozpoznává
netolerantní,
rasistické, xenofobní
a extremistické
projevy v chování lidí
a zaujímá aktivní
postoj proti všem
projevům lidské
nesnášenlivosti

Chápe pojmy rasismus,
diskriminace, xenofobie,
umí je vysvětlit a zamýšlí
se nad tím, co vede
jedince k tomu, aby se
choval nehumánně.

VZ-9-1-15 projevuje
odpovědné chování v
rizikových situacích
silniční a železniční
dopravy; aktivně
předchází situacím
ohrožení zdraví a
osobního bezpečí; v
případě potřeby
poskytne první
pomoc

Seznámí se se zásadami
první pomoci.

VZ-9-1-16 uplatňuje
adekvátní způsoby
chování a ochrany v
modelových
situacích ohrožení,
nebezpečí i
mimořádných
událostí

druhému účinnou první
pomoc.

Zná pojmy konflikt a
kompromis- učí se hledat
vhodná řešení problémů,
zvládat své emoce.

v situacích ohrožujících
život se chová
racionálně, účelně a
rychle.
V případě potřeby
dokáže poskytnout

Dějepis- princip
rovnosti a nerovnosti
lidí v dějinách

MINIÚVOD DO
LIDSKÝCH PRÁV

Osobnostní a sociální
výchova
Výchova ke zdraví
PRVNÍ POMOC

VO-9-1-08 objasní
potřebu tolerance ve
společnosti,
respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy,
způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k
menšinám

Seznámí se s
významnými dny a
oslavami

Výchova
demokratického
občana

KALENDÁŘ

v průběhu roku,
prostřednictvím
výročních obyčejů
poznává život lidí
v minulosti.
Získává úctu k přírodě i k
práci.
Znovu objevuje
pozapomenuté
zvyky a tradice.

VZ-9-1-15 projevuje
odpovědné chování v
rizikových situacích
silniční a železniční
dopravy; aktivně
předchází situacím
ohrožení zdraví a
osobního bezpečí; v
případě potřeby
poskytne první
pomoc

Předmět:
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Zná, jak se bezpečně
chovat na silnicích jako
cyklista, ovládá
bezpečné chování
chodce jako účastníka
silničního provozu

Osobnostní a sociální
výchova
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Výchova

k

občanství

Očekávané
výstupy z
RVP ZV

Školní výstupy

VO-9-1-07
uplatňuje
vhodné
způsoby
chování a
komunikace v
různých
životních
situacích,
případné
neshody či
konflikty s
druhými lidmi
řeší
nenásilným
způsobem

Rozumí pojmu socializace.

ŽIVOT MEZI
LIDMI

Průřezov
á témata
Poznámk
y

Multimediál
ní výchova

Umí rozlišit sociál. skupiny podle různých hledisek, snaží se předcházet konfliktům, umí je řešit.
Definuje pojem – sociální skupina, umí poskytnout
pomoc, být oporou, rozumí pojmům.
Učí se vhodně komunikovat, volí vhodné způsoby
komunikace s ohledem na situaci.
Chápe důležitost výchovy a vlivu okolí na formování
osobnosti.

Rozpozná možný negativní vliv kamarádů a party a
VO-9-1-10
umí se bránit.
posoudí a na
příkladech
Volí vhodné prostředky komunikace ve styku s
doloží přínos ostatními lidmi.
spolupráce
lidí při řešení
konkrétních
úkolů a
dosahování
některých
cílů v rodině,
ve škole, v
obci
VO-9-2-01
objasní, jak
může
realističtější
poznání a
hodnocení
vlastní
osobnosti a
potenciálu
pozitivně
ovlivnit jeho
rozhodování,
vztahy s

Učivo

Osobnostní
a sociální
výchova

druhými lidmi
i kvalitu
života
VO-9-2-03
rozpoznává
projevy
záporných
charakterový
ch vlastností
u sebe i u
druhých lidí,
kriticky
hodnotí a
vhodně
koriguje své
jednání a
chování

VO-9-1-04
zhodnotí
nabídku
kulturních
institucí a
cíleně z ní
vybírá akce,
které ho
zajímají
VO-9-1-08
objasní
potřebu
tolerance ve
společnosti,
respektuje
kulturní
zvláštnosti i
odlišné
názory,
zájmy,
způsoby
chování a
myšlení lidí,
zaujímá
tolerantní

Rozlišuje jednotlivé druhy umění, respektuje odlišný
vkus druhých.

ČLOVĚK A
KULTURA

Multimediál
ní výchova

Osvojí si pojem umění, kultura, kýč, krása
a móda.
Seznámí se s nejvýznamnějšími náboženskými
systémy a jejich principy.
Zná pravidla slušného chování, umí se v jednotlivých
situacích kulturně zachovat.

Multikulturn
í výchovaKulturní
diference

postoje k
menšinám

VO-9-1-03
zdůvodní
nepřijatelnost
vandalského
chování a
aktivně proti
němu
vystupuje

Poznává krásy ČR a možnosti její ochrany, snaží se
chovat tak, aby přírodu nepoškozoval, ale naopak ji
chránil.

VO-9-3-01
rozlišuje a
porovnává
různé formy
vlastnictví,
včetně
duševního
vlastnictví, a
způsoby
jejich
ochrany,
uvede
příklady

Seznámí se s pojmy: potřeby, služby, statky

PŘÍRODNÍ A Environme
KULTURNÍ ntální
BOHATSTVÍ výchova

Seznámí se s možnostmi ochrany životního
prostředí. Chová se šetrně k okolní přírodě.

Rozlišuje druhy vlastnictví.
Rozumí pojmům životní úroveň, životní
styl, konzumní společnost
Respektuje majetek druhých, chová se šetrně
k majetku celé společnosti a čelí vandalismu.
Chrání majetek školy.
Umí vysvětlit, co ovlivňuje životní úroveň,
učí se skromnosti.

MAJETEK V
NAŠEM
ŽIVOTĚ

Výchova
demokratic
kého
občana

VO-9-4-01
rozlišuje
nejčastější
typy a formy
států a na
příkladech
porovná
jejich znaky
VO-9-4-03
objasní
výhody
demokratické
ho způsobu
řízení státu
pro
každodenní
život občanů
VO-9-4-04
vyloží smysl
voleb do
zastupitelstev
v
demokratický
ch státech a
uvede
příklady, jak
mohou
výsledky
voleb
ovlivňovat
každodenní
život občanů

Uvede hlavní znaky státu. Pochopí a umí
vysvětlit nutnost existence státu.Osvojí si
pojmy – demokracie, autokracie, republika, teokracie.
Seznámí se s pojmy volební právo, druhy voleb

ŘÍZENÍ
Multimediál
SPOLEČNOS ní výchova
TI
Výchova
demokratic
kého
občana

VO-9-5-01
popíše vliv
začlenění do
EU na
každodenní
život občanů,
uvede
příklady práv
občanů ČR v
rámci EU i
možných
způsobů
jejich
uplatňování
VO-9-5-02
uvede
některé
významné
mezinárodní
organizace a
společenství,
k nimž má
vztah ČR,
posoudí
jejich význam
ve světovém
dění a popíše
výhody
spolupráce
mezi státy,
včetně
zajišťování
obrany státu
a účasti na
zahraničních
misích
VO-9-5-06
uvede
příklady
mezinárodníh
o terorismu a
zaujme
vlastní postoj
ke způsobům
jeho potírání,
objasní roli
ozbrojených
sil ČR při
zajišťování

Seznámí se s organizací Evropská unie, jejími úkoly,
členskými zeměmi EU

SVĚT KOLEM Multimediál
NÁS
ní výchova

Přistupuje k ostatním lidem bez jakýchkoli předsudků.

Uvědomuje si nutnost mezinárodní spolupráce
Rozumí pojmům tolerance,intolerance,
předsudek, rasismus, xenofobie,
diskriminace, antisemitismus.

Uvědomí si důležitost sebeochrany. Umí rozpoznat
varovné signály a správně používat tísňové linky,
vyzkouší si první pomoc v případě mimořádných
situací

Výchova
demokratic
kého
občana

obrany státu
a při řešení
krizí
nevojenskéh
o charakteru

VO-9-4-05
přiměřeně
uplatňuje svá
práva včetně
práv
spotřebitele a
respektuje
práva a
oprávněné
zájmy
druhých lidí,
posoudí
význam
ochrany
lidských práv
a svobod,
rozumí
povinnostem
občana při
zajišťování
obrany státu
VO- 9-5-08
dodržuje
právní
ustanovení,
která se na
něj vztahují, a
uvědomuje si

Seznámí se s některými dokumenty vztahujících se k
lidským právům. Uvědomí si důležitost a nutnost jejich
ochrany.
Vysvětlí pojmy morálka, svědomí, svoboda, autorita.
Vcítí se do pocitů diskriminovaného člověka. Umí
vysvětlit pojmy diskriminace, xenofobie, rasismus.

LIDSKÁ
PRÁVA

Výchova
demokratic
kého
občana

rizika jejich
porušování

Předmět:
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Očekávané výstupy
z RVP ZV

Výchova

Školní výstupy

Učivo

k

občanství

Průřezová
témata
Poznámk
y

VO-9-2-01 objasní, jak
může realističtější
poznání a hodnocení
vlastní osobnosti a
potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí
vliv osobních
vlastností na
dosahování
individuálních i
společných cílů,
objasní význam vůle
při dosahování cílů a
překonávání překážek
VO-9-2-03 rozpoznává
projevy záporných
charakterových
vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně
koriguje své chování
a jednání
VO-9-2-04 popíše, jak
lze usměrňovat a
kultivovat
charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti,
překonávat osobní
nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

Upevní si pravidla
správné životosprávy.
Blíže se seznámí s pojmy
– biologická, psychická a
sociální stránka jedince a
dokáže je rozlišit. Snaží
se uvědomit , co očekává
od života.

Osobnostní a
sociální výchova

Získává k sobě pozitivní
přístup.
Rozlišuje charakterní a
bezcharakterní jednání.
Uvědomuje si, co člověka
může motivovat.
Poznává své schopnosti
a posiluje své
sebevědomí. Vysvětlí
pojmy temperament a
charakter. Chápe pojmy
sebeuspokojení,
sebepoznání,
sebehodnocení,
sebevědomí.
Rozumí pojmům – fáze
života, dospělost a stáří.
Co chci – pojmy motiv,
zájmy, potřeba, hodnota
Co mohu – pojmy
kreativita, vloha, nadání,
talent a genialita

Multimediální
výchova

Výchova
demokratického
občana
OSOBNOST

VO-9-1-07 uplatňuje
vhodné způsoby
chování a
komunikace v
různých životních
situacích, případné
neshody či konflikty s
druhými lidmi
řešínenásilným
způsobem
VO-9-2-03 rozpoznává
projevy záporných
charakterových
vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně
koriguje své chování
a jednání

VO-9-1-05 kriticky
přistupuje k
mediálním
informacím, vyjádří
svůj postoj k
působení propagandy
a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí

Posuzuje míru krizových
situací v rodině, snaží se
najít správné východisko
z problému. Poznává
sám sebe , své potřeba a
potřeby druhých. Chápe
nutnost dodržování práv
a povinností v rámci
rodiny. Specifikuje kvalitu
partnerského soužití a
snaží se vyvodit závěry
významné pro volbu
životního partnera.
Chápe nutnost řešit
konflikty v rodině
rozumnou cestou.

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova
RODINA

Ověří si existenci
smyslových klamů,
procvičuje si svou
vnímavost a
představivost.
Pěstuje pozitivní vnímání
světa. Při jednání s lidmi
nepodléhá omylům při
sociálním vnímání,
uvědomuje si chybné
tendence při posuzování
druhých lidí, zná
součinnost smyslových
orgánů při získávání
informací o vnějším a
vnitřním prostředí

Osobnostní a
sociální výchova
PSYCHICKÉ STAVY A

PROCESY

Multimediální
výchova

VZ-9-1-06 vyjádří
vlastní názor k
problematice zdraví a
diskutuje o něm v
kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším
okolí
VZ-9-1-08 uplatňuje
osvojené preventivní
způsoby
rozhodování, chování
a jednání v
souvislosti s
běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými
chorobami; svěří se
se zdravotním
problémem a v
případě potřeby
vyhledá odbornou
pomoc

VO-9-1-07 uplatňuje
vhodné způsoby
chování a
komunikace v
různých životních
situacích, případné
neshody či konflikty s
druhými lidmi řeší
nenásilným
způsobem

Umí vyjádřit své pocity
spojené se změnou
chování nemocného a
zdravého člověka. Zná
různé aplikace léčebného
režimu, řeší možnost
pomoci nemocnému a
starost o něj v rámci
rodiny. Hledá možnost
správného uplatnění
dietního stravování a
podávání léků v nemoci.
Umí vyhledávat
informace z oblasti zdraví
a nemoci.

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova

ČLOVĚK VE ZDRAVÍ A
V NEMOCI

K nemocnému zaujímá
pozitivní postoj a je mu
oporou v jeho nemoci.
Chápe pojem –
alternativní léčba,
prevence civilizačních
chorob.

Seznámí se s pojmy
asertivní, pasivní a
agresivní jednání..
Rozpoznává výhody
rozumného asertivního
chování a nevýhody
agresivního a pasivního
jednání. Umí asertivně
vyjádřit kritiku.

ČLOVĚK V
SOCIÁLNÍCH
VZTAZÍCH

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova

VZ-9-1-7 dává do
souvislostí složení
stravy a způsob
stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a
v rámci svých
možností uplatňuje
zdravé stravovací
návyky
VO-9-1-05 kriticky
přistupuje k
mediálním
informacím, vyjádří
svůj postoj k
působení propagandy
a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí

Zná a umí vysvětlit pojmy
–energetická hodnota
potravin, základní živiny,
energetická potřeba
organismu, podvýživa,
obezita, mentální
anorexie, hladovění,
ideální BMI, alternativní
stravování, makrobiotika,
vegetariánství, fast foot.
Chápe pojem hygiena
potravin. Zaujímá postoj
k nežádoucím způsobům
výživy. Zná své možnosti
v přispívání k
udržení zdravé výživy a
zdravého způsobu
stravování. Odlišuje
nežádoucí způsob výživy
– podvýživa X obezita.
Snaží se zaujmout
správné stanovisko k
současným způsobům
stravování, reklamě a
hygieně potravin.

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova

ZDRAVÁ VÝŽIVA

.

VO-9-3-02 sestaví
jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede
hlavní příjmy a
výdaje, rozliší
pravidelné a
jednorázové příjmy a
výdaje, zváží
nezbytnost
jednotlivých výdajů v
hospodaření
domácnosti, objasní
princip vyrovnaného,
schodkového a
přebytkového
rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady
hospodárnosti a

Popíše základní funkce a
principy dělby práce v
rodině a společnosti a
vysvětlí význam.

Osobnostní a
sociální výchova

Rozpočet domácnostiúspory, investice.
Úvěry, splátkový prodej,
leasing.
Zvládne sestavit
jednoduchý rozpočet
domácnosti, rozliší
pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje.

HOSPODAŘENÍ

Multimediální
výchova
Výchova
demokratického
občana.

vyhýbá se rizikům při
hospodaření s penězi
VO-9-3-03 na
příkladech ukáže
vhodné využití
různých nástrojů
hotovostního a
bezhotovostního
placení, uvede
příklady použití
debetní a kreditní
platební karty,
vysvětlí jejich
omezení

VO-9-1-05 kriticky
přistupuje k
mediálním
informacím, vyjádří
svůj postoj k
působení propagandy
a reklamy na veřejné
mínění a chování lidí

Definuje a objasňuje
pojmy – droga, drogová
závislost, alkoholismus,
tabákismus, příčiny
vzniku drogové závislosti,
druhy závislosti,
nebezpečí drog, a jejich
následky zdravotní,
psychické a sociální.
Rozdíly mezi návykem

VZ-9-1-13 uvádí do
souvislostí zdravotní
a psychosociální
rizika spojená se
zneužíváním
návykových látek a
životní perspektivu
mladého člověka;
uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a
modely chování při
kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve
škole i mimo ni; v
případě potřeby
vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo
druhým

a závislostí, druhy
závislosti, krizová centra.
Umí vyjádřit své pocity
spojené s nebezpečím
závislosti na drogách.
Dokáže zdůvodnit
význam prevence
drogové závislosti,
včetně otázek odmítání
drogy a pomoci při
problémech s
návykovými látkami.
Zaujímá k nim negativní
postoj. Chápe souvislost
mezi injekční aplikací
návykových látek
a možností nákazy virem
HIV. Zdůvodní význam
prevence zneužívání
návykových látek,
orientuje se v nabídce

Osobnostní a
sociální výchova
PREVENCE
ZNEUŽÍVÁNÍ
NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Multimediální
výchova
Výchova
demokratického
občana.

specializované pomoci –
krizová centra apod.

VO-9-4-07 provádí
jednoduché právní
úkony a chápe jejich
důsledky, uvede
příklady některých
smluv upravujících
občanskoprávní
vztahy- osobní
přeprava, koupě,
oprava či pronájem
věci
VO-9-4-08 dodržuje
právní ustanovení,
která se na
nějvztahují, a
uvědomuje si rizika
jejich porušování

Seznámí se se
základními pojmy v
oblasti práva a porozumí
jim. Dbá na dodržování
právních a etických
norem. Upevňuje si
potřebu dodržování
pravidel pro fungování
společnosti. Dokáže
vysvětlit rozdíl mezi
právními a morálními
normami. Procvičuje si
schopnost spolupráce v
rámci třídy. Posiluje
schopnost dodržování
společně stanovených
zásad.

Osobnostní a
sociální výchova

PRÁVO

Multimediální
výchova
Výchova
demokratického
občana

VO-9-4-10 rozpozná
protiprávní jednání,
rozliší přestupek a
trestný čin, uvede
jejich příklady
VZ-9-1-01 respektuje
přijatá pravidla
soužití mezi
spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých
mezilidských vztahů v
komunitě
VZ-9-1-16 uplatňuje
adekvátní způsoby
chování a ochrany v
modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i
mimořádných
událostí

Definuje a objasňuje
pojmy osobní bezpečí,
agrese, agresivita, oběť
násilí, delikt,
vandalismus, domácí
násilí, krizová centra,
šikana, katastrofa,
evakuace, první pomoc..
Odlišuje pozitivní a
negativní působení
sociální skupiny na
osobní bezpečí jedince,
různé podoby šikany a
možnosti preventivních
programů proti ní. Umí
poskytovat první pomoc
při úrazech,
poranění,pokousání
zvířetem či bodnutí
hmyzem.

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova
OSOBNÍ BEZPEČÍ

Výchova
demokratického
občana

VZ-9-1-09 projevuje
odpovědný vztah k
sobě samému, k
vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého
životního stylu;
dobrovolně se podílí
na programech
podpory a zdraví v
rámci školy a obce
VZ-9-1-11 respektuje
změny v období
dospívání, vhodně na
ně reaguje;
kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje
význam sexuality v
souvislosti se
zdravím, etikou,
morálkou a
pozitivními životními
cíli; chápe význam
zdrženlivosti v
dospívání a
odpovědného
sexuálního chování

Definuje pojmy –
dospívání, láska
zamilovanost, sex,
necking, petting, pohlavní
život, reprodukční zdraví,
sexuální odlišnosti, riziko
prostituce, těhotenství,
hodnoty a normy v
sexualitě, sexuální
deviace.

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova

Posuzuje rizika
předčasného zahájení
pohlavní aktivity, rizika
přenosu pohlavních
chorob, těhotenství
mladistvých. Hledá
vlastní způsob obrany
před sexuálními devianty
.

Výchova
demokratického
občana

LIDSKÁ SEXUALITA
Porozumí tělesným i
duševním změnám v
oblasti dospívání.

ANEB CO TO JE
LÁSKA

Chápe různé podoby
lásky, specifikuje
odlišnosti v lásce, umí
vysvětlit pojmy
heterosexualita,
homosexualita ,
bisexualita a
transsexualita včetně
toho, že k nim zaujímá
tolerantní postoj.
Chápe pojem plánování
rodičovství i metody
antikoncepce.

Předmět:
Ročník: 9

Výchova

k

občanství

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

VO-9-4-06 objasní
význam právní úpravy
důležitých vztahůvlastnictví, pracovní
poměr, manželství

Přijímá
spoluzodpovědnost za
život v obci. Snaží se
aktivně podílet na životě
své obce. Hájí zájmy své
a zároveň respektuje
VO-9-202 posoudí vliv názory svých
osobních vlastností na spoluobčanů.
OBČAN V PRACOVNÍM
dosahování
POMĚRU
individuálních i
Seznamuje se s tím, jak si
společných cílů,
správně vybrat své
objasní význam vůle
budoucí povolání,
při dosahování cílů a
rozpoznává své pracovní
překonávání překážek a studijní předpoklady.
Využívá poznatky z oblasti
sebepoznávání,
rozhodování a plánování
vlastní budoucnosti.

VO-9-1-07 uplatňuje
vhodné způsoby
chování a komunikace
v různých životních
situacích, případné
neshody a konflikty s
druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem

Člení a posuzuje faktory
vedoucí ke krizím v rodině
a snaží se najít možné
řešení. Analyzuje
současné sociálně
ekonomické problémy
rodin s dětmi, životní
minimum

VO-9-2-03 rozpoznává
projevy záporných
charakterových
vlastností u sebe i
druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně
koriguje své chování a
jednání

a rozdíly mezi
společenskou úrovní
rodin. Objasní kvality
“dobrého“ rodiče pro
zdravý vývoj dítěte.

Chápe význam hodnoty
rodiny v současné
společnosti. Rozlišuje
VO-9-3-01 rozlišuje a
modely rodin dříve a dnes.
porovnává různé formy Hledá kompromis ve
vlastnictví, včetně
vztazích a schopnost řešit
duševního vlastnictví, různé krizové situace v
a způsoby jejich
rodině. Odsuzuje chování,
jež vede k rozpadu rodiny

Multimediální
výchova
Výchova
demokratického
občana
Osobnostní a
sociální výchova

Osobnostní a
sociální výchova

RODINA

a ohrožuje zdravý vývoj
dítěte. Rozlišuje shody a
rozdíly mezi funkční a
VO-9-3-07 rozlišuje, ze disfunkční rodinou.
kterých zdrojů
Odsuzuje domácí násilí.
pocházejí příjmy státu Pochopí a posoudí kvality
a do kterých oblastí
obou rodičů.
stát směřuje své
výdaje, uvede příklady
dávek a příspěvků,
které ze státního
rozpočtu získávají
občané
ochrany, uvede
příklady

VO- 9-4-08 Dodržuje
právní ustanovení,
která se na něj vztahují
a uvědomuje si rizika
jejich porušování.
VO-9-4-09 rozlišuje a
porovnává úkoly
orgánů právní ochrany
občanů, uvede
příklady jejich činnosti
a spolupráce při
postihování trestných
činů

Dokáže vysvětlit význam
práva, odvětví právního
řádu ČR, směřuje k
právnímu vědomí.
Uvědomuje si potřebu
znalosti právního řádu a
jeho dodržování.
Přiměřeně uplatňuje svá
práva, respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých.
Chápe význam uplatnění
občanských práv v
běžném životě,
dodržování povinností
a respektování práv
druhých.
Odpovědnost za škodu.

Multimediální
výchova

OBČAN A PRÁVO

Výchova
demokratického
občana
Osobnostní a
sociální výchova

VZ-9-1-03 vysvětlí na
příkladech přímé
souvislosti mezi
tělesným, duševním a
sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi
uspokojováním
základních lidských
potřeb a hodnotou
zdraví

Využívá znalosti z péče o
zdraví jako prostředku pro
naplnění život. Potřeb a
cílů. Posuzuje faktory,
které mohou pozitivně
ovlivňovat naše zdraví
tělesným a duševním
stavem člověka. Chápe
povinnosti člověka v péči
o své zdraví i o zdraví
druhých. Pochopí
VZ-9-1-04 posoudí
souvislosti mezi zdravím a
různé způsoby chování kvalitou života. Roviny
lidí z hlediska
života – tělesná, duševní,
odpovědnosti za
sociální a duchovní.
vlastní zdraví i za
Rozlišuje mezi tělesnou a
zdraví druhých a
duševní aktivitou a hledá
vyvozuje z nich osobní vzájemné souvislosti.
odpovědnost ve
Chápe vztah mezi
prospěch aktivní
stresovými situacemi a
podpory zdraví
následným ohrožením
zdraví. Zná různé postupy
VZ-9-1-10 samostatně a techniky duševní
využívá osvojené
hygieny v péči o duševní
kompenzační a
zdraví a prevenci
relaxační techniky a
psychosomatických
sociální dovednosti k onemocnění. Analyzuje
regeneraci organismu, vlastní “JÁ“
překonávání únavy a
prostřednictvím technik
předcházení
sebepoznávání
stresovým situacím

VO-9-4-08 dodržuje
právní ustanovení,
která se na něj
vztahují, a uvědomuje
si rizika jejich
porušování

Zná orgány státní moci,
uvede příklady sankcí,
rozvíjí empatické cítění,
hledá možná řešení
různých situací,
rozpoznává protiprávní
jednání. Respektuje
VO-9-4-09 rozlišuje a
pravidla jako nutný
porovnává úkoly
předpoklad bezpečného
orgánů právní ochrany života ve společnosti.
občanů, uvede
příklady jejich činnosti Trestní odpovědnost
a spolupracuje při
nezletilých a mladistvých.
postihování trestných Orgány právní ochrany.
činů
Chápe význam pravidel
pro fungování společnosti

Multimediální
výchova
Osobnostní a
sociální výchova

PÉČE O DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ

Multimediální
výchova
Osobnostní a
sociální výchova
PRÁVNÍ OCHRANA

Výchova
demokratického
občana

VO-9-4-10 rozpozná
protiprávní jednání,
rozliší přestupek,
trestný čin, uvede
jejich příklady

a bezpečný život občanů.
Zodpovědně přistupuje k
vlastnímu jednání s
ohledem na možné
následky, jedná v souladu
s právním řádem. V
případě potřeby umí
uplatňovat své právo na
právní ochranu.
Rozliší přestupek a trestný
čin, uvede příklad.

VZ-9-1-07 dává do
souvislostí složení
stravy a způsob
stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a
v rámci svých
možností uplatňuje
zdravé stravovací
návyky

Správně vyvozuje význam
zdravé výživy pro aktivní
život. Obhajuje důležitou
úlohu přirozené výživy
kojence – včetně významu
emocionálního. Snaží se
aplikovat poznatky o
zdravé výživě na životním
stylu sportovců i
jednotlivců. Řeší situace
zapříčiněné nežádoucím
způsobem výživy.
Odhaluje příčiny
zdravotních potíží, které
vznikly přítomností
cizorodých látek v
potravinovém řetězci.

Osobnostní a
sociální výchova

Mediální výchova

ZDRAVÁ VÝŽIVA

VO-9-4-06 objasní
význam právní úpravy
důležitých vztahůvlastnictví, pracovní
poměr, manželství

Zamýšlí se nad
významem manželství a
rodiny.
Seznamuje se s rodinou z
pohledu práva, se
základními právy a
povinnostmi manželů, s
vyživovací povinností mezi
manžely i mezi rodiči a
dětmi

Osobnostní a
sociální výchova

Mediální výchova

RODINA A ZÁKONY

Diskutuje o významu
rodinného života. Chápe
pojem homosexualita a
snaží se vcítit do pocitů
homosexuálních párů.
Seznámí se základy
zákona o sociálně právní
ochraně dětí.
Jmenuje některé formy
pomoci, které rodinám
nabízí stát

VZ-9-1-13 uvádí do
souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika
spojená se
zneužíváním
návykových látek a
životní perspektivu
mladého člověka;
uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a
modely chování při
kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve
škole i mimo ni; v
případě potřeby
vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo
druhým

Rozčleňuje a posuzuje
faktory vedoucí k
závislosti na návykových
látkách. Analyzuje účinky
závislosti a možnosti
odborné pomoci a
prevence. Zdůvodňuje
význam funkční rodiny v
PREVENCE
léčbě a prevenci
ZNEUŽÍVÁNÍ
závislosti. Chápe význam
první pomoci při otravě
NÁVYKOVÝCH
návykovými látkami,
LÁTEK
aplikuje známé postupy.
Rozpoznává varovné
signály – patologického
hráčství, závislosti na PC.

Chápe souvislosti mezi
nitrožilní aplikací drogy a
VZ-9-1-04 posoudí
přenosem infekce HIV.
různé způsoby chování Posuzuje negativní vliv
lidí z hlediska
dopingu ne zdraví
odpovědnosti za
sportujících jedinců. Umí

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova

vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z
nich osobní
odpovědnost ve
prospěch aktivní
podpory zdraví

argumentovat proti braní
drog a přesvědčivě je
odmítat.

VO-9-3-05 uvede a
porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s
volnými prostředky a
způsoby krytí deficitu

Umí vysvětlit pojem
ekonomika, seznámí se s
pojmy ekonomie, řízená a
tržní ekonomika. Uvádí
konkrétní příklady
fungování trhu.
Uvědomuje si vztah mezi
politikou

VO-9-3-06 na příkladu
chování kupujících a
prodávajících vyloží
podstatu fungování
trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její
změny, na příkladu
ukáže tvorbu ceny jako
součet nákladů, zisku
a DPH, popíše vliv
inflace na hodnotu
peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze
kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu
a do kterých oblastí
stát směřuje své
výdaje, uvede příklady
dávek a příspěvků,
které ze státního
rozpočtu získávají
občané

a hospodařením státu
jako jeden z aspektů
rozhodování voličů před
volbami.
Pronikne do problematiky
hospodaření státu.
Získává informace o
hospodaření státu. Uvádí
zdroje státního rozpočtu a
principy jeho rozdělování.

Multimediální
výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Výchova
demokratického
občana

HOSPODAŘENÍ

VO-9-3-08 rozlišuje a
porovnává úlohu
výroby, obchodu a
služeb, uvede příklady
jejich součinnosti

VZ-9-1-02 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)

Rozlišuje a posuzuje
faktory vedoucí k násilí ve
společnosti. Analyzuje
příčiny týrání dětí v rodině,
hledá možnosti jejich
ochrany a prevence.
Odlišuje pozitivní a
negativní působení
sociální skupiny na osobní
bezpečí jedince, různé
podoby násilí a možnosti
preventivních programů.
VZ-9-1-14 vyhodnotí na Zná některé příčiny
základě svých znalostí
a zkušeností možný
nebezpečí v silničním
manipulativní vliv
provozu, snaží se
vrstevníků, médií, sekt;
o dodržování pravidel
uplatňuje osvojené
silničního provozu.
dovednosti
komunikační obrany
Umí poskytnout první
proti manipulaci a
pomoc při poranění
agresi
VZ-9-1-15 projevuje
odpovědné chování v
rizikových situacích
silniční a železniční
dopravy; aktivně
předchází situacím
ohrožení zdraví a

a úrazech.

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova

OSOBNÍ BEZPEČÍ

osobního bezpečí; v
případě potřeby
poskytne adekvátní
pomoc

Zná současné problémy
globálního světa, umí je
pojmenovat a popsat,
vyjádřit svůj názor –
ohrožené životní prostředí,
růst počtu obyvatel,
VO-9-5-04 uvede
válečné konflikty,
některé globální
terorismus. Vyhledává v
problémy současnosti, médiích konkrétní případy
vyjádří na ně svůj
globálních problémů.
osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i
Zajímá se o negativní
možné důsledky pro
dopady globalizace ve
život lidstva
svém blízkém okolí- obci a
regionu, umí je
VO-9-5-05 objasní
pojmenovat a snaží se o
souvislosti globálních nich diskutovat a
a lokálních problémů, přemýšlet nad jejich
uvede příklady
řešením.
možných projevů a
způsobů řešení
globálních problémů
na lokální úrovni- v
obci a regionu

Výchova
demokratického
občana

VO-9-5-03 uvede
příklady některých
projevů globalizace,
porovná jejich klady a
zápory

VO-9-5-06 uvede
příklady
mezinárodního
terorismu a vyjádří

Osobnostní a
sociální výchova

GLOBÁLNÍ SVĚT

Multimediální
výchova

svůj názor na způsoby
jeho potírání.

VO-9-2-04 popíše, jak
lze usměrňovat a
kultivovat
charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti,
překonávat osobní
nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

Chápe pojem
seberealizace,
sebevědomí. Snaží se
vysvětlit, v čem on sám
vidí smysl života.

VZ-9-1-12 respektuje
význam sexuality v
souvislosti se zdravím,
etikou, morálkou a
pozitivními životními
cíli; chápe význam
zdrženlivosti v
dospívání a
odpovědného
sexuálního chování

Chápe techniku
pohlavního styku a
nutnosti souhlasu obou
partnerů. Uvědomuje si
rizika předčasného
zahájení sexuálního
života.

Chápe souvislosti

Chápe narození dítěte
jako naplnění hodnoty
mateřství a
nezastupitelnou úlohu
otce při narození a
výchově dítěte.

mezi fyzickou,
duševní a sociální
zralostí a kvalitním

Osobnostní a
sociální výchova
ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY
Výchova
demokratického
občana

Přemýšlí a diskutuje o
životě. Snaží se definovat
pojem štěstí.

Zná hlavní možnosti
obrany před sexuálními
devianty a komerčním
sexem.

Osobnostní a
sociální výchova
Multimediální
výchova
SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

sexem, manželstvím Naučí se vysvětlit
a rodičovstvím.
Uvědomuje si rizika

vývojová stádia plodu a
průběh porodu. Dokáže
definovat a uvědomit si
úlohy matky a otce v péči
o dítě a jeho výchově.

komerčního sexu a z
něho vyplývající
kriminalitypornografie,
prostituce, kuplířství.
Odmítá konzumní
vztah k sexu a jeho
škodlivým projevům.

Doplnění osnov předmětu Výchova k občanství v 9. ročníku
Dle pokynů MŠMT je nutné doplnit v rámci předmětu učivo problematiky boje s korupcí od
školního roku 2013/2014

Očekávané výstupy RV ZV :
Žák má prokazovat schopnost diskutovat o tom
1) co je korupce
2) jak se projevuje
3) proč vzniká
4) jaké jsou důsledky korupce
za důležité se považuje propojení s běžným životem žáků:

a) kde se mohou s korupcí setkat
b) jak korupci rozpoznat
c) co v té situaci dělat
Školní výstupy
Návrh zařazení jednotlivých bodů do kapitol osnov učiva:
Co je korupce- učivo OBČAN A PRÁVO- právní vědomí a odpovědnost za své jednání,
korupce jako nelegální způsob dosahování svých cílů

Projevy korupce- učivo HOSPODAŘENÍ- typy korupce, korupce v ČR- Útvar pro
odhalování korupce a finanční kriminality, státní korupce- využívání státu k osobnímu
prospěchu (rok 2013-korupce ve vládě,demise vlády, rozpuštění Sněmovny, předčasné
volby…)

Důvody vzniku-učivo RODINA- výchova v rodině, vzor chování rodičů, životní priority rodinyvše v souvislosti s propojením politických, hospodářských a sociálních poměrů v dané
společnosti. Postoj společnosti ke korupci ovlivňuje postoj jedince.

Důsledky korupce- učivo OBČAN A PRÁVO – korupční jednání posuzováno jako trestné
činy: úplatkářství, trestné činy proti majetku, trestné činy úředních osob

Korupce v běžném životě občana – učivo PRÁVNÍ OCHRANA – malá administrativní
korupce (úřady, školy, školky)- podplácení úředníků, vedoucích pracovníků, ředitelů,
policistů k získání výhod nad rámec obecně stanovených a platných pravidel.
Řešení- preventivně korupci předcházet, pokud se stane, usilovat o její odhalení a
potrestání.

Postoj jedince při setkání s korupcí – učivoŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY- schopnost uplatnit
svůj názor, schopnost sebekritiky a kritiky, ohradit se proti korupci, nedopouštět se korupce,
nenechat se ovlivnit prostředím tolerujícím korupci, v dospělosti se zapojit do společenského
života-volit, popř.kandidovat, nepodlehnout lhostejnosti a pasivitě, podporovat protikorupční
organizace.

Fyzika
FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu
týdně a v 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu
fyzika:
směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich
vzájemných souvislostí
vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit
fyzikální vlastnosti
-

vede k vytváření a ověřování hypotéz

učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy
mezi nimi
směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné
terminologie
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického
uvažování

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů
vzdělávání:

frontální výuka s demonstračními
pomůckami
skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné
literatury)
samostatné
pozorování
krátkodobé
projekty

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro
každého žáka závazné.

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti
Člověka příroda:
-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek,
atomy, atomové teorie
přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos
elektromagnetických signálů
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční
soustava

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Kompetence k
učení

·
uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim
šanci na úspěch
·
učivo přizpůsobujeme schopnostem a
možnostem našich žáků
s důrazem na možnost jeho praktického
využití
·
(laboratorní

zaměřujeme se na praktické využití teoretických znalostí

práce, vycházky, exkurze → vytváření a srovnávání názorů skupin

·
na vhodných příkladech (např. ↑ techniky)
přesvědčujeme žáky
o nutnosti stále se učit a
rozvíjet
·
vyhledávat

učíme zpracovávat komplexně práci na zadané téma →

informace z různých zdrojů, vybrat podstatné, zpracovat,
prezentovat
·
rozlišujeme zřetelně základní a
rozšiřující učivo
·
chybou

učíme pracovat s

·
přípravy

vysvětlujeme pravidla domácí

Kompetence k řešení
problémů

·
vedeme žáky,aby rozpoznali problém, přemýšleli o
souvislostech,
·
informace

vyhledali chybějící

·
dále z možných řešení vybrat optimální, odhadnout
výsledek, ověřít
správnost řešení výsledku
·
učíme,aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj
způsob řešení
·
vedeme ke spolupráci-využít
zkušeností druhého
·
při ověřování řešení žák používá různé pomůcky
(tabulky, slovníky…)
·
s využitím pozorování nebo experimentu vedeme žáky k
samostatnému řešení
problému

·
problému

podporujeme různá přijatelná řešení

·
více zdrojů)

učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z

Kompetence občanské

·
prostředí

vedeme žáky k ochraně životního

·
seznamujeme je s ochranou člověka za
mimořádných situací
·
v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji
zajistit, správně se
rozhodnout, nezůstat
lhostejný

Kompetence sociální a personální

·
používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích,
organizujeme
vzájemnou pomoc
žáků
·
žáci jsou vedeni k hodnocení a
sebehodnocení
·
svůj názor

žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit

·
jiných

žáci jsou vedeni k respektování názorů

·
součástí),

zdůrazňujeme úlohu jedince v kolektivu (je jeho nedílnou

·
se, bez

naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení
omezování

druhých
·
spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na
„zkušenějšího
spoluhráče a ne
soupeře“
·
skupinách

učíme žáky přijímat rozdílné role ve

·
snažíme se o navození pohody a příjemné
atmosféry při výuce

Kompetence pracovní

·
nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu
(dělba práce)
·
jiných

učíme žáky chránit své zdraví a zdraví

·
pomáháme rozvíjet talent žáků v činnostech, ve
kterých vynikají
·
vedeme žáky k ochraně
majetku druhého
·
vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního
postupu k řešení
problému při dodržení všech
hledisek
·
organizujeme exkurze za účelem poznání
různých profesí

Kompetence
komunikativní

·
druhým

učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat

·
je, vhodně

učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat

argumentovat, přijímat
případnou kritiku

·
asertivitě

učíme

·
PC…)

učíme správně používat komunikační prostředky (telefon,
učíme zdravit, děkovat, omlouvat se,

poprosit
·
písemně

učíme žáky formulovat své myšlenky ústně i

·
trváme nejen na obsahu, ale i úpravě
písemných projevů

Předmět: Fyzika
Ročník:6.

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

·
uvede
konkrétní příklady
jevů dokazujících,
že se částice látek
neustále pohybují
a vzájemně na
sebe působí

Školní výstupy

Učivo

rozlišuje látku a těleso,
dovede uvést příklady
látek a těles

látka a těleso

popíše rozdíl mezi látkou
pevnou, kapalnou a
plynnou a vlastnosti,
kterými se od sebe liší

-rozdělení látek na pevné,
kapalné a plynné

Průřezová
témata
Poznámky

Osobnostní a
sociální výchova
(rozvoj schopností
poznávání)

správně používá pojem
atom, molekula,iont

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

-má představu o tom, z
čeho se skládá atom

změří vhodně
zvolenými měřidly
některé důležité
fyzikální veličiny
charakterizující
látky a tělesa

využívá s
porozuměním
vztah mezi
hustotou,
hmotností a
objemem při

ovládá značky a jednotky
základních veličin

fyzikální veličiny

vyjádří hodnotu veličiny a
přiřadí jednotku

změří délku tělesa,
výsledek zapíše a vyjádří
v různých jednotkách

délka

změří hmotnost pevných
a kapalných těles na
rovnoramenných vahách
a výsledek zapíše ve
vhodné jednotce

hmotnost

změří objem kapalného a
pevného tělesa pomocí
odměrného válce a
zapíše výsledek

objem

změří časový úsek
pomocí stopek a
orientuje se na ciferníku
hodin

čas

z hmotnosti a objemu
vypočítá hustotu, s
porozuměním používá
vztah ρ=m/V, pracuje s
tabulkami

hustota

řešení praktických
problémů

předpoví, jak se
změní délka či
objem tělesa při
dané změně jeho
teploty

využívá prakticky
poznatky o
působení
magnetického
pole na magnet

změří teplotu pomocí
teploměrů, určí rozdíl
teplot z naměřených
hodnot

teplota

předpoví, zda se délka či
objem tělesa při změně
teploty zvětší nebo
zmenší

teplotní roztažnost těles

zjistí zda na těleso
působí magnetická síla,
dokáže popsat využití
magnetické síly v
praktických situacích

magnetické vlastnosti
látek

u konkrétního magnetu
dokáže pokusně určit
druh pólu a graficky
znázornit indukční čáry

ověří existenci
magnetického pole

magnetické pole

ověří, jestli na těleso
působí elektrická síla a
zda v jeho okolí existuje
elektrické pole

elektrická síla, elektrické
pole

Předmět: Fyzika
Ročník: 7.

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

·
rozhodne,
jaký druh pohybu
těleso koná
vzhledem k jinému
tělesu

rozhodne, zda je dané
těleso v klidu či

pohyb a klid tělesa,
jejich relativnost

·
využívá s
porozuměním při
řešení problémů a
úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a
časem u
rovnoměrného
pohybu těles

změří dráhu uraženou
tělesem a

Průřezová
témata
Poznámky

v pohybu vzhledem k
jinému tělesu

dráha a čas

odpovídající čas

určí průměrnou rychlost z
dráhy uražené tělesem
za určitý čas

používá s porozuměním
vztah v=s/t pro rychlost
rovnoměrného pohybu
tělesa při řešení úloh

znázorní grafem závislost
dráhy
rovnoměrného pohybu na
čase a určí z něj k
danému času dráhu a
naopak

okamžitá a průměrná
rychlost rovnoměrného
pohybu

Enviromentální
výchova
(Lidské
aktivity a problémy
životního prostředí)

změří velikost
působící síly

změří sílu siloměrem

určí v konkrétní
jednoduché situaci
druhy sil
působících na
těleso, jejich
velikosti, směry a
výslednici

určí výpočtem i graficky
velikost a směr
výslednice dvou sil
stejných či opačných
směrů

síla , tření

vypočte velikost
gravitační síly

užívá s porozuměním
poznatek, že třecí síla
závisí na druhu materiálu
a drsnosti třecích ploch,
ale nikoli na jejich obsahu

určí svislý směr,určí
pokusně těžiště tělesa a
pro praktické situace
využívá fakt, že poloha
těžiště závisí na
rozložení látky v tělese

těžiště

využívá
Newtonovy
zákony pro
objasňování či
předvídání změn
pohybu těles při
působení stálé
výsledné síly v
jednoduchých
situacích

využívá Newtonovy
zákony k vysvětlení nebo
předvídání změn pohybu
tělesa při působení sil

Newtonovy pohybové
zákony

aplikuje poznatky
o otáčivých
účincích síly při

využívá poznatky o
podmínkách rovnovážné
polohy na páce a pevné

otáčivé účinky síly

(první,druhý a třetí)

řešení praktických
problémů

kladce pro vysvětlení
praktických situací

páka
pevná kladka

využívá poznatky
o zákonitostech
tlaku v klidných
tekutinách pro
řešení konkrétních
praktických
problémů

·
předpoví z
analýzy sil
působících na
těleso v klidné
tekutině chování
tělesa v ní

v jednoduchých
případech určí

tlaková síla

velikost a směr působící
tlakové síly

užívá s porozuměním
vztah mezi tlakem,
takovou silou a obsahem
plochy na níž síla působí

tlak

užívá Pascalův zákon k
vysvětlení funkce
hydraulických zařízení

Pascalův zákon

vysvětlí vznik
hydrostatického tlaku a s
porozuměním používá
vztah p=h ρ g k řešení
problémů a úloh

hydrostatický tlak

vysvětlí vznik
atmosférického tlaku,
chápe měření tlaku

atmosférický tlak

objasní vznik vztlakové
síly a určí její velikost a
směr v konkrétní situaci

vztlaková síla působící
na tělesa v kapalině

tlak plynu v uzavřené
nádobě

využívá zákona o
přímočarém šíření
světla ve
stejnorodém
optickém prostředí
a zákona odrazu
světla při řešení
problémů a úloh

porovnáním vztlakové a
gravitační síly dokáže
předpovědět, zda se
těleso potopí v kapalině,
zda se v ní bude vznášet
nebo zda bude plovat na
hladině

plování, vznášení se a
potápění těles v kapalině

rozpozná ve svém okolí
různé zdroje světla

světlo, zdroj světla

rozliší mezi zdrojem
světla a tělesem, které
světlo pouze odráží

- využívá poznatku, že se
světlo šíří přímočaře,
objasní vznik stínu

vyhledá hodnotu rychlosti
světla v tabulkách pro
vakuum a pro další
optická prostředí

přímočaré šíření světla

rychlost světla

využívá zákona odrazu
světla na rozhraní dvou
optických prostředí k
nalezení obrazu v
rovinném zrcadle

odraz světelného
paprsku

- pokusně určí rozdíl
mezi dutým a vypuklým
zrcadlem a dokáže uvést

zrcadla

příklad jejich využití v
praxi

rozhodne ze
znalosti rychlostí
světla ve dvou
různých
prostředích, zda
se světlo bude
lámat ke kolmici či
od kolmice, a
využívá této
skutečnosti při
analýze průchodu
světla čočkami

rozhodne na základě
znalostí o rychlostech
světla ve dvou
prostředích, zda se světlo
při přechodu z jednoho
prostředí do druhého
bude lámat ke kolmici
nebo od kolmice

lom světla na optickém
rozhraní

- rozliší pokusně spojku a
rozptylku, najde pokusně
ohnisko tenké spojky a
určí její ohniskovou
vzdálenost

optické čočky

dokáže popsat, z čeho
jsou složeny jednoduché
optické přístroje a jak se
využívají v běžném životě

- porozumí pojmům
krátkozrakost a
dalekozrakost a způsobu
nápravy těchto očních
vad brýlemi

pokusně objasní rozklad
bílého světla optickým
hranolem, vysvětlí vznik
duhy v přírodě

rozklad světla

Předmět: Fyzika
Ročník: 8.

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

určí v
jednoduchých
případech práci
vykonanou silou a
z ní určí změnu
energie tělesa
využívá s
porozuměním
vztah mezi
výkonem,
vykonanou prací a
časem

rozumí pojmu
mechanická práce a
výkon,

mechanická práce

dokáže určit, kdy těleso
ve fyzice práci koná,

výkon

s porozuměním používá
vztah W=Fs a P=W/t
při řešení problémů a
úloh

z vykonané práce určí v
jednoduchých
využívá 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

Průřezová
témata
Poznámky

polohová a pohybová
energie

případech změnu
polohové a pohybové
energie, je schopen
porovnat pohybové
energie těles na základě
jejich rychlostí a
hmotností

vysvětlí změnu vnitřní
energie tělesa při změně
teploty rozpozná v
přírodě a v praktickém
životě některé formy
tepelné výměny

vnitřní energie tělesa

tepelná výměna

Enviromentální
výchova
(Lidské
aktivity a problémy
životního prostředí)

(vedením,tepelným
zářením)

dokáže určit množství
tepla přijatého a

teplo přijaté a odevzdané
tělesem

odevzdaného tělesem,
zná-li hmotnost,
měrnou tepelnou
kapacitu a změnu teploty
tělesa (bez změny
skupenství)

rozpozná jednotlivé
skupenské přeměny a
bude schopen uvést
praktický příklad

Enviromentální
výchova
(vztah
člověka a prostředí)

změny skupenství

(tání, tuhnutí, vypařování,
var, kondenzace,
sublimace a
desublimace)
určí skupenské teplo tání
u některých látek

objasní jev anomálie
vody a jeho důsledky v
přírodě

rozpozná ve svém
okolí zdroje zvuku
a kvalitativně
analyzuje
příhodnost
daného prostředí
pro šíření zvuku

určí, co je v jeho okolí
zdrojem zvuku,

akustika
zvuk, zdroj zvuku

pozná, že k šíření zvuku
je nezbytnou podmínkou
látkové prostředí

šíření zvuku
o,odraz zvuku

chápe odraz zvuku jako
odraz zvukového vzruchu
od překážky a dovede
objasnit vznik ozvěny

využívá s porozuměním
poznatek, že rychlost
zvuku závisí na prostředí,
kterým se zvuk šíří

posoudí možnosti
zmenšování vlivu
nadměrného hluku
na životní
prostředí

sestaví správně
podle schématu
elektrický obvod a
analyzuje správně
schéma reálného
obvodu

rozliší vodič,
izolant a polovodič
na základě
analýzy jejich
vlastností

zjistí, že výška tónu je
tím větší, čím větší je
jeho kmitočet

tón, výška tónu

rozumí pojmu hlasitost
zvuku a má představu,
jak hlasité jsou různé
zdroje zvuku v jeho okolí

hlasitost zvuku

kmitočet tónu

určí možnosti, jak omezit
nepříznivý vliv nadměrně
hlasitého zvuku na
člověka

pokusně ověří, za jakých
podmínek prochází
obvodem elektrický proud
objasní účinky
elektrického proudu
(tepelné, světelné,
pohybové)

elektrický proud

využívá Ohmův
zákon pro část
obvodu při řešení
praktických
problémů

změří elektrický proud
ampérmetrem a
elektrické napětí
voltmetrem

dodržuje pravidla
bezpečné práce při
zacházení s elektrickými
zařízeními,
objasní
nebezpečí vzniku zkratu
a popíše možnosti
ochrany před zkratem

elektrické napětí

pravidla bezpečné práce
zkrat
pojistka

používá s porozuměním
Ohmův zákon pro kovy v
úlohách (R = U/I )
pochopí, že odpor vodiče
se zvětšuje s rostoucí
délkou a teplotou vodiče,
zmenšuje se se
zvětšujícím se obsahem
jeho průřezu a souvisí s
materiálem, ze kterého je
vodič vyroben

správně sestaví
jednoduchý a rozvětvený
elektrický obvod podle
schématu
volí k jednotlivým
spotřebičům vhodný zdroj
napětí
odliší zapojení spotřebičů
v obvodu za sebou a
vedle sebe a určí
výsledné elektrické
napětí, výsledný
elektrický proud a
výsledný odpor
spotřebičů

Ohmův zákon

odpor vodiče

jednoduchý a rozvětvený
elektrický obvod

uvede příklady vedení
elektrického proudu v
kapalinách a v plynech z
běžného života a z
přírody

vedení elektrického
proudu v kapalinách a v
plynech

Předmět: Fyzika
Ročník: 9.

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

rozliší
stejnosměrný
proud od
střídavého a změří
elektrický proud a
napětí
využívá prakticky
poznatky o
působení
magnetického
pole na magnet a
cívku s proudem a
o vlivu změny
magnetického
pole v okolí cívky
na vznik
indukovaného
napětí v ní

rozliší stejnosměrný
proud od střídavého na
základě jejich časového
průběhu

elektromagnetická
indukce

- ověří pokusem, na čem
závisí velikost
indukovaného proudu v
cívce a objasní vznik
střídavého proudu

transformátor

- popíše funkci
transformátoru a jeho
využití při přenosu
elektrické energie

střídavý proud

výroba a přenos
elektrické energie
různé typy elektráren

- dokáže popsat způsob
výroby a přenosu
elektrické energie
-popíše některé
nepříznivé vlivy při
výrobě elektrické energie
v elektrárnách na životní
prostředí

Enviromentální
výchova (záklaní
podmínky života)

rozliší vodič,
izolant a polovodič
na základě
analýzy jejich
vlastností
zapojí
správně
polovodičovou
diodu

rozumí pojmu polovodič a
vysvětlí použití
polovodičových
součástek v praxi

polovodiče

zhodnotí výhody
a nevýhody
využívání různých
energetických
zdrojů z hlediska
vlivu na životní
prostředí

vysvětlí, jak se štěpí
atomové jádro, pojem
řetězová reakce a
popíše, na jakém principu
funguje jaderný reaktor

štěpení atomového jádra

- porozumí jak je zajištěn
bezpečný provoz v
jaderné elektrárně
- dokáže popsat
nepříznivý vliv

řetězová reakce
jaderný reaktor

radioaktivního a
ultrafialového záření na
lidský organismus

objasní
(kvalitativně)
pomocí poznatků
o gravitačních
silách pohyb
planet kolem
Slunce a měsíců
planet kolem
planet
•
odliší
hvězdu od planety
na základě jejich
vlastností

popíše Sluneční
soustavu a má

Vesmír
Sluneční soustava

představu o pohybu
vesmírných těles
(na základě poznatků o
gravitačních silách)
-odliší planetu a hvězdu
-popíše hlavní součásti
Sluneční
soustavy (planety,
měsíce, planetky,
komety)
-má představu, jaké děje
se odehrávají na
Slunci
-objasní střídání dne a
noci, ročních období
a vznik jednotlivých
měsíčních fází

Chemie

CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.

Vzdělávání v předmětu chemie:
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí s využíváním jednoduchých
chemických pokusů
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické
jevy
- podporuje vytváření otevřeného a kritického myšlení a logického uvažování
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
- učí získávat a upevňovat dovednosti, pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a
poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
- práce ve skupinách
- demonstrační pokusy
- výukové programy na PC
- exkurze
- promítání videofilmů

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy
pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou
legislativou.

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování
uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.

Předmětem prolínají průřezová témata – viz tabulka.

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními přírodovědnými předměty – fyzika, přírodopis, zeměpis.
Vytváří předpoklady pro aplikaci vědomostí z těchto předmětů a současně pro vznik pocitu
spoluzodpovědnosti jedince za své zdraví a stav životního prostředí.

Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření klíčových kompetencí žáků v předmětu
chemie
Kompetence k učení

uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch
učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků s důrazem na
možnost jeho praktického využití
učíme žáky umět se rozhodovat pro nejvhodnější informační zdroj
nabízíme co největší nabídku pracovních materiálů (pracovní sešity, encyklopedie,
PC…)
zaměřujeme se na praktické využití teoretických znalostí (laboratorní práce,
exkurze)
učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka vedeme k
ochotě pomoci spolužákovi
rozlišujeme zřetelně základní a rozšiřující učivo

Kompetence k řešení problémů

vedeme žáky,aby rozpoznali problém, přemýšleli o souvislostech, vyhledali
chybějící informace a dále z možných řešení vybrali optimální, uměli odhadnout
výsledek, uměli ověřit správnost řešení - výsledku
učíme,aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj způsob řešení
vedeme ke spolupráci-využít zkušeností druhého
vedeme žáka,aby se nebál upozornit na problém
při ověřování řešení žák používá různé pomůcky (tabulky, slovníky…)

s využitím pozorování nebo experimentu vedeme žáky k samostatnému řešení
problému
vedeme žáky k tomu,aby používal konstruktivní postupy
Kompetence občanské

vedeme žáky k ochraně životního prostředí
seznamujeme je s ochranou člověka za mimořádných situací
v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji zajistit, správně se rozhodnout,
nezůstat lhostejný
Kompetence sociální a personální

používáme skupinovou práci, organizujeme vzájemnou pomoc žáků
žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor
žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných
spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na "zkušenějšího spoluhráče a
ne soupeře"
vedeme k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na výsledku
celku
učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách
Kompetence pracovní

nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu (dělba práce)
vedeme žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek
učíme žáky chránit své zdraví a zdraví jiných
pomáháme rozvíjet talent žáků v činnostech, ve kterých vynikají
vedeme žáky k ochraně majetku druhého
odpovědný přístup k jakékoliv činnosti - přesné dodržování pracovního postupu,
užívání nástrojů pouze k účelům, ke kterým jsou určené

Kompetence komunikativní

učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat druhým
učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat je, vhodně argumentovat, přijímat
případnou kritiku
učíme asertivitě
učíme žáky formulovat své myšlenky ústně i písemně
učíme žáky schopnosti souvisle mluvit na veřejnosti
zdůrazňujeme důležitost četby - učíme rozumět textu, umět vybrat podstatné
pracujeme s různými typy textů
rozšiřujeme slovní zásobu žáků
Ročník 8.
Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezov
á témata
Poznámk
y

Vysvětlí, co chemie
zkoumá a jaké metody
používá
Pracuje bezpečně s
vybranými látkami
Pojmenuje nejčastěji
používané sklo a
pomůcky
Rozpozná fyzikální a
chemické přeměny látek
Seznámí se se
způsobem označení
nebezpečných látek a se
způsobem chování za
mimořádných situací

Chemie jako přírodní věda
Zásady bezpečné práce
Chemická laboratoř, pomůcky,
sklo Pozorování, pokus
Vlastnosti látek, hustota
Nebezpečné látky a přípravky
- H - věty,
P - věty,
piktogramy a jejich význam
Mimořádné události

OSV Zásady
práce v
laboratoři
O
SV- LP chemické
sklo

z

1. POZOROVÁNÍ,
POKUS A
BEZPEČNOST
PRÁCE
Určí společné a
rozdílné vlastnosti
látek
Pracuje bezpečně
s vybranými
dostupnými a
běžně
používanými
látkami a hodnotí
jejich rizikovost,
posoudí
nebezpečnost
vybraných
dostupných látek,
se kterými zatím
pracovat nesmí
Objasní

nejefektivnější
jednání v
modelových
příkladech havárie
s únikem
nebezpečných
látek

2.SMĚSI
Rozlišuje směsi a
chemické látky

Rozlišuje směsi a
chemické látky
Rozliší typy růz.
směsí a metody
oddělování

Směsi různorodé a stejnorodé(
roztoky)
Typy
různorodých a stejnorodých
směsí

Vypočítá složení
roztoků, připraví
roztok daného
složení

Správně používá pojmy
koncentrovanější,
zředěnější,nasycený a
nenasyc. roztok

Oddělování složek ze směsí
různorodých ( usazování,
filtrace ) a stejnorodých

EV

Vysvětlí vliv zákl.
faktorů na
rozpouštění
pevných látek

Prakticky provede filtraci

( krystalizace, destilace )
Sublimace

OSVLPfiltrace

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezov
á témata
Poznámk
y

Navrhne postupy
a prakticky
provede
oddělování složek
směsí o známém
složení, uvede
příklady
oddělování

Vypočítá koncentraci
roztoků a připraví je

Roztoky - rozpouštědlo,
rozpouštěná látka
Rozpustnost-faktory a rychlost
rozpouštění
Hmotnostní zlomek a
koncentrace roztoku

složek v praxi

Rozliší různé
druhy vody a

Rozlišuje druhy vod
podle obsahu

Voda tvrdá, měkká, minerální,

uvede př. výskytu
a použití

minerálních látek

destilovaná

Uvede způsoby
získávání pitné vody

Výroba pitné vody, čistota
vody
EV ochrana
čistoty
vod

Uvede příklady
znečišťování

Objasní čištění vody v
čistírně

Voda pitná, užitková, odpadní

vody a vzduchu v
pracovním

odpadních vod

Vzduch - složení

prostředí a v
domácnosti,

Uvede složení vzduchu,
zdroje

Vliv atmosféry na vlastnosti a
stav látek

navrhne
nejvhodnější

nečistot a možnosti jejich Čistota ovzduší

preventivní
opatření a
způsoby

odstranění

likvidace
znečištění

Vysvětlí význam ozonu
pro život

EV význam
ozonu,
Ozonová vrstva

znečišťo
vání
atmosfér
y,
opatření
proti
tomu

3.ČÁSTICOVÉ
SLOŽENÍ

LÁTEK, CHEM.
PRVKY
Používá pojmy
atom, molekula

Vysvětlí pojem
protonové číslo a užívá

Atom, složení atomu

ve správných
souvislostech

jej k označení složení a
struktury atomu

Chemické prvky

Rozlišuje chem.
prvky a
sloučeniny a
pojmy užívá

Vysvětlí pojmy atomové
jádro, proton,

ve správných
souvislostech

neutron, elektronový
obal, elektron

Očekávané
výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezov
á témata
Poznámk
y

z RVP ZV
Používá pojmy atom,
molekula, prvek,

Molekula, vazba

sloučenina ve správných
souvislostech

Chemická sloučenina

Používá vybrané názvy
a značky
chemických prvků

Čte chemické zápisy (
značky, vzorce)
Rozliší chem. zápisy
prvků a sloučenin

Orientuje se v
periodické

Uvede způsob přípravy,
vlastnosti a

soustavě chem.
prvků

použití vodíku
Vysvětlí pojem chemická
reakce,

Vodík

Chemické reakce, rovnice

rovnice, reaktanty,
produkty, chemický
rozklad, slučování

Rozpozná
vybrané kovy

Rozliší kovy, polokovy,
nekovy, vybrané

Periodická soustava prvků

skupiny
charakterizuje(alk.kovy,h
alogeny)

Rozdělení prvků

a nekovy a
usuzuje na jejich
možné vlastnosti

Kovy, polokovy,nekovy
Objasní pojmy anion,
kation

Ionty, iontové sloučeniny

Zakreslí a zapíše
schéma vzniku iontů

Iontová rovnice

Výpočtem určí typ vazby

4.
ANORGANICKÉ
SLOUČENINY

v jednoduchých
sloučeninách

Typy chemické vazby

Objasní periodický
zákon

Periodický zákon

OSVLPpříprava
vodíku

Porovná vlastnosti Používá oxidační čísla k
a použití
psaní a čtení

Oxidační číslo

vybraných
prakticky význam-

vzorců dvouprvkových
sloučenin

Halogenidy- názvosloví,
vlastnosti, použití

ných sloučenin

Uvede nejvýznamnější
dvouprvkové

Oxidy - názvosloví, vlastnosti,
použití

Posoudí vliv
zástupců těchto

sloučeniny a
charakterizuje jejich

Sulfidy- názvosloví

látek na životní
prostředí

vlastnosti a případný vliv
na životní

Vysvětlí vznik
kyselých dešťů,

prostředí

Očekávané
výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezov
á témata
Poznámk
y

z RVP ZV

uvede jejich vliv
na životní

Zapíše vzorce, popíše
vlastnosti a

Názvosloví kyslíkatých a
bezkyslíkatých

prostředí a uvede
opatření,

použití vybraných kyselin kyselin, př. použití
a hydroxidů

kterými jim lze
předcházet

Vyjmenuje zásady 1.
pomoci při zasa-

Názvosloví hydroxidů, př.
použití

žení pokožky roztokem
silné kyseliny

1. pomoc při poleptání
kyselinou,

a hydroxidu

hydroxidem

Orientuje se na
stupnici pH,

Změří pH roztoků
používaných v běž-

Kyselost a zásaditost vodných
roztoků

změří reakci
roztoku univ.

ném životě univerzálním
indikátorovým

indikátorovým
papírkem

papírkem

Indikátory

Vysvětlí pojem indikátor

OSV LPměření
pH

Ročník 9.

Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Uvede příklady
uplatňování

Popíše princip
neutralizace

Neutralizace

neutralizace v
praxi

Vysvětlí pojem sůl

Soli kyslíkaté

z

Průřezová témata
Poznámky

1.
ANORGANICKÉ
SLOUČENINY

Připraví jednoduchým
postupem sůl

OSV - LP- měření
pH

OSV - LP neutralizace

Zapíše z názvů
vybraných solí jejich
vzorce a naopak
Popíše příklady využití Hnojiva
solí v praxi

EV - následky
nadměrného

Rozliší a chem.
rovnicí zapíše princip

hnojení umělými
hnojivy pro

výroby páleného
vápna, hašení vápna

Stavební hmoty

stav půdy a
zdroje pitné vody

a tvrdnutí malty

2. CHEMICKÉ
REAKCE
Rozliší výchozí
látky a produk-

Zapíše chem. reakci
pomocí rovnice

Chemické reakce, chem.
rovnice

ty chem. reakcí

Vypočítá molární
hmotnost sloučenin

Zákon zachování
hmotnosti

Používá jednotku
látkového množství Přečte chem.
rovnice a s uži-

mol - při čtení chem.
rovnic

tím zák.
zachování
hmotnosti

Řeší jednoduché
úlohy na výpočet

vypočítá
hmotnost výchozí
lát-

hmotnosti výchozích
látek nebo pro-

ky nebo produktu

duktů z chem. rovnic

Molární hmotnost,
látkové množství

Výpočty z rovnic

Aplikuje zákon
zachování hmotnosti

Aplikuje poznatky
o faktorech

Rozlišuje chemické
slučování a roz-

s vlivem na
průběh chem. re-

klad

akcí a při
Popíše faktory
předcházení jejich ovlivňující rychlost
chenebezpečnému
průběhu

mické reakce

Klasifikace chem. reakcí

Faktory ovlivňující
rychlost chem. reakce

Očekávané
výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

z RVP ZV

Chemie a elektřina
Vysvětlí pojmy
oxidace a redukce

Redoxní reakce

Určí oxidační čísla
prvků ve sloučeni-

Oxidace a redukce

nách

Popíše princip výroby
železa.

Výroba železa

EV - význam
sběru starého

Vysvětlí děje při
elekrolýze roztoku

Elektrolýza

železa

Popíše příklady
redoxních dějů

Galvanický článek,
koroze

3. ORGANICKÉ
SLOUČENINY
Definuje org.
sloučeninu
Rozliší reakce
exotermické a
endotermické

Exotermické a
endotermické reakce

Zhodnotí užívání
fosilních paliv

Uvede příklady
fosilních a vyráběných

Fosilní paliva - ropa, uhlí,
zemní plyn

EV - skleníkový
efekt,

a vyráběných
paliv jako zdrojů

paliv

Průmyslově vyráběná
paliva

kyselé deště

energie

Posoudí vliv spalování Hoření, hašení, třídy
paliv na životní
nebezpečnosti
prostředí
Rozliší obnovitelné a
neobnovitelné

Obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie

zdroje energie

Navrhne postup při
vzniku požáru, zná
telefonní číslo hasičů,
poskytne
1. pomoc při popálení

Očekávané
výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Rozliší
nejjednodušší
uhlovodí-

Rozliší anorganické a
organické

Alkany

OSV- důkaz
vodíku a uhlíku

ky, uvede jejich
zdroje, vlast-

sloučeniny

Alkeny

v org. sloučenině
(LP)

nosti a použití

Rozliší nejjednodušší
uhlovodíky,

Alkiny

uvede jejich strukturní, Areny
racionální a

OSV - práce s
modely

molekulové vzorce
Používá
homologickou řadu
C1- 10
Sestaví modely
uhlovodíků hom. řady

Uvede příklady
průmyslového

Rozliší produkty
zpracování ropy a

zpracování ropy

zemního plynu

Ropa

Posoudí vliv
automobilismu na
životní prostředí
Vyhledá a uvede
příklady havárií

EV - nebezpečí
havárie

způsobených ropou a
jejími produkty

při přepravě a
zpracování

ropy

Deriváty uhlovodíků

Rozliší vybrané
deriváty

Rozliší pojmy
uhlovodík a derivát

Halogenderiváty. Freony

EGS - poškození
ozonové

uhlovodíků,
uvede jejich
zdroje,

uhlovodíku

Alkoholy, fenoly

vrstvy jako
globální problém

vlastnosti a
použití

Rozliší uhlovodíkový
zbytek a
charakteristickou
skupinu na příkla-

lidstva
Karboxylové kyseliny

dech vzorců známých
derivátů
Zapíše vzorce
základních derivátů
a uvede jejich
vlastnosti

Očekávané
výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Přírodní látky

Orientuje se ve
výchozích

Orientuje se ve
výchozích látkách

látkách a
produktech
fotosyn-

a produktech
fotosyntézy a dýchání

tézy a koncových
produktech

Uvede podmínky pro
průběh fotosyn-

biochemického
zpracování -

tézy a její význam pro
život na Zemi

bílkovinách,
tucích,sacharidec
h

Rozliší sacharidy,
tuky, bílkoviny

Určí podmínky
pro fotosyntézu

a vitamíny, uvede
příklady zdrojů

Uvede příklady
zdrojů bílkovin,

těchto látek

tuků, sacharidů a
vitamínů

Fotosyntéza

EV, EGS význam
tropických
deštných pralesů
a jejich stav

Sacharidy, tuky,
bílkoviny, vitamíny
OSV - důkaz
glukózy a škrobu
(LP)

OSV - důkaz
bílkovin (LP)

OSV - osobní
zodpovědnost
za svoje zdraví nadměrný
příjem cukru, tuků
4. CHEMIE A

A SPOLEČNOST
Zhodnotí
využívání surovin
z

Zhodnotí ekologický a
ekonomický

hlediska trvale
udržitelného

význam recyklace
odpadů

Chemické výroby

Chemie a životní
prostředí

rozvoje na Zemi

Aplikuje znalosti
o principech

Seznámí se s druhy
hasicích prostřed-

hašení požárů na
řešení

ků

Mimořádné události

modelových
situací z praxe

Orientuje se v
přípravě a využí-

Zachází bezpečně s
mycími a čistícími

vání různých látek prostředky,
v praxi
používanými v
domácnosti
a jejich vlivech na
životní

Rozlišuje pojmy
detergenty, pesticidy

prostředí a zdraví
člověka

insekticidy

Očekávané
výstupy

Detergenty

EV - znečištění
odpadních vod

Pesticidy

OSV - zásady
práce s rizikovými látkami

Posoudí vliv používání Plasty, syntetická vlákna
plastů na přírodu

OSV - osobní
zodpovědnost

Zhodnotí význam
recyklace

Recyklace

za svoje zdraví a
život

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

Poznámky

z RVP ZV
Vyhledá příklady
volně i nezákonně
pro-

Léčiva, návykové látky

dávaných drog a
popíše zdravotní
následky při jejich
užívání

Přírodopis

PŘÍRODOPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6. –8. ročníku
jsou vyučovány dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jedna hodina týdně.

Vzdělávání v předmětu přírodopis:
-

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny

-

poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům

-

umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se

-

podporuje vytváření otevřeného a kritického myšlení

-

učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě

-

vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti
člověka na přírodních zdrojích

-

seznamuje žáka se stavbou živých organismů

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami

-

skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)

-

přírodovědné vycházky s pozorováním

-

výukové programy na PC

-

exkurze

-

promítání videofilmů

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka
závazné.

Předmětem prolínají průřezová témata – viz tabulka.

Předmět přírodopis úzce souvisí s dalšími předměty – chemie, zeměpis, informatika, fyzika. Aplikuje
poznatky z těchto oborů a současně vytváří předpoklady pro vývoj pozitivního a angažovaného vztahu
žáků k přírodě a ostatním lidem a vytváření pocitu zodpovědnosti za svoje zdraví.

Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření klíčových kompetencí žáků v předmětu přírodopis
Kompetence k učení
uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch
učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků s důrazem na možnost
jeho praktického využití
učíme žáky umět se rozhodovat pro nejvhodnější informační zdroj
nabízíme co největší nabídku pracovních materiálů (pracovní sešity, encyklopedie, PC…)
zaměřujeme se na praktické využití teoretických znalostí (laboratorní práce, vycházky,
exkurze) učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka vedeme k
ochotě pomoci spolužákovi
rozlišujeme zřetelně základní a rozšiřující učivo
učíme pracovat s chybou

zaměřujeme se na aktivní dovednosti
Kompetence k řešení problémů
učíme,aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj způsob řešení
vedeme ke spolupráci-využití zkušeností druhého
vedeme žáka,aby se nebál upozornit na problém
s využitím pozorování nebo experimentu vedeme žáky k samostatnému řešení problému
učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z více zdrojů)
Kompetence občanské
vedeme žáky k ochraně životního prostředí
seznamujeme je s ochranou člověka za mimořádných situací
v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji zajistit, správně se rozhodnout,
nezůstat lhostejný
Kompetence sociální a personální
používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích, organizujeme vzájemnou pomoc žáků
žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení
žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor
žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných
naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení se, bez omezování druhých
spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na "zkušenějšího spoluhráče a ne
soupeře"
vedeme k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na výsledku celku
učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách
Kompetence pracovní
nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu (dělba práce)
naučíme vzhledem k věku pracovat s různými materiály a přírodninami
učíme žáky chránit své zdraví a zdraví jiných
vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního postupu k řešení problému při
dodržení všech hledisek
organizujeme exkurze za účelem poznání

odpovědný přístup k jakékoliv činnosti - přesné dodržování pracovního postupu, užívání
nástrojů pouze k účelům, ke kterým jsou určené
Kompetence komunikativní
učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat druhým
učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat je, vhodně argumentovat, přijímat
případnou kritiku
učíme správným komunikačním dovednostem - neskákat druhému do řeči, nepřekřikovat
se, nemluvit, když mluví jiný, mluvit na prostor (být slyšet)
učíme žáky formulovat své myšlenky ústně i písemně
zdůrazňujeme důležitost četby - učíme rozumět textu, umět vybrat podstatné
rozšiřujeme slovní zásobu žáků

Ročník 6.

Očekávané výstupy

Škol
ní
výst
upy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Rozliší zákl. podmínky a proje-

Vys
větlí
pod
stat
u
vzni
ku
atm
osfé
ry

Vznik atmosféry

EV ochrany
čistoty
ovzduší

vy života

a
Vznik hydrosféry
hydr
osfé
ry,
význ

z RVP ZV

1. OBECNÁ BIOLOGIE

am
vody
pro
život
Rozl Látky anorganické a
išuje organické
látky
anor
gani
cké
a
orga
nické
Popí Názory na vznik Země a
še
živé hmoty
vývo
j
živé
hmo
ty v
náv
azn
osti
na
změ
ny
atm
osfé
ry
Užív
á
poj
my
koac
ervá
t,
buň
ka

MV - filmy
o vzniku
Země

ORGANISMY
NEBUNĚČNÉ

Uvede význam virů v přírodě a

Na
Viry
příkl
adu
bakt
eriof
ága
ukáž
e

pro člověka

hran
ici
mezi
živo
ua
neži
vou
hmo
tou

ORGANISMY
JEDNOBUNĚČNÉ

Vys Buňka
větlí
rozd
íl
mezi
rostli
nno
ua

živo
čišn
ou
buň
kou

Životní projevy buňky fotosyntéza, dýchá-

Objasní funkci zákl. organel

Popí ní, růst, romnožování
še
funk
ci
zákl.
orga
nel
buň
ky

buňky a orgánů organismů

Osv Mikroskop
ojí si
prác
is
mikr
osko
pem
a
tyto

OSV práce s
mikroskop
em

dov
edn
osti
aplik
uje
při
přípr
avě
Očekávané výstupy

Škol
ní
výst
upy

Průřezová
témata

Poznámky

z RVP ZV

Popíše zákl. rozdíly mezi

Učivo

a
poz
orov
ání

jedn
odu
ché
ho
mikr
osko
buňkou rostlin, živočichů a

pick
ého
prep
arát
u,
poz
orov
ání
zakr
es-

bakterií

lí

Uvede význam bakterií

Pos Bakterie
oudí
význ
am
bakt
erií
v
příro
dě

v přírodě a pro člověka

a
pro
člov
ěka
Popí Sinice
še
význ
am
sinic
v
příro
dě

Poro Bičíkovci
vná
průb
ěh,
vstu
py a
výst
upy
při
foto
synt
éze
a
bun
ěčn
ém
dých
ání
Jednobuněčné zelené řasy

OSV - LPřasa
zrněnka

Ozř
ejmí
post
ave
ní
kolo
nie
vále
če
v
syst
ému
řas

Jednobuněční živočichové Prvoci

OSV - LP
- trepka
Třídí organismy do říší a nižších

Třídí Význam a zásady třídění
orga organismů
nism
y

taxonomických jednotek

2. BIOLOGIE HUB

Houby bez plodnic
Jednobuněčné houby Kvasinky

Vysvětlí různé způsoby výživy

Houby s plodnicemi

hub, jejich význam v ekosysté-

Odli Mnohobuněčné houby
ší
stav
bu
buň
ky
hub
a
zele
ných

mech a místo v potravních

rostli Houby nižší a vyšší
n

řetězcích

Poro Zásady správného
vná houbaření
různ
é
způs
oby
výži
vy
hub,

Rozpozná naše nejznámější

popí
še
části
plod
nic

OSV - LP
- kvasinky

hub

jedlé a jedovaté houby s plod-

Roz
poz
ná
naš
e
nejz
nám
ější
jedlé

nicemi, porovná je podle cha-

a
jedo
vaté
hou
by

rakteristických znaků

Vys
větlí
1.
pom
oc
při
otra
vě
hou
bam
i

Objasní fci dvou organismů

Apli
kuje
poz
natk
yo
sym
bióz
e
hub

ve stélce lišejníků

na
lišej
níky,
pou
žívá
poje
m

Lišejníky

EV význam
lišejníků

stélk
a

Očekávané výstupy

Škol
ní
výst
upy

Učivo

Průřezová
témata

Poznámky

z RVP ZV
3. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ

Popí
še
vnitř
ní a
vněj
ší
stav
bu
těla

Porovná zákl. vnější a vnitřní

živo Mnohobuněční živočichové
čich
ů
pom
ocí
odb
orné
term
inolo
gie

stavbu těla vybraných živočichů

(tká Žahavci
ň,
orgá
n,
orgá
nov
á
sous
tava
)

a vysvětlí fci jednotl. orgánů

Uvě
dom
uje
si

Ploštěnci

potř
ebu
dodr
žová
ní
Rozlišuje a porovná jednotlivé

hygi Hlísti
enic
kých
zása
d
jako
hlav
ní
obra
nu

skupiny živočichů, určuje vy-

proti
šíře
ní
para
zitů

brané živočichy, zařazuje je do

Odli
ší
poje
m
vnitř
ní a
vněj
ší
para
zit

hlavních taxonomických skupin

Popí Kroužkovci
še
tělo
žížal
ya
vysv
ětlí
funk
ce
jejíc
h
orgá
nový

OSV - LP
- žížala
obecná

ch
sous
tav
Odvodí na základě pozorování

Obja
sní
význ
am
žížal
yv
příro
dě

základní projevy chování živo-

Odli
ší
pod
stat
u
pohl
avní
ho a
nep
ohla
v-

čichů v přírodě, na příkladech

ního
roz
mno
žová
ní

objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí

Podl Měkkýši
e
char
akte
r.
znak
ů
rozli
šuje
plže,
mlže
,
hlav
ono

OSV - LPhlemýžď
zahradní

žce

Roz
poz
ná
vývo
jové
zdok
onal
ení
stav
by
těla
Rozl
išuje
vod
ní a
such
oze
msk
é
druh
y
Poz
ná
vybr
ané
zást
upc
e

Popí Členovci
še
stav
bu
těla
člen
ovců

Podl
e
char
.
znak
ů
rozli
šuje
korý
še,
pav Korýši
ouk
ovce
a
hmy
z
Uve
de
zást
upc
e
jedn
otliv
ých
tříd

Pavoukovci

Popí Hmyz
še
tělo
včel
y
med
ono
sné
jako
mod
elov
ý
příkl
ad
hmy
zu

OSV - LPvčela
medonosn
á

Rozl Proměna dokonalá a
išuje nedokonalá
pro
měn
u
dok
onal
ou a
nek
onalo
u
Zhodnotí význam živočichů

Orie
ntuj
e se
ve
vybr
anýc
h
řáde
ch
hmy
-

v přírodě i pro člověka

zu a
zařa
zuje
do
nich
zást
upc
e

Uplatňuje zásady bezpečného

Zho Hospodářský význam
dnot hmyzu
í
pozit
ivní
a
neg
ativn
í
význ
am

MV - DVD
Microcos
mos

chování ve styku se živočichy

hmy Ochrana proti škodlivému
zu v hmyzu
příro
dě a
pro
člov
ěka

Ročník 7.
Očekávané výstupy

z RVP ZV

Škol
ní
výst
upy

Učivo

1. BIOLOGIE ROSTLIN I.
Obja Vyšší rostliny
sní
poje
m
vyšš
í
rostli
ny
Poz Vývoj vyšších rostlin,
oruj Rhyniophyta
e
lupo
ua
mikr
osko
pem
mec
h
Odvodí na základě pozorování

a
jeho
části
,
kresl
í je
a
popi

Průřezová
témata
Poznámky

suje
uspořádání rostlinného těla

Rozl Mechorosty
iší
zákl.
orgá
ny
jedn
otliv
ých

od buňky přes pletiva až

skup Kapraďorosty
in
vyšš
ích
rostli
n

k jednotlivým orgánům

Urču
je
zákl
adní
druh
y
mec
hů,
kapr
adin,
plav
uní
a
přes
liček
Rozl Soustavy pletiv rostlinných
išuje těl
dřev
ní a
lýko
vou
část
cévn
ích
svaz
ků

OSV pozorován
í mechů

2. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ I.

Rozlišuje a porovná jednotlivé

Vys Strunatci
větlí
rozd
íl
mezi
stru
natci
a

skupiny živočichů

obra
tlovc
i
Roz Obratlovci
poz
ná
vývo
jové
zdok
onal
ová
ní a

Určuje vybrané živočichy, řadí

přiz
půs
obo
vání
živo
čich
ů
pros
tředí

Kruhoústí

je do taxonomických skupin

Zařa Paryby
zuje
zást

upc
e do
tříd
Rozl Ryby
išuje
nejz
nám
ější
slad
kovo
dní
Porovná zákl. vnější a vnitřní

a
moř
ské
ryby

stavbu těla vybraných

Popí
še
stav
bu a
fci
orgá
nový
ch

živočichů, vysvětlí funkci

sous
tav
ryb

jednotlivých orgánů

Poz
ná
vybr
ané
zást
upc
e
oboj
živel
ní-

Obojživelníci

ků a
plaz
ů

Plazi

Poro
vnáv
á

vněj
ší a
vnitř
ní
stav
bu
těla
Očekávané výstupy

Škol
ní
výst
upy

Učivo

Průřezová
témata

Poznámky

z RVP ZV
Zho
dnot
í
význ
am
oboj
živel
níků
a
plaz
ů
v
příro
dě
Popí
še
1.
pom
oc
při
uštk
nutí
had
em

3. BIOLOGIE ROSTLIN II.

Porovná vnější a vnitřní stavbu

Popí Nahosemenné rostliny
še
rozd
íl
mezi
výtr
usný
mi a

jednotlivých orgánů a uvede

sem Jehličnany
enn
ými
rostli
nam
i

praktické příklady jejich funkcí

Vys
větlí
poje
m
nah
ose
men
nost

a vztahů v rostlině jako celku

Určí
zákl
adní
druh
y
naši
ch
jehli
čna
nů
Popí
še
stav
bu a
fci
koře
ne

OSV jehličnany

rostli
n
Rozl Rozmnožování
išuje nahosemenných rostlin
poj
my
opyl
ení
a
oplo
zení
Uvě
dom
í si
význ
am
lesa
a
způs
oby
Třídí organismy

ochr
any
jeho
ekos
ysté
mu
Dod
ržuj
e
zása
dy
chov
ání
v
lese

4. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ II.

Odvodí na základě pozorování

Popí Ptáci
še
význ
ačn
é
znak
y
těla
pták
ů

OSV pozorován
í ptačího

zákl. projevy chování živočichů

Zařa
zuje
vybr
ané
druh
y do
řádů

pera
(vejce)

v přírodě, na příkladech objasní

Orie
ntuj
e se
v
zákl
adní
ch
type
ch

jejich způsob života a přizpů-

chov
ání
pták
ůpotr
ava,
kom
unik
ace,

sobení danému prostředí

soci
ální
chov
ání,

Etologie ptáků

tahy
Jme
nuje
zást
upc
e
tažn
ých
a
přez
imujícíc
h
pták
ů
Určí
běž
né
pták
y
regi
onu
Dod
ržuj
e
zása
dy
prev
enc
e
epid
emií

Očekávané výstupy

Škol
ní
výst

Učivo

Průřezová
témata

upy
Poznámky

z RVP ZV

5.BIOLOGIE ROSTLIN III.
Krytosemenné rostliny
Rozl
išuje
poje
m
nah
ose
men
né a
kryt
ose
men
né
rostli
ny
Vysvětlí princip zákl. rostlin-

Vys
větlí
stav
bu,
typy
a
fce
orgá
nů

Kořen, stonek, list

ných fyziologických procesů

rostli Květ
n
(koř
en,
ston
ek,
list,
květ,
plod
)

a jejich využití při pěstování

Rozl
išuje
někt
erá
květ
enst
ví

rostlin

Odli
ší
poj
my
opyl
ení
a
oplo
zení

Rozmnožování rostlin

Rozlišuje základní systematic-

Rozl
iší
druh
y
plod
ů

Plod

ké skupiny rostlin a určuje
jejich význačné zástupce po-

Člen
í
rostli
ny
na
jedn
oděl
ožn
é

mocí klíčů a atlasů

a
dvo
uděl
ožn
é,
jedn
odo
mé
a
dvo
udo-

OSV tvorba
jednoduch
ého

Odvodí na základě pozorování

mé

Hospodářsky významné
rostliny

přírody závislost a přizpůsobe-

Užív
á
poje
m
čele
ď

Botanické zahrady

ní některých rostlin podmínkám

Vyj
Ochrana přírody
men
uje
hlav
ní
obiln
iny

prostředí

Zákl
adní
druh
y
rostli
n
určí
podl
e
atlas
u

herbáře

Ročník 8.
Očekávané
výstupy
RVP ZV

1. SAVCI

Školní výstupy
z

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

Porovná stavbu
těla vybraných

Na příkladu
didaktického modelu

Savci

živočichů

popíše vnitřní a vnější
stavbu těla

Stavba těla savců

savců
Určuje vybrané
živočichy,

Pozná a třídí naše
savce do řádů

zařazuje je do
hlavních

Zařazuje vybrané
savce

taxonomických
skupin

cizokrajných
ekosystémů

Uplatňuje zásady
bezpečného

Systém savců

Popíše život
vybraného
ohroženého

Ochrana přírody

MV - práce s
literaturou a

druhu savců

Ohrožené druhy savců

internetem

chování ve styku
se živočichy

2. ČLOVĚK

Uvede příklady názorů Vývoj člověka
na vznik člověka
Orientuje se v
základních

Charakterizuje stručně
hlavní etapy

vývojových
stupních
fylogene-

vývoje člověka

ze člověka

Vyjmenuje a popíše

Lidské rasy

MV, EGS -

lidské rasy

etnický původ

Určí polohu a
objasní stavbu

Objasní stavbu
orgánů a orgánových

Anatomie a fyziologie:

člověka

orgánů a
orgánových
soustav

soustav a jejich fce

Soustava kosterní a
pohybová

OSV -práce s
mikroskopem -

lidského těla,
vysvětlí jejich

Rozlišuje pojmy
buňka, tkáň, orgán,

Soustava cévní a mízní

trvalé preparáty
tkání

vztahy

orgánová soustava,
organismus

Soustava dýchací
Soustava trávicí
Soustava vylučovací
Soustava krycí

Očekávané
výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

z RVP ZV

Popíše fci důležitých
hormonů

Soustava smyslová a
nervová

Objasní vznik a
vývin jedince od

Objasní vznik a vývin
jedince od

Soustava žláz s vnitřním
vyměšováním

početí až do stáří

početí až do smrti

Soustava rozmnožovací
Vývin jedince

Orientuje se v
problematice
plánovaného rodičovství a
přenosu pohlavních
chorob

Antikoncepce, pohlavní
choroby

3. ČLOVĚK
A
ZDRAVÍ

Rozlišuje příčiny
a příznaky

Popíše příčiny nemocí
jednotlivých

běžných nemocí
a

orgánových soustav

uplatňuje zásady
jejich

Zachovává zásady
prevence

prevence a léčby

v přenosu nemocí

Aplikuje
předlékařskou

Popíše 1. pomoc při
poškození

první pomoc při
poranění

různých částí těla

Člověk a zdraví

Nemoci, úrazy a
prevence

Zásady 1.pomoci

a jiném poškození Osvojí si postup při
těla
umělém dýchání
a nepřímé masáži
srdce

Uvede zásady
hygieny a péče o
jednotlivé orgánové
soustavy
Posoudí vliv vnějšího
prostředí na
zdraví člověka

Zdravý životní styl

Vyjmenuje základní
složky potravy

Výživa a zdraví

Uvede příklady poruch
příjmu potravy
Dodržuje zásady
zdravých stravovacích
návyků

Uvede rizika
návykových látek

Drogy, závislost

Školní výstupy

Učivo

Ročník 9.

Očekávané
výstupy
RVP ZV

z

NEŽIVÁ
PŘÍRODA

Země a Vesmír

Popíše postavení
Země ve Vesmíru
Vysvětlí teorii o vzniku
Země
Objasní vliv
jednotlivých sfér

Popíše vnitřní
uspořádání Země

Země na vznik a
trvání života

Vyjmenuje a popíše
jednotlivé sféry
Země

Země, vznik, stavba

Průřezová témata
Poznámky

Vymezí pojem
litosféra

Minerály a horniny

Popíše obecně vznik
nerostů

Mineralogie

Rozliší prvky
souměrnosti krystalu

Nerost, krystal

Vymodeluje osní kříže
vybraných
krystalových soustav
Orientuje se ve
stupnici tvrdosti
Rozpozná podle
char. vlast-

Rozpozná vybrané
nerosty podle

ností vybrané
nerosty a

charakteristických
vlastností

Třídění nerostů

o vybraném
nerostu

horniny
Rozlišuje horniny
vyvřelé, usazené
a přeměněné a popíše Petrologie
způsob jejich
vzniku
Popíše význam a
použití vybraných
hornin ( žula,
vápenec, břidlice)

MV -práce s
internetem - esej

Horniny

Očekávané
výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

z RVP ZV

Geologické děje

Rozlišuje
Rozlišuje vnitřní a
důsledky vnitřních vnější geologické

Geologické děje vnitřní

a vnějších
geologických
dějů,

děje a jejich důsledky

Geologické děje vnější

včetně
geologického
oběhu

Uvede příklady
vnitřních a vnějších

hornin i oběhu
vody

geologických dějů
Popíše druhy
zvětrávání
Objasní pojem
kontinentální drift,

Vznik a vývoj litosféry

popíše důsledky
sopečné činnosti
a zemětřesení

Pedosféra

Porovná význam
půdotvorných

Porovná význam
půdotvorných činitelů

Pedologie

činitelů pro vznik
půdy, rozlišu-

EV - základní
podmínky

je hlavní půdní
typy a půdní

Rozlišuje hlavní půdní
typy a půdní

druhy

druhy

života

Zhodnotí význam
půdy pro organismy
a pro člověka

Vývoj zemské kůry a
organismů na Zemi
Rozlišuje
jednotlivá
geologická

Porovná různé teorie
o vzniku a vývoji

Vznik a vývoj života na
Zemi

období podle
charakteristických

života na Zemi

znaků

Rozlišuje jednotlivé
geologické éry

Geologická období
vývoje Země

podle char. znaků a
typických

Prvohory

organismů

Druhohory

videofilmy

Popíše vývoj Českého Třetihory
masivu
Charakterizuje vývoj
člověka

Čtvrtohory

MV - kulturní
diference

MV - etnický
původ, rasy

Očekávané
výstupy

Školní výstupy

Učivo

Poznámky

z RVP ZV

Genetika

Uvede příklady
dědičnosti

Rozliší pojmy
dědičnost a proměnli-

Dědičnost

v praxi a příklady
vlivu prostře

vost

J. G. Mendel

dí na utváření
organimů
Podnebí a počasí

Uvede význam
vlivu podnebí a

Význam vody, ochrana
vody

počasí na rozvoj
různých

Ovzduší, jeho znečištění

ekosystémů a
charakterizuje

Klimatické změny ve
světě

mimoř. Události
způsobené

přírodní události v ČR povodně, bouře -

výkyvy počasí a
dalšími

ochrana před nimi

přírodními jevy,
jejich doprovod-

Průřezová témata

né jevy i ochranu
před nimi

ZÁKLADY
EKOLOGIE
Uvede příklady
výskytu
organismů v
prostředí

Objasní princip
existence ekosystému

Základy ekologie

a vztahy mezi
nimi

Vysvětlí princip
potravních řetězců

Organismy a prostředí

Vysvětlí podstatu
jednoduchých

Rozlišuje základní
ekologické pojmy

Očekávané
výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

z RVP ZV
potravníchřetězců

Uvede příklady
kladných i zá-

Zhodnotí kladný i
záporný vliv člověka

Ochrana přírody,
životního prostředí

na životní prostředí,
uvede příklady

globální problémy,
chráněná území

EV - ekosystémy

porných vlivů
člověka na

ze svého okolí

životní prostředí a
narušení

MV - závěrečná
práce - esej

rovnováhy
ekosystému

na libovolné
přírodovědné
téma
(práce s
internetem)

Zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6.,
7, 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně.
Cíle vzdělávací oblasti
získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, poznávání hlavních
geografických
objektů, jevů , procesů a souvislostí mezi nimi, osvojování a používání základních
geografických pojmů a poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat s plány, s mapami, s atlasy a s dalšími
geografickými podklady a zdroji informací
- vytvářet a podporovat aktivní přístup při rozvoji a ochraně životního prostředí
- podchytit a rozvíjet smysl pro respektování veškeré přírody na Zemi a vážit si všech
lidských výtvorů
- podporovat a rozvíjet trvalý zájem o poznávání vlastní země a zemí našich
sousedů,
regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního
člověka – občana
planety Země

Charakteristika výuky
Zeměpisné vzdělání umožňuje žákům porozumět přírodním faktům a jejich zákonitostem,

pomáhá lépe se orientovat v běžném životě. Přírodu bereme jako celek, jehož části
se
navzájem ovlivňují. Při praktických činnostech se žáci učí pozorovat přírodní objekty,
měřit je a z výsledků vyvozovat závěry. Při výuce poznávají důležité vztahy mezi přírodou
a lidskou činností, hlavně závislost na přírodních zdrojích a vlivy činnosti člověka na stav
životního prostředí a na lidské zdraví. Učivo zeměpisu postupně seznámí žáky
i s postavením planety Země ve vesmíru, s přírodními podmínkami pro veškeré organismy
i pro člověka. Společenskovědní charakter umožňuje poznat a pochopit problémy růstu
populace ve světě, problémy s výživou lidstva či ochranou přírody.
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

-

skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury,
časopisů, internetu)

-

zeměpisné vycházky s pozorováním

-

projekty

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 6.

Očekávané
výstupy z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata,
poznámky

PŘÍRODNÍ
OBRAZ ZEMĚ
- zhodnotí
postavení
Země ve
vesmíru a
srovnává
podstatné
vlastnosti
Země s
ostatními
tělesy
sluneční
soustavy

-

-

objasní postavení Slunce ve
vesmíru a popíše planetární
systém a tělesa sluneční
soustavy
charakterizuje polohu, povrch,
pohyby

Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce
- aplikuje poznatky o vesmíru a o
sluneční soustavě v pohledu na
zemské těleso
- orientuje se na hvězdné obloze

- prokáže na
- rozumí pojmům: planeta, hvězda,
konkrétních
planetky, měsíce, meteorická tělesa,
příkladech
tvar planety
komety, Galaxie, cizí galaxie
Země,
zhodnotí
důsledky
pohybů Země

- postavení
Země ve
vesmíru

F – sluneční
soustava,
skupenství
látek
Čj – Galaxie x
galaxie
Př – život ve
vesmíru
D – stáří
kosmu,
existence
lidstva
M – jednotky
vzdáleností,
porovnávání
velikosti planet

na život lidí a
organismů
- rozlišuje a
porovnává
složky a
prvky přírodní
sféry, jejich
vzájemnou
souvislost a
podmíněnost,
rozeznává,
pojmenuje a
klasifikuje
tvary
zemského
povrchu

- porovná
působ
ení
vnitřní
ch a
vnější
ch
proce
sů v
přírod
ní
sféře
a
jejich
vliv
na
přírod
ua
na
lidsko
u
spole
čnost

- používá v praktických příkladech
znalosti o kulatosti planety Země

- orientuje se v přírodě podle Slunce

- tvar a pohyby
planety Země

M–
porovnávání
rozměrů
Slunce,
Měsíce, Země

- hodnotí důsledky otáčení Země
kolem vlastní osy a oběhu Země
kolem Slunce pro praktický život na
Zemi
- vysvětlí délku trvání dnů a nocí na
Zemi a pravidelné střídání ročních
období
- vysvětlí podstatu polárního dne a
noci
- dokáže v praxi využít znalosti o jarní
a podzimní rovnodennosti, zimním a
letním slunovratu v praxi

F – gravitační
síla Země
D – vývoj
poznání o tvaru
Země
Ov – kalendář
Př – roční
období –
změny v
přírodě,
život na
Měsíci
Čj – 2 významy
slova den

GEOGRAFICK
É
INFORMACE,
ZDROJE DAT,
KARTOGRAFI
E a Topografie
- organizuje a
přiměřeně
hodnotí
geografické
informace a
zdroje dat z
dostupných

- používá glóbus jako zmenšený a
zjednodušený model planety Země k
demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů a základních tvarů
zemského povrchu

- glóbus
- měřítko
glóbu

M – práce s
měřítkem,
převody
jednotek,
poměr
Čj – skloňování
slova glóbus

kartografickýc
h produktů a
elaborátů, z
grafů,
diagramů,
statistických a
dalších
informačních
zdrojů
- používá s
porozuměním
základní
geografickou,
topografickou
a
kartograficko
u terminologii
- přiměřeně
hodnotí
geografické
objekty, jevy
a procesy v
krajinné
sféře, jejich
určité
pravidelnosti,
zákonitosti a
odlišnosti,
jejich
vzájemnou
souvislost a
podmíněnost,
rozeznává
hranice
(bariéry) mezi
podstatnými
prostorovými
složkami v
krajině

vytváří a
využívá
osobní
myšlenková
(mentální)
schémata a
myšlenkové
(mentální)
mapy pro

- používá různé druhy plánů a map,
umí je orientovat, přepočítávat
vzdálenosti podle různých měřítek
- seznámí se se znázorněním
výškopisu a polohopisu na mapách
- prokáže aktivní znalost smluvených
značek, vrstevnic, výškových kót,
nadmořské výšky, hloubnic
- vyhledá potřebné informace v
mapových atlasech, orientuje se v
jejich obsahu a rejstřících

- různé druhy M – práce s
plánů a
map, jejich
měřítko

- obsah a
grafika map,
barvy,
výškopis,
polohopis a
vysvětlivky
(mapový
klíč)

- orientace

měřítkem,
převody
jednotek,
poměr
Př – tématické
mapy
D – tématické
mapy
Vv – estetická
stránka mapy

Čj – názvosloví
plánu a mapy
vzhledem ke
světovým
stranám
Rozvoj
schopností
- přepočet
poznávání –
vzdáleností
osobnostní a
sociální
- práce s
výchova
atlasem

orientaci v
konkrétních
regionech,
pro
prostorové
vnímání a
hodnocení
míst, objektů,
jevů a
procesů v
nich, pro
vytváření
postojů k
okolnímu
světu

- používá zeměpisnou síť a s pomocí
zeměpisných souřadnic určuje na
glóbusu i mapě absolutní
(matematickou) geografickou polohu
jednotlivých lokalit na Zemi
- vysvětlí příčiny rozdílného času
jednotlivých míst na Zemi, pochopí
účel časových pásem a úlohu
hlavního a 180. poledníku pro
určování času na Zemi

- dokáže stanovit místní čas
- rozumí pojmům:poledník, místní
poledník, hlavní poledník,
rovnoběžka, zemský rovník,
zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky,
polární kruh,datová mez

- poledníky

- rovnoběžky M –
- zeměpisné
souřadnice

- zeměpisná
síť

- určování
absolutní
(matematick
é)
geografické
polohy
- určování
časových
pásem

polokružnice,
kružnice,
určování času
Ov – režim dne
– časová
pásma

-

- vysvětlí pojem krajinná sféra
- orientuje se v objektech, jevech a
procesech v jednotlivých složkách
přírodní sféry

- rozpoznává souvislost a vzájemnou
podmíněnost mezi jednotlivými
přírodními složkami krajinné sféry

- objasní stavbu zemského tělesa,
dna oceánů

- posuzuje zemský povrch - reliéf
jako výsledek složitého působení
endogenních a exogenních činitelů a
lidských činností

- s porozuměním pracuje s
pojmy:počasí, podnebí,
meteorologické prvky, celkový oběh
vzduchu v atmosféře

- vymezí a vyhledá na mapách různé
podnebné pásy a porovnává je
- pozoruje, zaznamenává a
vyhodnocuje počasí v místě svého
bydliště

- seznámí se s rozložením vody na
Zemi

- porozumí a vyhledá na mapách
pojmy: oceán, moře, pohyby
mořské vody, vodní toky, ledovce,
podpovrchová voda,bezodtokové
oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní
nádrže

-krajinná sféra
Země a její
složky

Př - vznik
krajinných sfér,

endogenní,
- pevninské a exogenní děje,
horniny a
oceánské
nerosty,
tvary
rozmístění
zemského
fauny a flóry na
povrchu
Zemi,
rozmanitost
- význam
jednotlivých organismů, živá
složka půdy,
přírodních
člověk v
složek na
různých
Zemi
životních
podmínkách,
ekosystémy,
fotosyntéza
Čj – četba,
synonyma –
podnebí, klima
F – teplota,
tlak, hustota,
změny
skupenství
Ov – šetření
vodou, čistota
ovzduší
M – nadmořská
výška
D – časová
představa o
pohybu
kontinentů

- popíše složení půdy,půdní typy a
druhy a jejich hospodářské
využití,rozumí pojmům mateční
hornina, humus,eroze půdy

Enviromentální
výchova

- vysvětlí význam, využití a ochranu
půdy,příčiny úbytku půdy na světě

- objasní uspořádání bioty v
závislosti na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce

- vymezí geografická šířková pásma
na Zemi
- seznámí se s vlivy člověka na
přírodní prostředí

- základní
podmínky
života
(geologické
procesy, sféry)

-

- určí geografickou polohu
jednotlivých oceánů, světadílů podle
zeměpisných souřadnic i z hlediska
polohy na zemských polokoulích a v
podnebných pásech

- porovná rozlohu jednotlivých
oceánů a světadílů

- popíše a srovnává při interpretaci
obecně zeměpisných map členitost
a typické znaky přírodních poměrů
jednotlivých oceánů, světadílů
- charakterizuje význam a
hospodářské využití oceánů
- seznamuje se s ekologickou
problematikou moří a oceánů

- absolutní
(matematická)
a relativní
geografická
poloha,
rozloha,
členitost a
přírodní
poměry
oceánů,
světadílů

M – výsečové
diagramy
D – objevné
cesty
Př – vliv
geografické
polohy na život
ve světadílech
a v oceánech,
ekologické
katastrofy,
využití oceánů

REGIONY
SVĚTA
- 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

- určí geografickou polohu a vyhledá
na mapách polární oblasti

-seznámí se s globálními problémy,
které
těmto oblastem hrozí
-posoudí význam mezinárodní
politické a vědecké spolupráce při
výzkumu a využívání polárních
oblastí

- Zeměpis
světadílů –
polární oblasti

D – dobývání
pólů
Př – fauna,
flóra
M – rozbor
klimatodiagram
u
Čj - četba

Výchova
demokratickéh
o občana

- občanská
společnost a
škola

- občan,
občanská
společnost a
stát
principy
demokracie
jako formy
vlády a
způsobu
rozhodování

Multikulturní
výchova

- Lidské vztahy
- Etnický
původ

- Jazyky světa

(modelových)
států

zvažuje, jaké
změny ve
vybraných
regionech
světa
nastaly,
nastávají,
mohou
nastat a co
je příčinou
zásadních
změn v nich

Mediální
výchova
- kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení

- dokáže na mapě lokalizovat
významné
geografické pojmy, s
kterými se seznámí
- provede regionalizaci v jednotlivých
světadílech, vytyčí společné znaky
daného regionu a provede porovnání
jednotlivých regionů
- vyhledá a provede stručnou
charakteristiku nejvýznamnějších
států jednotlivých oblastí

- Zeměpis
světadílů –
Afrika,
Austrálie a
Oceánie poloha,
rozloha,
členitost
pobřeží,
povrch,
podnebí,
vodstvo,
rostlinstvo,
živočišstvo,
přírodní
zdroje,
obyvatelstv
oa
hospodářstv
í

D – nejstarší
osídlené
oblasti, historie
jednotlivých
území,
kolonizaceotroctví,
význam
zemědělství v
historii, vývoj
obchodu
Ov- lidská
práva, vzdělání
Rv – životní styl
Př – podmínky
života na Zemi,
nerostné
suroviny,
podmínky pro
zemědělství
M – rozbor
grafů,
kartogramů,
porovnávání
čísel
Cj – různá
písma, pozdrav
v cizím jazyce
Vv – tvorba
pexesa,
kvarteta

Ov – tolerance,
rasismus,
xenofobie,
diskriminace
– demokratický
způsob řešení

konfliktů,
mezilidské
vztahy, řešení
problémů,
poznávání lidí
- dodržování
lidských práv
a svobod,
forma vlády,
principy
demokracie

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

- opakování

TERÉNNÍ
– práce s mapou
GEOGRAFICK
Á VÝuka,
- terénní cvičení
PRAXE A
APLIKACE
– Ochrana člověka za mimořádných
- ovládá
základy
praktické
topografie a
orientace v
terénu

událostí

- aplikuje v
terénu
praktické
postupy při
pozorování,
zobrazování
a hodnocení
krajiny

uplatňuje v
praxi zásady
bezpečného
pohybu a
pobytu ve
volné přírodě

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 7.

Očekávané výstupy
z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata,
poznámky

REGIONY SVĚTA
- 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

zvažuje, jaké změny
ve vybraných
regionech světa
nastaly, nastávají,
mohou nastat a co je
příčinou zásadních
změn v nich

- provede regionalizaci
Zeměpis světadílů –
v jednotlivých
Amerika, Asie, Evropa
světadílech, vytyčí
společné znaky
daného regionu,
provede porovnání
jednotlivých regionů
- vyhledá a pojmenuje
vybrané modelové
státy, hlavní a
významná města

- vyhledá na mapách
hlavní soustředění
Amerika osídlení a
fyzickogeografická
hospodářských
sféra
činností v
jednotlivých
světadílech, v
Amerika –
regionech a
socioekonomická
modelových
sféra,
státech, popíše a
regionalizace,char.
porovná jejich
států
sektorovou,
odvětvovou a
územní strukturu a
zvažuje souvislost s Amerika –
přírodními poměry
charakteristika států

- seznámí se s
mezinárodními
organizacemi

- vyhledá na mapách
nejvýznamnější
oblasti cestovního
ruchu v jednotlivých
světadílech

- dokáže na mapě
lokalizovat
významné
geografické pojmy,
s kterými se
seznámí

Asie – fyzickogeogr. +
socioekonomická
charakteristika

Asie – regionalizace,
státy

Př– stav
životního
prostředí, další
vývoj, ochrana,
možnost změny
Ov – prvky
demokracie,
forma vlády,
orientace ve
světě
Ov,Jazyky komunikace s
jinými národy,
rozvoj
schopností
poznávání,
kreativní
myšlení, diskuze
nad problémy
Ov – život v
evropském i
mezinárodním
prostoru,
integrace,
spolupráce
zemí, postavení
ČR, vliv
globálních
problémů,
cestování
MOŽNOSTI
- aktuality, zdroj
informací,
obrazového
materiálu

Př – lidská
populace, lidské
Evropa – fyzickogeogr. rasy, podmínky
života na Zemi,
+ socioekonomická
vliv osídlení na
charakteristika
krajinu, obživa
obyvatelstva,
produkty
Evropa – regionalizace, rostlinné a
státy
živočišné
výroby, suroviny
pro textilní a

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

- opakování

TERÉNNÍ
GEOGRAFICKÁ
VÝuka, PRAXE A
APLIKACE
- ovládá základy
praktické topografie
a orientace v terénu
- aplikuje v terénu
praktické postupy při
pozorování,
zobrazování a
hodnocení krajiny

uplatňuje v praxi
zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve
volné přírodě

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 8.

Očekávané
výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata,
poznámky

ČESKÁ REPUBLIKA
- vymezí a lokalizuje
místní oblast
(region) podle
bydliště nebo školy

- určí absolutní
geografickou
polohu České
republiky

- vyhodnotí relativní
geografickou
polohu České
republiky podle
různých kritérií

- hodnotí na
přiměřené úrovni
přírodní,
hospodářské a
kulturní poměry
místního regionu,
možnosti dalšího
rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby
místního regionu k
vyšším územním
celkům

- porovná rozlohu

- hodnotí a
porovnává na
přiměřené úrovni
polohu, přírodní
poměry, přírodní
zdroje, lidský a
hospodářský
potenciál České
republiky v
evropském a
světovém kontextu

- popíše s pomocí
obecně zeměpisných
a tématických map
vznik a vývoj reliéfu,
určí a vyhledá
horopisné celky,
charakterizuje
podnebí, vodstvo,
půdy, rostlinstvo a
živočišstvo

- lokalizuje na
mapách jednotlivé
kraje České
republiky a hlavní
jádrové a periferní
oblasti z hlediska
osídlení a
hospodářských
aktivit

uvádí příklady účasti
a působnosti České
republiky ve
světových
mezinárodních a
nadnárodních
institucích,

České republiky s
rozlohou vybraných
států světa a s
rozlohou
sousedních států

- zhodnotí stav
životního prostředí,
vymezí NP a CHKO
a pochopí jejich
důležitost

- absolutní
geografická
poloha (poloha v
zeměpisné síti),
relativní
geografická
poloha, rozloha,
členitost povrchu
a přírodní poměry
České republiky

– stav přírody,
ochrana
– poloha státu na
mapě světa,
orientace

Př – geologická
stavba, ochrana
přírody
M – porovnávání
rozlohy
F – atmosférické
prvky

Rozvoj schopností
poznávání –
Osobnostní a
sociální výchova

organizacích a
integracích států

-

- vyhledá, popíše a
zdůvodňuje na
mapách největší a
nejmenší
soustředění
obyvatelstva v
České republice

- vyhledá na mapách
největší a
nejvýznamnější
sídla v České
republice a určí
jejich lokalizační
faktory
- srovnává ukazatele
o lidnatosti,
rozmístění,
pohybu a struktuře
obyvatelstva České
republiky se
sousedními státy
- vyhledá aktuální
demografické údaje
týkající se své obce,
zpracovává je,
vyhodnocuje a
pokouší se o
prognózu dalšího
vývoje

rozmístění
obyvatelstva a
sídelní poměry
České republiky

– jednání s lidmi
jednotlivých národů,
vlastní názor,
naslouchání, ,
národnostní
menšiny, rasismus,
xenofobie
– vzájemné vztahy
mezi národy,
cestování

Ov – kultura a
tradice v různých
částech ČR
ČJ – nářečí
M – hustota obyv.
Př- vliv osídlení na
krajinu
D - vznik prvních
měst, vývoj
urbanizace

Multikulturní
výchova

- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Jazyky světa

- rozlišuje a porovnává rozmístění
předpoklady,
hospodářských
činností České
rozmístění a
republiky
perspektivu
hospodářských
aktivit
v České republice
- hospodářství České
republiky
charakterizuje po
jednotlivých oblastech:
průmysl, zemědělství,
doprava a spoje,
služby, cestovní ruch,
zahraniční obchod
- zhodnotí postavení
své obce v rámci
hospodářství celé
republiky

– vliv hospodářství
na životní prostředí těžba, průmyslové
závody, doprava,
cestování
– postavení
hospodářství v
rámci EU a světa,
rozvoj služeb

Ch – využití
nerostných surovin,
chemický průmysl,
petrochemie
D – historie
průmyslu
Př- obživa
obyvatelstva,
produkty rostlinné a
živočišné výroby,
fosilní paliva,
suroviny pro textilní
a potravinářský
průmysl,
F – typy elektráren

-

- lokalizuje na
mapách jednotlivé
regiony a
administrativní
celky v České
republice,

- charakterizuje
přírodní podmínky,
hospodářství,
zvláštnosti, kulturní
zajímavosti
jednotlivých regionů
a porovnává jejich
hospodářskou
funkci a vyspělost

regiony České
republiky

- sběr, třídění,
hodnocení hosp.
údajů, srovnání
regionů

D – historie regionů
Ch – průmysl
regionů
Čj – významné
osobnosti
M – práce s daty
Př - krajina, stav
přírody

Výchova
demokratického
občana
- formy participace
občanů v politickém
životě

- zjistí historii,
statistické údaje
vztahující se k obci
- popíše a posoudí
regionální
zvláštnosti, typické
znaky přírody,
osídlení,
hospodářství a
kultury místního
regionu a jejich
možné perspektivy
- pracuje aktivně s
turistickou mapou
místního regionu

místní region
České republiky

– stav životního
prostředí, krajiny
– postavení oblasti
v rámci regionu,
evropská
spolupráce
- sběr, třídění,
hodnocení hosp.
údajů, hodnocení
podle jednotlivých
kriterií
– řešení problémů
místní oblasti
D – historie regionu
Ch – průmysl
regionu
Čj – významné
osobnosti
M – práce s daty

Mediální výchova

- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Enviromentální
výchova
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
(zemědělství,
doprava, průmysl,

ochrana ŽP,
odpady)
- vztah člověka k
prostředí ( odpady
v obci Větřní)

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

TERÉNNÍ
GEOGRAFICKÁ
VÝuka, PRAXE A
APLIKACE

– exkurze Plešné
jezero
- terénní cvičení

- ovládá základy
praktické topografie
a orientace v terénu
- aplikuje v terénu
praktické postupy při
pozorování,
zobrazování a
hodnocení krajiny

uplatňuje v praxi
zásady
bezpečného
pohybu a pobytu
ve volné přírodě

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 9.

Očekávané
výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata,
poznámky

SPOLEČENSKÉ A
HOSPODÁŘSKÉ
PROSTŘEDÍ
- posoudí na
přiměřené úrovni
prostorovou
organizaci světové
populace, její
rozložení, strukturu,
růst, pohyby a
dynamiku růstu a
pohybů, zhodnotí na
vybraných
příkladech mozaiku
multikulturního
světa
- posoudí, jak
přírodní podmínky
souvisí s funkcí
lidského sídla,
pojmenuje obecné
základní
geografické znaky
sídel

- pracuje aktivně s
tématickými
mapami
obsahujícími
informace o
obyvatelstvu,
sídlech a
hospodářských
činnostech v
celosvětovém
měřítku
- rozlišuje a
posuzuje
předpoklady a
lokalizační faktory
sídel a
hospodářských
aktivit na
konkrétních
regionálních
příkladech

- orientuje se v počtu
a rozmístění lidí na
- zhodnotí
Zemi, vyhodnocuje
přiměřeně strukturu,
aktuální demografické
složky a funkce
ukazatele
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

- popisuje rozmístění
lidských ras, národů,
jazyků, náboženství,
lidských sídel,
nejvýznamnějších
aglomerací
- určí a vyhledá
hlavní oblasti
světového
hospodářství

- porovnává a
lokalizuje na
mapách hlavní
(jádrové) a vedlejší
(periferní) oblasti

společenské,
sídelní a
hospodářské
poměry
současného
světa

Př – lidská populace,
lidské rasy, podmínky
života na Zemi, vliv
osídlení na krajinu,
obživa obyvatelstva,
produkty rostlinné a
živočišné výroby,
fosilní paliva, suroviny
pro textilní a
potravinářský průmysl,
podvýživa, hla, HIV
D – nejstarší osídlené
oblasti, zvyšování
tempa růstu
obyvatelstva od 19. st.
– demografická
revoluce, vznik prvních
měst, vývoj
urbanizace,
průmyslová revoluce –
významné technické
objevy, průmyslový
pokrok, význam
zemědělství v historii,
vývoj dopravy, význam
objevných plaveb,
obchod s cizími
zeměmi v minulosti,
rozvoj služeb, kláštery
a univerzity jako centra
vzdělanosti v minulosti
Ov – lidská práva,
pokrok lidstva,
konzumní způsob
života, šetření
surovinami,
bezpečnost dopravy,
význam vzdělání pro
člověka, volba
povolání, zdravý
životní styl
Rv- rozdílné podmínky
života lidí v různých

světového
lokalizuje na
hospodářství
mapách
jednotlivých
- vymezí kritéria
světadílů hlavní
hodnocení vyspělosti
aktuální
státu
geopolitické změny
uvede, vyhledá a
a politické problémy
charakterizuje
v konkrétních
příklady států
světových
podle stupně
regionech
rozvoje

částech světa – city x
slum
Cj – základní
konverzační témata,
pozdrav v cizích
jazycích, zdroj
informací
M – rozbor grafů,
kartogramů,
porovnávání čísel,
určování hustoty
zalidnění, průměrné
hodnoty, jednotky
plochy
Ch – chemizace v
zemědělství – vliv na
přírodu, kvalitu
potravin – vitamíny,
využití nerostných
surovin, chemický
průmysl, petrochemie,
složení výfukových
plynů, katalyzátory
F – parní stroj, typy
elektráren, jaderná
reakce, rychlost
dopravních prostředků
Pč – suroviny pro
přípravu pokrmů

Ov, D –historie,
tradice, kultura a
rozmanitost různých
etnik

– vztah k přírodě, vliv
hospodářství na
krajinu a životní

prostředí, ochrana
přírody
– život v
mezinárodním
prostoru, globalizace,
závislost sv.
hospodářství na těžbě
ner. surovin,
vyčerpatelnost ner.
surovin, šetření
– zdroje informací,
aktuality

státy světa,
hlavní
mezinárodní
politické,
- uvede aktuální počet bezpečnostní a
států současného
hospodářské
světa, vyhledá na
organizace a
politické mapě světa
seskupení
nově vzniklé státy
- orientuje se na
politické mapě světa

- rozlišuje a
porovnává státy světa
podle zeměpisné
polohy, počtu
obyvatelstva, hlediska
svrchovanosti,
státního zřízení a
formy vlády,
správního členění
- uvádí příklady různé
míry demokracie ve
světě
- lokalizuje aktuální
příklady politických,
národnostních a
náboženských
konfliktů ve světě
- uvede příklady
nejvýznamnějších
politických,
vojenských a
hospodářských
seskupení

M – zpracování
statistických údajů
Ov- státní zřízení,
forma vlády, principy
demokracie,
náboženství,
národnostní menšiny,
příčiny válek, možnosti
řešení konfliktů,
mezinárodní
spolupráce
D – vznik států v
minulosti, vývoj počtu
států
Př – vliv přírodních
podmínek na osídlení
Cj – zdroj informací

Ov – prvky vlády,
demokracie, totalita,
vztahy mezi státy
světa
– politické a sociální
konflikty, tolerance,
výchova proti rasismu

– mezinárodní
spolupráce, orientace
v evropském a
mezinárodním
prostoru, nebezpečí
terorismu

-

- vymezí globální
problémy, hledá
jejich příčiny,
diskutuje o
možných
důsledcích a hledá
řešení

globální problémy
současného světa

Př – podvýživa, hlad,
AIDS, kyselé deště,
oteplování, ekologické
katastrofy, rozšiřování
pouští, vyčerpatelné
nerostné suroviny,
kácení tropických
deštných lesů,
fotosyntéza
Ch – skleníkový efekt,
kyselé deště, složení
atmosféry, ozón,
oteplování, výfukové
plyny, ropné havárie,
nerostné suroviny, jiné
zdroje energie, pitná
voda – znečištění
D – rozvoj společnosti,
změny krajiny, života
lidí v průběhu času
F – alternativní zdroje
energie, rozvoj
techniky
Ov – mezinárodní
spolupráce, pokrok
lidstva, šetření
surovinami

–, aktivní řešení
problémů životního
prostředí, trvale
udržitelný rozvoj
– globalizace, globální
úroveň uvažování s
důsledky gl. problémů
pro každého z nás

–

vlastní
zodpovědnost
při řešení
problémů,
komunikace,
hledání

Rozvoj schopností
poznávání –
Osobnostní a sociální
výchova kompromisu

Výchova
demokratického
občana

- občanská společnost
a škola

- občan, občanská
společnost a stát
principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v
Evropských a
globálních
souvislostech
- Objevujeme Evropu
a svět
- Jsme evropané

Multikulturní výchova

- Lidské vztahy

- Etnický původ
- Jazyky světa

Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
- porovnává různé
krajiny jako součást
pevninské části
krajinné sféry,
rozlišuje na
konkrétních
příkladech
specifické znaky a
funkce krajin

- rozlišuje vzhled,
funkci a znaky
přírodních a
kulturních krajin,
uvede konkrétní
příklady

krajina – prostředí,
typy krajin
společenské a
hospodářské vlivy
na krajinu a na
životní prostředí

- posuzuje působení
přírodních
krajinotvorných
procesů a
vzájemný vztah
mezi přírodou a
lidskou společností
na krajinu a na
životní prostředí

- uvádí konkrétní
příklady přírodních a
kulturních krajinných
složek a prvků,
prostorové
rozmístění hlavních
ekosystémů (biomů) - zhodnotí jak

společenské a
uvádí na vybraných hospodářské vlivy
příkladech závažné lidské společnosti
působí dlouhodobě v
důsledky a rizika
prostoru a v čase na
přírodních a
společenských vlivů krajinu a životní
na životní prostředí prostředí, uvede
kladné a záporné
příklady
- zhodnotí dodržování
zásad ochrany přírody
a životního prostředí
na lokální i globální
úrovni

- navrhne možná
řešení problematiky
životního prostředí

- provede prostorové
rozmístění hlavních
ekosystémů

- porozumí pojmům
ekologie, trvale
udržitelný rozvoj

Př – životní prostředí,
ekologie, vliv prostředí
na zdraví lidí, život v
přírodní a kulturní
krajině

-

-

cvičení a
pozorování v
praktické
terénu v místní
topografie a
orientace v terénu krajině –
orientační body,
- využívá aktivně
pomůcky a
přístroje, světové
mapy, atlasy,
cestovní průvodce, strany, pohyb
podle mapy a
pracuje s
internetem a s
azimutu, odhad
vzdáleností a
dalšími materiály
výšek objektů,
při vyhledávání
panoramatické
informací
náčrtky,
- aplikuje v praxi
schématické
zásady
náčrtky pochodové
bezpečného
osy
pohybu a pobytu v
ochrana člověka
přírodě
při ohrožení zdraví
a života – živelné
pohromy, opatření,
chování a jednání
při nebezpečí

- ovládá základy

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

opakování
geografického
učiva na základní
škole

M –měřítko, poměr
CH – živelné pohromy,
chemické složení
bojových plynů
Př – příroda v místní
krajině – stav,
ochrana, ohrožení
zdraví a života člověka
Vv – náčrtky, plánky

– orientace v terénu,
práce s mapou
– sběr, třídění,
zpracování informací
– pohyb v přírodě
– živelné pohromy,
nebezpečí terorismu

Enviromentální
výchova

- ekosystémy
- základní podmínky
života (geologické
procesy, sféry)

- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí (zemědělství,
doprava, průmysl,
ochrana ŽP, odpady)

TERÉNNÍ
GEOGRAFICKÁ
VÝuka, PRAXE A
APLIKACE

-

- ovládá základy
praktické topografie
a orientace v terénu
- aplikuje v terénu
praktické postupy
při pozorování,
zobrazování a
hodnocení krajiny

uplatňuje v praxi
zásady
bezpečného
pohybu a pobytu
ve volné přírodě

Hudební výchova

Předmět – Hudební výchova
Ročník: 6. - 8.

Charakteristika předmětu

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu
aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve
svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi
- sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře
a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu
hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého
individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí
pohybu, tance a gest.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu
analyzovat a interpretovat.

Cílové zaměření předmětu
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace
chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o
subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího
potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke
světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování
emocionálního života
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v
mnohotvárném světě

Cílové kompetence žáků

●
●
●
●
●
●
●
●
●

správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orffovy nástroje
rozvíjí své rytmické cítění a rytmickou paměť
dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry
sluchem rozlišuje zvuk vybraných hudebních nástrojů a dovede je pojmenovat
rozlišuje skladbu vokální a instrumentální
dovede rozlišit lidovou a umělou píseň, muzikál, operu a operetu
je seznámen s počátkem hudebních dějin, se starověkými hudebními kulturami
je seznámen s hudbou období středověku a renesance
dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně čistě arytmicky přesně zpívat
v jednohlase, popř. v dvojhlase, trojhlase

●
●
●
●
●
●
●
●
●

dokáže slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a tóninou
orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
rozpozná hudební nástroje , jejich výrazové možnosti
rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby
zařadí skladbu do příslušného období
pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých gest a tanečních kroků
dokáže využít získaných znalostí a dovedností k vytvoření hudebně dramatického
vystoupení
·

●
●
●
●
●
●
●

dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu

zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně
respektuje dynamiku písně
dokáže použít k doprovodu jednoduché nástroje
zná pojem akord
zná jednoduché kytarové akordy
rozliší durovou a molovou stupnici
dokáže zazpívat lidový dvojhlas

Učivo 6. – 8. ročníku
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, vícehlasý a
jednohlasý zpěv,
intonace a vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách,
improvizace jednoduchých hudebních forem
hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí, využívání rytmických zákonitostí při
vokálním projevu
orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti - reprodukce tónů, převádění melodií
z nezpěvné do zpěvné polohy, zachycování rytmu písně pomocí notového (grafického)
záznamu
reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání
možností nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné hudební
činnosti)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
hra na hudební nástroje - nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní,
jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře,
nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy)
záznam hudby – noty
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního
nástroje - představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální
tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla - pantomima,
improvizace
pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové, dynamické rytmickometrické, harmonické
orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba,
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich význam
pro pochopení hudebního díla

hudební dílo a její autor - hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, epigonství, kýč,
módnost a modernost, stylová provázanost)
hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti,
kulturním tradicím a zvykům
interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové
zařazení apod.), vytváření vlastních soudů a preferencí

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Hudební Hudební Hudební
teorie
kultura
praxe

Průřezová
témata

-pohybem vyjadřuje-takt 2/4
pochodový, polkový a
-takt 3/4
valčíkový rytmus

-umí taktovat
dvoučtvrťový a
tříčtvrťový takt

-takt 4/4
-takt celý

-notový zápis
-rytmus

-správně rytmicky
doprovází
jednoduchou píseň na
Orffovy nástroje
-stupnice
-má rytmické cítění a
rytmickou paměti -tónina

-dokáže vytvořit vlastní
rytmické motivy,
předehry, mezihry a
dohry

Poslechové
činnosti

Vokální činnosti

Osobnostní a sociální
výchova
-intonační cvičení

-vzestupná a - rozvoj hudebního a
estetického vnímání
sestupná řada tónů,
hudebních nástrojů
– rozdělení do intonace stupnic-dur
sebeovládání a
skupin
sebekázeň

-poznávání

Instrumentální - psychohygiena
-píseň lidová a činnosti
- kreativita
umělá
-reprodukce
- komunikace
známých
písní
s
-vokální a
a
- kooperace
a
instrumentální důrazem na první
druhou dobu taktu
kompetice
skladba
-muzikál

Výchova k myšlení v
-rytmické hádanky,

rytmické ozvěnyevropských a
-opereta, opera
globálních souvislosteh
-rytmické hud. formy
-pochod, polka, - Evropa a svět nás
zajímá
valčík
Opera – historie
- objevujeme Evropu a
významní operní
svět
skladatelé
Multikulturní výchova
Hudebně
- kulturní diference
pohybové činnosti
- multikulturalita
-pochod, polka,
valčík
Enviromentální výchova

-sluchem rozliší zvuk
vybraných hudebních
nástrojů a dovede je
pojmenovat

-rozliší skladbu vokální
a instrumentální
- umí rozlišit lidovou a
umělou píseň, muzikál,
operu a operetu

-hra na dirigenta- avztah člověka k
Dějiny hudby orchestr
prostředí
-dramatizace písní
Mediální výchova
-zpěv lidových písní
-hudba v pravěku
- fungování a vliv médií
ve společnosti
-starověké hudební
kultury
- tvorba mediálního
sdělení
-hudba ve
středověku
- práce v realizačním
-práce s notovýmtýmu
-renesanční hudba
zápisem

RVP-ZV

Ø Očekávané výstupy žák
Ø HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
Ø HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
Ø HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace
Ø HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a
skladby různých stylů a žánrů
Ø HV-9-1-05 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
Ø HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
Ø HV-9-1-07 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
Ø HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Ø
Ø Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
Ø HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
Ø HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně

Ø HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry - pozorně vnímá znějící hudbu skladeb
většího rozsahu - rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru - uvede
některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 7.
Výstup
Učivo
HudebníHudební kulturaHudební
teorie
praxe

Průřezová
témata

-při zpěvu využívá
správné pěvecké
návyky
-podle individuálních
dispozic zpívá
intonačně čistě a
rytmicky přesně

-při poslechu
využívá získané
zkušenosti
-spojuje poslech s
instrumentální nebo
pohybovou činností
-rozpozná hudební
nástroje , jejich
výrazové možnosti
-rozpozná rozdíly
komorní a
symfonické hudby

-zařadí skladbu do
příslušného období

Poslechové činnosti
Osobnostní a sociální
Vokální činnosti
výchova
-výběr poslechových-lidové a umělé
skladeb různých
- rozvoj hudebního a
písně -dynamika
hudebních období
estetického vnímání
-melodie
- sebeovládání a
sebekázeň
-rytmus
- psychohygiena
-výběr písní
různých období
Baroko
- kreativita
-barokní hudební formy
- komunikace
-Vivaldi,
Instrumentální a
- kooperace a
kompetice
-Bach
pohybové činnosti
Výchova k myšlení v
evropských a
-taneční kroky, globálních
souvislosteh
vlastní pohybové
Klasicismus
ztvárnění –
- Evropa a svět nás
-klasicistní hudební choreografie
zajímá
formy
-polka, valčík
- objevujeme Evropu
-Mozart
-moderní tance a svět
-Haydn

-taktování

-Beethoven

Multikulturní výchova
-dramatizace v hud.
projektu
- kulturní diference

Romantismus
-hudební formy
romantismu
-Chopin, Schubert

-pohybem reaguje
na znějící hudbu s

- multikulturalita
Enviromentální
výchova

-Wagner, Verdi

- vztah člověka k
prostředí

-Strauss

Mediální výchova

využitím
jednoduchých gest a
tanečních kroků
-dokáže využít
získaných znalostí a
dovedností k
vytvoření hudebně
dramatického
vystoupení

Český romantismus
-Smetana
-Dvořák

- fungování a vliv
médií ve společnosti
- tvorba mediálního
sdělení
- práce v realizačním
týmu

RVP-ZV

Ø Očekávané výstupy žák
Ø HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
Ø HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
Ø HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace
Ø HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a
skladby různých stylů a žánrů
Ø HV-9-1-05 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
Ø HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
Ø HV-9-1-07 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
Ø HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Ø
Ø Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
Ø HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
Ø HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně
Ø HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry - pozorně vnímá znějící hudbu skladeb
většího rozsahu - rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru - uvede
některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl

Předmět: Hudební výchova

Ročník: 8.
Výstup

Průřezová
témata

Učivo
Hudební
teorie

Hudební
kultura

Hudební
praxe

-transpozice
Poslechové
Osobnostní a
Vokální činnosti
činnosti
sociální výchova
pěvecké návyky a vzestupné a
sestupné
řady
tónů
-hlasová a rytmická
hlasovou hygienu
- rozvoj hudebního a
-poslech různýchcvičení
(stupnice)
hudebních žánrů,
estetického vnímání
-zpívá intonačně čistě,
srovnávání,
-intervaly
rytmicky přesně -akord
- sebeovládání a
postihování
-značení kytarových
sebekázeň
s
chrakteristických-rytmická cvičení
-respektuje dynamiku
akordů
oporou hud.
rozdílů
písně
- psychohygiena
nástroje
-rytmus
-umí použít k
-zpěv lidových i- kreativita
doprovodu jednoduché
- durové a mollové
umělých písní
nástroje
- komunikace
tóniny
-dodržuje správné

-synkopa
-vlastnosti tónu

Impresionismus

Výchova k myšlení v
evropských a
Instrumentálníglobálních
souvislosteh
činnosti

-zná pojem akord
-zná jednoduché
kytarové akordy

-rozliší durovou a
molovou stupnici

-umí zazpívat lidový
dvojhlas

- kooperace a
kompetice

- realizace
Česká hudba 20.
rytmických a
století
melodických
hudebních
-L. Janáček
doprovodů

- Evropa a svět nás
zajímá

-B. Martinů

Multikulturní výchova

- objevujeme Evropu
a svět

- kulturní diference

-seznámí se s
charakteristickými
prvky jazzové hudby

-G. Gershwin –
- multikulturalita
Hudebně
Rhapsodie in blue
pohybové činnosti
Enviromentální
-taneční kroky, výchova

-umí přesně rytmicky
zazpívat vybrané písně
Jazz

vlastní pohybové
- vztah člověka k
ztvárnění –
prostředí
choreografie
Mediální výchova

-Osvobozené
divadlo – J. Ježek

- fungování a vliv
médií ve společnosti

-L.Armstrong

- tvorba mediálního
sdělení

-postihuje rytmické,
dynamické a výrazové
změny v hudebním
proudu
-rozliší základní
vlastnosti tónu

-E.Piaf,
Ch.Aznavour

- práce v realizačním
týmu
Realizace vlastních
hudebních
prezentací

G.Becaud

-oblíbená hudba:

Šanson

-sluchem rozliší melodii
-hudební ukázky

vzestupnou a
sestupnou
Rock´n roll
-Elvis Presley
-tvoří jednoduché
doprovody

-dokáže sestavit

-vizuální
prezentace
-plakáty, knihy,
obrázky
-informace

-Semafor – Šlitr, o interpretech
Suchý

pásmo hudby a
mluveného slova

Rock
-umí podle
individuálních dispozic
vytleskat obtížnější
rytmus
Pop

-pohybem vyjadřuje
různé taneční rytmy

Zpracování
stručného
průzkumu, jakou
hudbu poslouchají
žáci třídy.

Hip hop, techno

Worldmusic
Etnická hudba

RVP-ZV

Ø Očekávané výstupy žák
Ø HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
Ø HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním
projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
Ø HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody,
provádí jednoduché hudební improvizace
Ø HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a
skladby různých stylů a žánrů
Ø HV-9-1-05 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
Ø HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
Ø HV-9-1-07 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
Ø HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Ø
Ø Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření: žák
Ø HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
Ø HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně
Ø HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry - pozorně vnímá znějící hudbu skladeb
většího rozsahu - rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru - uvede
některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
-

pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy

-

rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

-

přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob
komunikace a poznání

-

užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků

Časové vymezení vyučovacího předmětu:
-

6. a 7. ročník – 2 hodiny týdně

-

8. a 9. ročník – 2 hodiny týdně

Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
-

výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, nebo mimo budovu školy
(práce v plenéru)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové
vyučování, samostatná práce, kolektivní práce.
Kompetence k učení
-

při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby
je mohli dále využívat pro vlastní učení

-

žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží
zpětně uvědomit problémy se související realizací

-

strategie – učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám
zorganizovat vlastní činnost

-

učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost

Kompetence k řešení problémů
-

žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování daného úkolu

-

při zadání úkolu žák hledá nejvhodnější způsob řešení

-

strategie – učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

Kompetence komunikativní
-

při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a
tolerovat názor druhých

-

strategie – učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými
formami
učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace

Kompetence sociální a personální
-

učí se respektovat pravidla při práci v týmu a dodržovat je

-

strategie – učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech
pomáhá
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých

žáků
Kompetence občanské
-

při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují
školu

-

žáci respektují názor druhých

-

žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží

-

strategie – učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních
materiálů

Kompetence pracovní
-

při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho
dokončení a dodržují vymezená pravidla

-

žáci si vytvářejí pozitivní vztah k manuelním činnostem

-

žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla

-

strategie – učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu nástrojů a
vybavení
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
EV

- vztah člověka k přírodě
- lidské aktivity

EGS - Evropa a svět nás zajímá
OSV - sebepoznání a sebepojetí
- hodnoty, postoje
- kreativita
- rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MDV - fungování a vliv médií ve společnosti

Předmět: Výtvarná
Ročník: 6.

výchova

Očekávané
výstupy
z RVP
ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Vybírá, vytváří
a
pojmenovává
co nejširší
škálu prvků
vizuálně
obrazných
vyjádření a
jejich vztahů,
uplatňuje je
pro vyjádření
vlastních
zkušeností
vjemů,
představ a
poznatků

Vybírá a vytváří škálu prvků
vizuálně obrazných vyjádření a
uplatňuje je v praxi, kresbou
zachycuje tvar přírodního
objektu , Řeší umístění do
plochy, vyjadřuje vnitřní stavbu
přírodniny, a její růst.

Rozvíjení smyslové
citlivosti- prvky obrazného
vyjádření- linie, tvary,
objemy, světlostní a
barevné kvality, textury

OSV kreativita,
fantazie,
komunikace
Např.
zátiší, kresba dle
modelu, kresba
v plenéru,
přírodniny- ulita,
ořech, pecka,
kořen..

.

Variuje různé
vlastnosti
prvků a jejich
vztahů pro
získání
osobitých
výsledků.

Komunikuje, pojmenovává
vyjadřovací prvky- linie, stín,
tečka, šrafura
Výtvarně vyjadřuje morfologické
znaky, tvary, lineární vyjádření
vnitřní stavby a vnitřního členění
přírodnin, zachycení kresbou
morfologii růstu rostlin, dotváří na
základě fantazie

Užívá vizuálně obrazná
vyjadřování a zdokonaluje
znalosti o proporcích lidské
postavy a hlavy- užívá tvarovou a
barevnou nadsázku

Vztahy a uspořádání
prvků v ploše, objemu,
prostoru a v časovém
průběhu- podobnost,
kontrast, rytmus,
dynamické proměny,
struktura

Vztahy a uspořádání
prvků v ploše, objemu,
prostoru a v časovém
průběhu- podobnost,
kontrast, rytmus,
dynamické proměny,
struktura
Souvislost zrakového
vnímání skutečnosti s
fantazií- bájné postavy,
příšery

Čj- literatura
DU- osobnosti
výtvarného
umění
OSV rozvoj
schopnosti
poznávání.

Užívá
vizuálně
obrazná
vyjádření k
zaznamenání
vizuálních
zkušeností,zk
ušeností
získaných
ostatními
smysly a k
zaznamenání
podnětů z
představ a
fantazie

Malba, práce s plochou. Rozvíjí
prostorové vnímání, zjednodušuje
přírodní prvky, řazení do plochyvytváří barevnou, tvarovou
kompozici , vytvoření a práce se
šablonou
Míchá a vrství barvy, využívá
textury.
Teorie barev - Goethův barevný
kruh, příbuznost barev, inspirace
pravěkou jeskyní.

Např.
Uspořádání objektů do
celků v ploše, objemu,
prostoru a časovém
průběhu- vyjádření
vztahů, pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty
(lineární, světlostní,
barevné, plastické a
prostorové prostředky
vyjadřující časový
průběh) ve statickém i
dynamickém vyjádření

Kresba lidské a zvířecí postavy
s vyjádřením proporčním vztahů
Kombinuje techniky, kresba
uhlem, suchý pastel, podmalba

Citlivě pracuje s plastickým
materálem, zhotovuje jednoduché
objekty, zapojuje prostorové
vnímání, vnímání tvaru jako
celku.Rozvíjí citlivý vztah k
materiálu a k jeho zpracování,
vytváření jednoduchých
prostorových objektů.

Typy vizuálně obrazných
vyjádření- výběr a
uplatnění, plastiky
Přístup k vizualně
obraznému vyjadřování- z
hlediska jeho vnímáníhaptika, dynamika, statika

D - pravěk výtvarný projekt

EV- vztah
člověka k
přírodě, k
prostředí

Užívá
prostředky pro
zachycení
jevů a procesů
v proměnách
a vztazích

Základy perspektivy. Seznamuje
s využitím perspektivy v
uměleckých dílek, své poznatky
se snaží aplikovat v praxi, ve
vlastním výtvarným vyjádřením
prostoru. Rozvíjí prostorové
vidění, cítění a vyjadřování.
(rovnoběžné zobrazení,
perspektivní jevy v uměleckých
dílech) .Používá perspektivu ve
vlastním výtvarném vyjádření.

Uspořádání objektů do
celků v ploše, objemu,
prostoru a časovém
průběhu- vyjadřování
vztahů, pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty.

DU- osobnosti
výtvarného
umění

K tvorbě
užívá některé
metody
uplatňované v
současném
výtvarném
umění

Subjektivní vyjádření
fantastických představ. Zobrazuje
vlastní fantazijní představy.
Rozvíjení citlivého vztahu
k materiálu a k jeho zpracování s
ohledem na účel, užití a výtvarný
výraz na základě
experimentálních činností

Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádřeníumělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film,
tiskoviny, reklama,
kombinace a variace ve
vlastní tvorbě.

Např. koláž,
těstoviny lepení, barvení,
rozfoukávaná
tuš.

Svět lidí- obec,
město

Osobnostní postoj v
komunikaci -jeho utváření
a odůvodňování, důvodu
vzniku odlišných
interpretací vizuálně
obrazného vyjadřování

Seznamuje se s písmem- jeho
komunikativní a estetická funkce.
Rozeznává základní tvary
lineárního a kresleného písma v
krátkých nápisech a užívá
hotového písma jeho řazení

Tvarová stylizace, výtvarným
způsobem zpracovává postavu ,
seznámení s grafickými
technikami , komunikuje ,
porovnává vlastní tvorbu
Lidská figura. Např. papírotisk,
linoryt, suchá jehla, monotyp.

Ilustrátoři- druhy
ilustrace

Proměny komunikačního
obsahu- záměry tvorby a
proměny obsahu vizuálně
obrazného vyjadření
vlastních děl i děl
výtvarného umění,
historické, sociální a
kulturní souvislosti

Osobnosti
české grafiky,
historické,
sociální a
kulturní
souvislosti
Lidská postava
OSV-s
ebepoznání

Práce s dekorativním prvkem a
jeho tvorba, využívá
dekorativních prvků v užitém
umění a mění její funkci- v
estetickou.

Prvky vizuálně obrazného
vyjádření- v časovém
průběhu- rytmus,
kontrast, podobnost

Už,ité uméní,
moderní umění

Přístupy k vizuálně
obrazným vyjádřenímhledisko jejich vnímání,
hledisko jejich
motivace(fantazijní,
symbolická, založená na
smyslovém vnímání,
racionálně konstruktivní,
expresivní)

Čj - poezie a
próza s tématem
Vánoc a
Velikonoc.

Využívá dekorativních postupů rozvoj estetického cítění

Ověřuje
komunikační
účinkyů
vybraných,
upravených či
samostatně
vytvořených
vizuálně
obrazných
vyjádření v
sociálních
vztazích,
nalézá
vhodnou
formu pro
jejich
prezentaci

Užívá vizuálně obrazná vyjádření
k výpovědi o vztahu k lidovým
tradicím.

Komunikační obsah
vizuálně obrazného
vyjádření- vysvětlování a
obhajoba.

Předmět: Výtvarná
Ročník: 7.

Očekávané
výstupy z RVP
ZV

Školní výstupy

výchova

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Vybírá, vytváří a
pojmenovává co
nejširší škálu
prvků vizuálně
obrazných
vyjádření a jejich
vztahů

Vybírá a vytváří škálu prvků
vizuálně obrazných vyjádření
a uplatňuje je v praxi.

Prvky vizuálně obrazného
vyjádření- linie tvary,
objemy, světlostní a
barevné kvality, textury

OSV - rozvoj
schopností
poznávání.

Uplatňuje pro
vlastní vyjádření
vlastních
zkušeností vjemů,
představ a
poznatků

Kresebné etudy. Analýza
celistvě vnímaného tvaru na
skladebné prvky.

Vztahy a uspořádání
prvků v ploše, objemu,
prostoru a včasovém
průběhu(podobnost,
kontrast, rytmus,
dynamické proměny,
struktura), ve statickém i
dynamickém vizuálně
obrazném vyjádření

OSV - rozvoj
schopností
poznávání.

Užívá vizuálně
obrazného
vyjadřování´k
zaznamenávání
vizuálních
zkušeností,
získaných
ostatními smysly

Ve výtvarném vyjádření
užívá vizuální zkušenosti
získané ostatními smysly a
podněty z představ a
fantazie.

Prvky vizuálně obrazného
vyjadřování- linie...
Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření
Prostředky pro
vyjadřování emocí ,
pocitů, nálad, fantazie,
představa osobních
zkušeností- akční tvar
malby, celku vizuálně
obrazných vyjádření a
vyjádření proměn, výběr
uplatnění a interpretace.

Prezentace ve veřejném
prostoru

Vybírá kombinuje
a vytváří
prostředky pro
vlastní osobité
vyjádření,
porovnává a
hodnotí jeho

Práce s dekorativním prvkem
a jeho tvorba, písmo,
kombinace objektu ,
prostoru, písmo.Užité uměníreklama, plakát,....

Smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádřeníumělecká výtvarná
tvorba, fotografie, film,
tiskoviny- výběr,

Např. zobrazení
přírodních dějů bouře, mlha,
vichřice.

účinky s účinky již
existujících i
běžně užívaných
vizuálně
obrazných vyjáření

kombinace a variace ve
vlastní tvorbě.
Mediální prezentace,
prezentace ve veřejném
prostoru

Vybírá a vytváří prostředky k
vyjádření své osobitosti a
originality.

Utváření a uplatňování
komunikačního obsahu,
vysvětlování a obhajoba
výsledků s respektováním
záměrů autora

Dovede pomocí obrazného
vyjádření rozvinout jednotnou
výchozí situaci.

.
Porovnává na
konkrétních
případech různé
interpretace
vizuálně
obrazného
vyjádření,
vysvětluje své
postoje k nim s
vědomím osobní,
společenské a
kulturní
podmíněnosti
svých
hodnotových
soudů

Předmět: Výtvarná
výchova

Uvědomuje s i na
konkrétních příkladech
různorodost zdrojů
interpretace vizuálně
obrazného vyjádření. Práce s
uměleckým dílem.
Experimenty s reprodukcemi
um. děl

OSV sebepoznání.
Např.
vyjádření emocí
prostřednictvím
barev.

Čj - literární
texty.

Utváření a uplatňování
komunikačního obsahu,
vysvětlování a obhajoba
výsledků s respektováním
záměrů autora.
Typy vizuálně
obraznýc
h
vyjádření

Ročník: 8.

Výtvarné umění.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

z RVP ZV
vybírá, kombinuje a
vytváří prostředky
pro vlastní osobité
vyjádření, porovnává
a hodnotí s účinky již
existujících běžně
užívaných vizuálně
obrazných vyjádření

Kresebné etudy.
Etuda s linií jako
výtvarným
prostředkem. Různé
typy zobrazení
(podhled, nadhled,
rovnoběžné
promítání).

uspořádání objektů
do celků v ploše,
prostoruca časovém
průběhu- vyjádření
vztahů, pohybu a
proměn uvnitř a
mezi objekty

OSV - rozvoj
schopností
poznávání.

Rozliší působení
vizuálně obrazného
vyjádření v rovině
smyslového účinku,
v rovině sociálně
utvářeného i
symbolického
obsahu

Blíže poznává
grafické
techniky.Netradiční
techniky

Přístupy k vizuálně
obrazným
vyjádřením- hledisko
vnímání (vizuální,
haptické, statické,
dynamické)

Čj - ex libris

Interpretuje
umělecká vizuálně
obrazná vyjádření
současnosti i
minulosti, vychází při
tom ze svých
znalostí historických
souvislostí i z
osobních zkušeností
a prožitků.

Interpretuje
umělecká vizuálně
obrazná vyjádření
současnosti i
minulosti, vychází při
tom ze svých
znalostí historických
souvislostí i z
osobních zkušeností
a prožitků.

Přístupy k vizuálně
obrazným
vyjádřením- hledisko
jejich
motivace(fantazijní,
symbolická,
založená na
smyslovém vnímání,
racionální
konstruktivní,
expresivní)

D, Čj - renesance,
baroko, klasicismus,
romantismus.
OSV - řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti.

Porovnává na
konkrétních
příkladech různé
interpretace vizuálně
obrazného
vyjádření, vysvětluje
postoje k nim s
vědomím osobní,
společenské a
kulturní
podmíněnosti svých

Porovnává na
konkrétních
příkladech různé
interpretace vizuálně
obrazného
vyjádření, vysvětluje
postoje k nim s
vědomím osobní,
společenské a
kulturní
podmíněnosti svých

proměny
komunikačního
obsahu- záměry
tvorby a proměny
obsahu vizuálně
obrazných vyjádření
vlastních děl i děl
výtvarného umění,
historické, sociální a
kulturní souvislosti

Dějiny umění,
multikultura, etnika

soudů

soudů

Užívá prostředky pro
zachycení jevů a
procesů v
proměnách a
vztazích, k tvorbě
užívá některé
metody uplatňované
v současném
výtvarném umění a
digitálních médiíchpočítačová grafika,
fotografie, video ,
animace

Metody současného
výtvarného uměníexperimenty

Komunikační obsah
vizuálně obrazných
vyjádření- utváření a
uplatnění
komunikačního
obsahu,
vysvětlování a
obhajoba výsledků
tvorby s
respektováním
záměru autora,
prezentace

Současné umění

užívá vizuálně
obrazná vyjádření k
zaznamenání
vizuálních
zkušeností,
zkušeností
získaných ostatními
smysly a k
zaznamenání
podnětů z představ
a fantazie

užívá vizuálně
obrazná vyjádření k
zaznamenání
vizuálních
zkušeností,
zkušeností
získaných ostatními
smysly a k
zaznamenání
podnětů z představ
a fantazie

reflexe a vztahy
zrakového vnímání
ke vnímání ostatními
smysly - vědomé
vnímání a uplatnění
mimovizuálních
podnětů při vlastní
tvorbě, reflexe
ostatních
uměleckých druhů

hudební umění,
dramatické…

V tvorbě užívá
prostředky k
zachycení jevů a
procesů v
proměnách, užívá
některé metody
současného
výtvarného umění.

Práce s internetem vyhledávání www
stránek - orientace.
Výběr, kombinace a
variace ve vlastní
tvorbě.

přístup k vizuálně
obrazným
vyjádřením- hlediska
vnímání, hledisko
motivace, reflexe a
věomé uplatnění

MDV - fungování a
vliv médií ve
společnosti.

Předmět: Výtvarná
výchova

Ročník: 9.

Očekávané výstupy

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

z RVP ZV
Vybírá, vytváří a
pojmenovává škálu
prvků vizuálně
obrazných vyjádření,
uplatňuje je pro
vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů a
představ.
Osobitý
přístup k realitě.

Samostatně vytváří
bohatou škálu
vizuálně obrazných
elementů zkušeností
z vlastního vnímání
a představ.

Techniky kresby tužka, dřívko, uhel,
rudka.
Dynamická
kresba.
Uspořádání
objektů do celků v
ploše, objemu a
prostoru.

EV - vztah člověka k
prostředí.
Např.
kruh, koloběh vody,
zátiší s jablky,
kresba hlavy.

Ve vizuálně
obrazném vyjádření
umí využívat
znalostí o
základních,
druhotných a
doplňkových
barvách k osobitému
výtvarnému
vyjádření.

Prohlubuje znalosti o
barvách a využívá
jich ve vlastním
vizuálně obrazném
vyjadřování.

Symbolika barev,
mísení barev,
působení barev,
vztahy mezi
barvami. Kontrast
(barevný, světelný).

Orientuje se v
grafických
technikách.

Zdokonaluje se v
grafických
technikách.

Linoryt, tisk z koláže. Např. PF, ex libris.

Užívá vizuálně
obrazného vyjádření
k zachycení
zkušeností
získaných pohybem,
hmatem a sluchem.
Rozvoj
smyslového vnímání
a citlivosti.

Užívá vizuálně
obrazného vyjádření
k zachycení
zkušeností
získaných pohybem,
hmatem a sluchem.
Rozvoj
smyslového vnímání
a citlivosti.

Vztahy zrakového
vnímání s ostatními
smysly.
Převádění
pocitů těla na
obrazové znaky s
hledáním
vzájemných
souvislostí.
Uplatňování
subjektivity ve
vizuálně obrazném
vyjádření.

OSV - sebepoznání
a sebepojetí.
Např. já kombinovaná
technika.

Rozlišuje obsah
vizuálně obrazných
vyjádření
uměleckých projevů
současnosti a
minulosti.

Prohlubuje znalosti v
oblasti výtvarného
umění - umělecké
dílo současnosti a
minulosti.

Práce s uměleckým
dílem - kubismus,
surrealismus,
impressionismus.

D - historické
souvislosti 20.
století.
OSV hodnoty postoje.

K tvorbě užívá
některé metody
současného
výtvarného umění

Učí se užívat
některé metody
současného
výtvarného umění.

Reklama a
propagační
prostředky.

Např. Obaly, plakáty,
reklama, propagační
materiály.

Užívá vizuálně
obrazného vyjádření
k zaznamenání
vizuálních
zkušeností
získaných ostatními
smysly.
Užívá
podněty z představ a
fantazie.
Zasazuje předměty
do neobvyklých
souvislostí, vytváří
nové a neobvyklé.

Užívá vizuálně
obrazného vyjádření
k zaznamenání
vizuálních
zkušeností
získaných ostatními
smysly.
Užívá podněty z
představ a fantazie.

Vytváření
obrazových znaků
na základě fantazie,
kombinací, představ
a znalostí.
Prostorová
tvorba - modelování.

OSV - sebepoznání
a sebepojetí.
Např.
dotváření
náhodného tvaru
podle vlastní
fantazie - působivé
barevné kombinace.

Zvládá zachycení
pomíjivého
okamžiku skicování.

Užívá vizuálně
obrazného
vyjádřeník
zachycení
pomíjivého
okamžiku

Práce v plenéru.
Krajinomalba.

EV - vztah člověka k
prostředí.

Dokáže zakreslit
Čtvercová síť
obrázky do
čtvercové sítě,
pokrýt čtvercovou síť
obrazci
Umí číst ze
stavebních plánů a
technických výkresů.
Pracuje s měřítkem
plánu. Dokáže
narýsovat
jednodušší plány a
okótovat je /strojní

Kótování, měřítko
mapy plánu.Strojní a
stavební rys.

Výchova k
technickému myšlení

součástka,stavební
výkresy-územní a
situační plány/.

Využívá volného
rovnoběžného
promítání k
zobrazení
geometrických
těles.Užívá
technického písma

Volné rovnoběžné
promítání

Chápe princip
pravoúhlého
promítání na 2
průmětny

Pravoúhlé promítání

Pochopí princip
perspektivy. S
porozuměním
dokáže využít
jednobodové i
dvoubodové
perspektivy v kresbě

Jednobodová a
dvoubodová
perspektiva

Tělesná výchova
Tělesná výchova ( II. stupeň )

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět
v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně

Vzdělávání je zaměřeno na

-

regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole

-

rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu

-

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

-

rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na
osvojování

dovedností jim předcházet nebo je řešit

Předmětem prolínají průřezová témata:

VDO

- angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování
OSV

MKV

- schopnost zapojovat se do diskuse, lidské vztahy,….
EV

MV

- obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací,
schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve
specifických rolích a situacích

- vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní
zdraví i zdraví ostatních lidí

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
Žáci
- poznávají smysl a cíl svých aktivit
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost
- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře,
uživatele
internetu
- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole

Učitel
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu
- dodává žákům sebedůvěru
- sleduje pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí

Učitel
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů

Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- si osvojí kultivovaný ústní projev
- účinně se zapojují do diskuse
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a
samostatný
rozvoj
Učitel
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy

Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- aktivně se zapojují do sportovních aktivit
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí,
divák,..)

Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo
výsledky

Kompetence pracovní
Žáci
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
- spoluorganizují svůj pohybový režim
- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Tělesná výchova
Ročník: 6.

Výstup
Učivo

Průřezová Poznámky
témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy

Úvodem
Uplatňuje správné způsoby držení
těla v různých polohách a
pracovních činnostech. Zaujímá
správné cvičební polohy. Užívá
osvojené názvosloví na úrovni
cvičence. Dohodne se na
spolupráci a taktice vedoucí k
úspěchu družstva (za pomoci
učitele).

Činnosti ovlivňující zdraví
OSV – rozvoj schopnosti

Aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu. V
hodinách TV usiluje o zlepšení
své tělesné zdatnosti. Odmítá
drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a
sportem. Předvídá možné
nebezpečí úrazu.Uplatňuje
pravidla bezpečného chování ve
sportovním prostředí.

poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy

VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angažovaný přístup k
Činnost ovlivňující úroveň
druhým – projevovat se v
Zvládá v souladu s individuálními
pohybových dovedností
jednání i v řešení
předpoklady provedení
problémů samostatně a
osvojených pohybových
odpovědně
dovedností.Uplatňuje osvojené
pohybové dovednosti ve hře,
soutěži a rekreačních činnostech.
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
Bezpečnost v TV a sportu
Chápe význam přípravy
organismu před
cvičením.Připravuje a uklízí
nářadí a náčiní. V tělocvičně
předchází možným poraněním a
úrazům vhodným oblečením a
obuví. Plní zodpovědně pokyny
učitele.

tělocvična
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce v
realizačním týmu

Průpravná, koordinační,
Chápe, že různá cvičení mají kompenzační, kondiční a
různé účinky. Ví o svých
tvořivá cvičení

tělocvična,

Ročník: 8.

Výstup

Učivo

Průřezová Poznámky
témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy

Uplatňuje správné způsoby Úvodem
držení těla v různých polohách
a pracovních činnostech.
Zaujímá správné cvičební
polohy. Užívá osvojené
názvosloví na úrovni cvičence,
cvičitele v části rozcvičky,
Dohodne se na spolupráci a
taktice vedoucí k úspěchu
družstva.
Činnosti ovlivňující
OSV – rozvoj
zdraví
schopnosti poznávání,
Aktivně vstupuje do organizace
sebepoznání a
svého pohybového režimu.
sebepojetí, poznávání
Aktivně ovlivňující spolupracuje
lidí, mezilidské vztahy
při organizaci tělovýchovné
činnosti ve škole.Usiluje o
zlepšení své tělesné zdatnosti
pravidelnou pohybovou
aktivitou. Odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem. Uplatňuje
pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním
VDO – zásady
prostředí.
slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný
přístup k druhým –
Činnost ovlivňující
Zvládá v souladu s
projevovat se v jednání
úroveň pohybových
individuálními předpoklady
dovedností i v řešení problémů
osvojené pohybové ovlivňující
samostatně a
dovednosti. Posoudí provedení
odpovědně
osvojené pohybové dovednosti
a označí úroveň zjevné
nedostatky. Aplikuje osvojené
MKV – lidské vztahy,
pohybové dovednosti ve hře,
kulturní diference
soutěži pohybových a
rekreačních činnostech.
tělocvična

Chápe a zdůvodní význam
přípravy organismu před
cvičením.

Bezpečnost v TV a
sportu

v TV a sportu. Připravuje, uklízí
a používá nářadí a náčiní tak,
aby neohrozil zdraví své i
spolužáků. Rozliší vhodné a
nevhodné pohybové činnosti.
Předchází možným poraněním
a úrazům vhodným oblečením
a obuví, dodržováním
organizace cvičební činnosti.
Používá nářadí a náčiní
určeným způsobem.Plní
zodpovědně pokyny učitele. Ve
funkci velitele družstva vede
své spolužáky k bezpečné
organizaci cvičební jednotky.

MV – interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality, práce
v realizačním týmu
tělocvična,
školní hřiště

Dokáže vysvětlit různé účinky
Průpravná, koordinační,
jednotlivých cvičení. Rozpozná
své koordinační, pohybové kompenzační, kondiční
a tvořivá cvičení
přednosti a nedostatky a s
pomocí učitele a spolužáka je
kompenzačně ovlivňuje.
Dovede prožívat cvičení a
soustředit se na správné a
přesné kondiční cvičení a
provedení pohybu. Ve
spolupráci se spolužákem
připraví a předvede tvořivá
cvičení kondiční cvičení.
Pomůže spolužákovi při
kompenzačních cvičeních.
Fyzika
Předvede a společně se
spolužáky zacvičí krátkou

kondiční sestavu. Zacvičí se
spolužákem dle svých představ
kondiční cvičení s obměnou.

tělocvična

Dovede stoj na rukou s výdrží
2s, roznožku přes kozu našíř s
oddáleným můstkem, skrčku
přes kozu nadél s oddáleným
můstkem (CH). Předvede na
hrazdě svis vznesmo , svis
střemhlav , výmyk jednonož s
dopomocí a přešvih únožmo do
vzporu jízdmo . Předvede
kotoul vpřed a vzad, obraty a
rovnovážné postoje ve
vazbách, kotoul letmo, přemet
stranou (jen talentovaní žáci).
Zvládá bezpečně záchranu a
dopomoc při osvojovaných
cvicích.
Předvede šplh na tyči a na
laně. Používá při cvičeních
krátké a dlouhé švihadlo, plný
míč. Vysvětlí význam
kondičního cvičení pro rozvoj
síly, rychlosti, vytrvalosti a
obratnosti. Vysvětlí pojem
kruhový trénink.Vysvětlí
základní zásady posilování
břišních a zádových svalů.

Gymnastika

Přírodopis, Chemie

tělocvična,
školní hřiště

Kondiční cvičeníFyzika, Chemie,
Přírodopis, Matematika

školní hřiště

Atletika
Vysvětlí význam běžecké
abecedy.

Změří a zapíše výkony v
osvojovaných disciplínách.
Upraví doskočiště, připraví start
běhu a vydá povely pro start.
Používá aktivně základní
osvojované pojmy. Vysvětlí
význam vytrvalostního běhu pro
rozvoj zdatnosti. Vysvětlí
význam atletiky jako vhodné
průpravy pro jiné sporty.
Uběhne 60 m, 800 m (D),
1500m (H) ve zlepšeném čase.
Zlepší svůj osobní výkon a
předvede základní techniku
hodu míčkem, skoku dalekého,
skoku vysokého, nízkého
startu. Používá základní
průpravná cvičení pro osvojení
základních . atletických
činností. Vyjmenuje základní
pravidla atletických soutěží.

OSV – rozvoj
schopnosti poznávání,
sebepoznání a
sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy

tělocvična,
školní hřiště

Pohybové hry a
netradiční pohybové
Vysvětlí význam pohybových
činnosti
her pro ovlivňování pohybových
předpokladů. Ví, že hra přináší
radost a příjemné zážitky.
Vyjmenuje základní zásady
bezpečnosti při pohybových
hrách. Snaží se o fair play
jednání při pohybových hrách.
Využívá pro pohybové hry
přírodního prostředí.
Uvědomuje si, že ne každá hra
je vhodná pro určitý věk, počet
hráčů. Vysvětlí význam
pohybových her pro
navazování a upevňování
mezilidských kontaktů. Připraví

VDO – zásady
slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný
přístup k druhým –
projevovat se v jednání
i v řešení problémů
samostatně a
odpovědně

a zorganizuje pro spolužáky
jednu hru.

tělocvična,
školní hřiště

Sportovní hry
Vysvětlí význam sportovních
her pro rozvoj herních
dovedností, herního myšlení a
improvizace. Vyjmenuje
základní pravidla sportovních
her.
Vysvětlí základní pojmy
osvojovaných činností, základní
označení a vybavení hřišť,
základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních
her. Používá základní pojmy
označující používané náčiní,
části hřiště a nejznámější
sportovní hry. Zvolí taktiku hry
a dodržuje ji (za pomoci
spoluhráčů, učitele). Dovede
zaznamenat výsledek utkání a
pomáhat při rozhodování.
FOTBAL(H)
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (výběr místa,
vhazování míče, střelba z
místa, střelba po vedení míče,
uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče,
přihrávka, odebírání míče).
Vysvětlí základy herních
systémů (postupný útok, rychlý
protiútok). Vyjmenuje základní
herní kombinace.

BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (uvolňování hráče
bez míče a s míčem, přihrávka
jednoruč a obouruč, střelba,
rozskok, krytí útočníka s míčem
a bez míče). Zná základy
herních systémů (osobní
obranný systém, útočný
obranný systém). Zná základní
herní kombinace. Používá při
hře osobní obranu. Předvede
střelbu po dvojtaktu z místa.

VOLEJBAL

VDO – zásady
slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný
přístup k druhým –
projevovat se v jednání
i v řešení problémů
samostatně a
odpovědně

Zvládá utkání na zmenšeném
hřišti - 2 proti 2,3 proti 3 atd.
Vysvětlí základy herních
systémů (střední hráč u sítě je
nahrávačem). Zvládá základní
herní činnosti jednotlivce (odbití
obouruč vrchem, spodem,
jednoruč (v pádu), přihrávka,
nahrávka, podání spodní).
Zvládá utkání s jedním mezi
dopadem.
Doplňkové sporty

FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (přihrávka, střelba).
Zvládá utkání 4+0, 4+1.

Ringo

tělocvična,
školní hřiště

Vysvětlí základní pravidla pro
ringo. Hraje ringo.
Přehazovaná
Hraje přehazovanou (blok,
smeč). Zvládá základní pravidla
pro přehazovanou.
Hokejbal (H)
Vyjmenuje základní pravidla
hokejbalu. Hraje hokejbal.

Ultimate
Vyjmenuje základní pravidla
ultimate. Hraje ultimate.

Ročník: 9.

Výstup

Učivo

Průřezová Poznámky
témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy

Uplatňuje správné způsobyÚvodem
držení těla v různých polohách
a pracovních činnostech.
Zaujímá správné cvičební
polohy. Užívá osvojené
názvosloví na úrovni cvičence,
cvičitele při rozcvičce.
Dohodne se na spolupráci a
taktice vedoucí k úspěchu
družstva.
Činnost ovlivňující
OSV – rozvoj
zdraví
Aktivně vstupuje do organizace
schopnosti poznávání,
svého pohybového režimu.
sebepoznání a
Aktivně ovlivňující spolupracuje
sebepojetí, poznávání
při organizaci tělovýchovné
lidí, mezilidské vztahy
činnosti ve škole (při zdraví
vyučování).Usiluje o zlepšení
své tělesné zdatnosti
pravidelnou pohybovou
aktivitou. Odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem. Uplatňuje
pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním
VDO – zásady
prostředí.
slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný
přístup k druhým –
Činnost ovlivňující
Zvládá v souladu s
projevovat se v jednání i
úroveň pohybových
individuálními předpoklady
dovedností v řešení problémů
osvojené pohybové
samostatně a
dovednosti. Posoudí provedení
odpovědně
osvojené pohybové dovednosti
a označí úroveň, zjevné
nedostatky. Aplikuje osvojené
MKV – lidské vztahy,
pohybové dovednosti ve hře,
kulturní diference
soutěži pohybových a
rekreačních činnostech.
tělocvična

Chápe a zdůvodní význam
přípravy organismu před
cvičením.

Bezpečnost v TV a
sportu

Připravuje, uklízí a používá
nářadí a náčiní tak, aby
neohrozil zdraví své i
spolužáků. Rozliší vhodné a
nevhodné pohybové činnosti.
Předchází možným poraněním
a úrazům vhodným oblečením
a obuví, dodržováním
organizace cvičební činnosti.
Používá nářadí a náčiní
určeným způsobem. Plní
zodpovědně pokyny učitele. Ve
funkci velitele družstva vede
své spolužáky k bezpečné
organizaci cvičební jednotky.

MV – interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality, práce
v realizačním týmu
tělocvična,
školní hřiště

Průpravná, koordinační,
Dokáže vysvětlit různé účinky
kompenzační, kondiční
jednotlivých cvičení. Rozpozná a tvořivá cvičení
své koordinační, pohybové
přednosti a nedostatky a s
pomocí učitele a spolužáka je
kompenzační, ovlivňuje.
Dovede prožívat cvičení a
soustředit se na správné a
přesné kondiční a provedení
pohybu. Ve spolupráci se
spolužákem připraví a
předvede tvořivá cvičení
kondiční cvičení. Pomůže
spolužákovi při kompenzačních
Fyzika
cvičeních.
Předvede a společně se
spolužáky zacvičí krátkou

kondiční sestavu. Zacvičí se
spolužákem dle svých představ
kondiční cvičení s obměnou.
tělocvična

Gymnastika
Předvede roznožku přes kozu
(bednu-CH) nadél s oddáleným
můstkem, skrčku přes kozu
nadél (bednu našíř-CH) s
oddáleným můstkem (CH).
Předvede na hrazdě svis
vznesmo, svis střemhlav,
výmyk jednonož a přešvih
únožmo do vzporu jízdmo,
podmet.

Přírodopis, Chemie

V sestavě předvede přemet
stranou, kotoul vpřed a vzad,
obraty a rovnovážné postoje.
Předvede kotoul letmo přes
překážku, stoj na rukou. Zvládá
Kondiční cvičení
bezpečně záchranu a
dopomoc při osvojovaných
cvicích.

školní hřiště

Fyzika, Chemie,
Přírodopis, Matematika

Předvede šplh na tyči a na
laně. Používá při cvičeních
krátké a dlouhé švihadlo, plný
míč.
Vysvětlí význam kondičního
cvičení pro rozvoj síly,
rychlosti, vytrvalosti a
obratnosti..Vysvětlí základní
zásady posilování břišních a
zádových svalů. Předvede na
každou svalovou skupinu
cviky. Zdůvodní potřebu

tělocvična,

školní hřiště

Atletika

přesného provádění cviků.
Sestaví kruhový trénink (6-8
stanovišť).

Vysvětlí význam běžecké
abecedy. Změří a zapíše
výkony v osvojovaných
disciplínách. Upraví
doskočiště, připraví start běhu
a vydá povely pro start.

OSV – rozvoj
schopnosti poznávání,

Vysvětlí význam vytrvalostního
běhu pro rozvoj zdatnosti.
sebepoznání a
Vysvětlí význam atletiky jako
sebepojetí, poznávání
vhodné průpravy pro jiné
lidí, mezilidské vztahy
sporty. Uběhne 60 m, 800 m
(D), 1500m (H) ve zlepšeném
čase. Předvede ve zlepšeném
osobním výkonu základní
tělocvična,
techniku hodu míčkem, vrh
školní hřiště
koulí, skoku dalekého, skoku
vysokého-technika flop,
Pohybové hry a
nízkého startu.
netradiční pohybové
činnosti
Používá základní průpravná
cvičení pro osvojení základních
atletických činností. Vyjmenuje
základní pravidla atletických
soutěží.

Vysvětlí význam pohybových
her pro ovlivňování
pohybových netradiční
předpokladů. Ví, že hra přináší
radost a příjemné zážitky.
Vyjmenuje pohybové základní
zásady bezpečnosti při
pohybových hrách. Snaží se o
fair play činnosti jednání při
pohybových hrách. Využívá

VDO – zásady
slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný
přístup k druhým –
projevovat se v jednání i
v řešení problémů
samostatně a
odpovědně

tělocvična,

pro pohybové hry přírodního
prostředí. Uvědomuje si, že ne
každá hra je vhodná pro určitý
věk, počet hráčů. Vysvětlí
Sportovní hry
význam pohybových her pro
navazování a upevňování
mezilidských kontaktů. Připraví
pro spolužáky 1 pohybovou hru
s upravenými pravidly.

Vysvětlí význam sportovních
her pro rozvoj herních
dovedností, herního myšlení a
improvizace. Vyjmenuje
základní pravidla sportovních
her.
Vysvětlí základní pojmy
osvojovaných činností,
základní označení, základní
role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních
her. Používá základní pojmy
označující používané náčiní,
části hřiště a nejznámější
sportovní hry. Zvolí taktiku hry
a dodržuje ji (za pomoci
spoluhráčů, učitele). Dovede
zaznamenat výsledek utkání a
pomáhat při rozhodování.
FOTBAL(H)
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (výběr místa,
vhazování míče, střelba z
místa, střelba po vedení míče,
uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče,
přihrávka, odebírání míče).
Vysvětlí a uplatňuje ve hře
základní herní systémy

školní hřiště

(postupný útok, rychlý
protiútok) . Vyjmenuje základní
herní kombinace a využívá je
ve hře.
BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (uvolňování hráče
bez míče a s míčem, přihrávka
jednoruč a obouruč, střelba,
rozskok, krytí útočníka s
míčem a bez míče, clonu,
blok). Používá při hře herní
kombinace.
Používá při hře osobní a
zónovou obranu.Využívá ve
hře střelbu po dvojtaktu.

VDO – zásady
slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný
přístup k druhým –
projevovat se v jednání i
v řešení problémů
samostatně a
odpovědně

VOLEJBAL
Zvládá utkání na zmenšeném
hřišti - 2 proti 2, 3 proti 3 atd.
Vysvětlí základy herních
systémů (střední hráč u sítě je
nahrávačem,nahrávač na
kůlu). Zvládá základní herní
činnosti jednotlivce (odbití
obouruč vrchem, spodem,
přihrávka, nahrávka, podání Doplňkové sporty
spodní a vrchní, blok,smeč).
Zvládá utkání s povinnou 1-2
přihrávkami.

FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (přihrávka, střelba).
Zvládá utkání 4+0.

tělocvična, školní
hřiště

Ringo
Vysvětlí základní pravidla pro
ringo. Hraje ringo.
Hokeibal (H)
Vyjmenuje základní pravidla
hokejbalu. Hraje hokejbal.
Nohejbal (H)
Vyjmenuje základní pravidla
nohejbalu. Hraje nohejbal.

Ultimate
Vyjmenuje základní pravidla
ultimate. Hraje ultimate.

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Charakteristika předmětu

Předmět je vyučován jako samostatný v 7.ročníku 1 hodinu týdně.

Výchova ke zdraví je dále obsažena v předmětech Přírodopis,Tělesná výchova,Výchova k
občanství.Vzdělávací obsah oblasti prolíná i do ostatních vzdělávacích oblastí,které jej aplikují do
života školy.Vzhledem k individuálním odlišnostem je tento vzdělávací obor úzce spjatý s
průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Předmět Výchova ke zdraví se zaměřuje na základní poznatky o člověku v souvislosti s preventivní
ochranou jeho zdraví.Žáci si upevňují hygienické,stravovací,pracovní i jiné preventivní návyky,rozvíjejí
dovednosti odmítání škodlivých látek,předcházet úrazům.
Zároveň si rozšiřují základní poznatky o duševním zdraví,

Vzdělávání je zaměřeno na
-

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

-

rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování

dovedností jim předcházet nebo je řešit

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
Žáci
- poznávají smysl a cíl svých aktivit
- plánují, organizují a řídí vlastní činnost

Kompetence k řešení problémů
Žáci
- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit
- uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní
Žáci
- komunikují na odpovídající úrovni
- účinně se zapojují do diskuse
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupině
- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný
rozvoj
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní
Žáci
- ovládají základní postupy první pomoci
Učitel

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Předmět: Výchova
Ročník: 7.

ke

Očekávané
výstupy z RVP
ZV

Učivo

Školní výstupy

zdraví

Průřezová
témata
Poznámky

respektuje přijatá
pravidla soužití
mezi spolužáky i
jinými vrstevníky
a přispívá k
utváření dobrých
mezilidských
vztahů v
komunitě
vysvětlí role
členů komunity
(rodiny, třídy,
spolku) a uvede
příklady
pozitivního a
negativního vlivu
na kvalitu
sociálního
klimatu
(vrstevnická
komunita,
rodinné
prostředí) z
hlediska

Komunikace, tolerance,
asertivita
Domov, vztah generací,
soužití, pravidla,
kultura stolování, bydlení,

Rodiny, domov,
práva a povinnosti
členů rodiny, etika,
komunikacedovednosti

prospěšnosti
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

seznámí se s původem
nemocí, průběhem,
prevencí, očkováním,
handicapy, infekce,

projevuje
odpovědný vztah
k sobě samému,
k vlastnímu
dospívání a
pravidlům
zdravého
životního stylu;

chápe hlavní zásady
správné výživy,

chápe pojem duševní
zdraví, význam vlastního
sebepoznání ke
zvyšování odolnosti vůči
fyzické i psychické zátěži

organizuje si režim dne
tak, aby řešil
své úkoly a problémy bez
stresu,

Klíče ke zdraví,
nemoci, hygiena,
prevence
Posoudí vztah mezi
uspokojováním
potřeb
člověka a hodnotou
zdraví

Zdravá výživa,
alternativní výživa,
poruchy,
civilizační chorobykonzumní způsob
života

uplatňuje toleranci a
empatii ve vztahu k
ostatním.

v souvislosti s
etikou, morálkou
a zdravím přijímá
odpovědnost za
bezpečné
sexuální chování

optimálně reaguje na
změny v období
dospívání, chápe
plánované rodičovství,

-uvádí do
souvislostí
zdravotní a
psychosociální
rizika spojená
se zneužíváním
návykových
látek a životní
perspektivu
mladého
člověka;
uplatňuje
osvojené
sociální
dovednosti a
modely chování
při kontaktu se
sociálně
patologickými

vyhodnotí na základě
svých znalostí a
zkušeností možný
manipulativní vliv

ví, co je antikoncepce a
její význam

vrstevníků i ostatní
veřejnosti, dovede
poznat nevhodnou
reklamu, umí rozeznat
rizikové skupiny občanů

komunikace s vrstevníky
a neznámými lidmi,

Dospívání,
rozmnožování,
pohlavní rozdíly,
vývoj plodu,
antikoncepce

Zneužívání
návykových látek,
drogy, legislativa a
drogy, protidrogová
zařízení, agrese,
adrenalinové sporty

jevy ve škole i
mimo ni; v
případě potřeby
vyhledá
odbornou
pomoc sobě
nebo druhým
-vyhodnotí na
základě svých
znalostí a
zkušeností
možný
manipulativní
vliv vrstevníků,
médií, sekt;
uplatňuje
osvojené
dovednosti
komunikační
obrany proti
manipulaci a
agresi

bezpečný pohyb v
rizikovém prostředí,
nebezpečí komunikace
prostřednictvím
elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná
pomoc v rizikových
situacích a v situacích
ohrožení

Člověk a svět práce

Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií,
vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v
nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti
a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění
člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a
je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 2. stupni je rozdělen na
pět tematických okruhů: Technické a pěstitelské práce (6. ročník), Příprava pokrmů (7.
ročník), Svět práce ( 8. a 9. ročník).

Charakteristika vyučovacího předmětu Technická výchova ( II. stupeň )

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučovací předmět technická výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.roč.
Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč.hodina týdně.
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy
jsou vybrány tématické okruhy pro skupiny, které jsou
vyučovány odděleně a střídají se po 14 dnech.
Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k :
získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,

-

zejména při ručním opracování materiálu
osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při

-

prácí, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky
výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni
-

osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny

práce,
základů organizace a plánování práce a technologické kázně
-

získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní
činnosti

a její kvalitě
získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a
duševní práce
a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

pokroku

seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického

pro poznání a pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických
podmínek života společnosti
-

získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,

zejména činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.
-

poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných

vlastností, surovin a plodin a osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný
život

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
Žák - poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
- vede žáky aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
- pozoruje pokrok u všech žáků v hodině

Kompetence k řešení problémů
Žák - promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají
jen
jedno správní řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel – se zajímá o náměty
- klade otevřené otázky

Kompetence komunikativní
Žák

- se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci používá správné technické názvosloví
- využívá informační zdroje k získání nových poznatků

Učitel – zadává úkoly při kterých žáci spolupracují
- vede žáky, aby na sebe brali ohledy

Kompetence sociální a personální
Žáci - pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Učitel – podle potřeby pomáhá žákům
- každému žákovi umožňuje zažít úspěch
- dodává žáků sebedůvěru

Kompetence občanské
Žáci - respektují pravidla při práci
- dokáží přivolat pomoc při zranění
- chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a
historické dědictví
- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dodává žákům sebedůvěru

Kompetence pracovní
Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého

zdraví a zdraví druhých
- dbá na ochranu životního prostředí
- své znalosti využívá v běžné praxi.
Učitel - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
- pozoruje pokrok při práci v hodině
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Předmět:
6.

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Technické práce

Školní výstupy

Ročník:

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Kompetence k učení
. provádí
jednoduché práce
s technickými
materiály a
dodržuje
technologickou
kázeň
. řeší jednoduché
technické úkoly s
vhodným
výběrem
materiálů,
pracovních
nástrojů a nářadí

- poznává smysl a
cíl učení
- má pozitivní
vztah k učení
prostřednictví
zadávaných úkolů v
rámci výuky
- umí posoudit
vlastní pokrok
- kriticky
zhodnotí výsledky své
práce a diskutuje o nich

. organizuje a
plánuje svoji
pracovní činnost

Kompetence k řešení
problémů

. užívá
technickou
dokumentaci,

- promýšlí
pracovní postupy
praktických cvičení

. vlastnosti materiálu,
užití v praxi (dřevo, kov,
plasty, kompozity)
. pracovní pomůcky,
nářadí a nástroje pro
ruční opracování
. jednoduché pracovní
operace a postupy
. organizace práce,
důležité technologické
postupy
. technické náčrty a
výkresy, technické
informace, návody
. úloha techniky v životě
člověka, zneužití techniky,
technika a životní
prostředí, technika a

VDO - zásady
slušnosti, tolerance
a odpovědného
jednání ,
řešení problémů
samostatně a
odpovědně,
společně
komunikovat,
podporovat aktivitu
a kooperovat.
OSV - orientovat
se v sobě samém,
rozvíjet dovednosti
a schopnosti,dobré
vztahy k sobě
samému,k dalším
lidem a k dalším
složkám životního
prostředí

připraví si vlastní
jednoduchý náčrt
výrobku
. dodržuje
obecné zásady
bezpečnosti a
hygieny při práci i
zásady
bezpečnosti a
ochrany při práci
s nástroji a
nářadím;
poskytne první
pomoc při úrazu

- při řešení se
učí chápat, že se při
práci budou setkávat s
problémy, které nemají
jen
jedno správní
řešení
- poznatky
aplikuje v praxi
Kompetence
komunikativní
- se učí
správnému
technologickému
postupu při práci
- při komunikaci
používá správné
technické názvosloví
- využívá
informační zdroje k
získání nových poznatků
Kompetence sociální a
personální
- pracují ve
skupinách
- spolupracují při
řešení problémů
- přispívají k
diskusi a respektují
názory jiných
- učí se věcně
argumentovat
Kompetence občanské
- respektují
pravidla při práci
- dokáží přivolat
pomoc při zranění

volný čas, tradice a
řemesla

EV - pozorovat a
popisovat okolní
prostředí, získávat
informace o
ekologické
problematice,
získané poznatky
kriticky zvažovat a
domýšlet možné
důsledky, provádět
konkrétní pracovní
aktivity ve
prospěch životního
prostředí, péče o
zeleň, třídění
odpadů, zlepšování
okolního prostředí
MDV - schopnost
zpracovat ,
vyhodnotit a využít
podněty, které
přicházejí z médií,
tisk, rozhlas,
televize, internet
EGS - zavést
evropskou dimenzi,
evropský rozměr
do vzdělávání jako
prostředek
mezinárodní a
multikulturní
orientace, rozvíjet
vědomí evropské
identity při
respektování
identity národní
MKV - zlepšovat
klima třídy a školy,
harmonizovat
mezilidské vztahy,
Zlepšovat vztahy
žák-žák, žák-učitel,
učitel- rodič.

- chápou
základní ekologické
souvislosti, chrání a
oceňují naše kulturní
tradice a
historické dědictví
- projevují
pozitivní postoj k
uměleckým dílům
Kompetence pracovní
- dodržuje
bezpečnostní a
hygienická pravidla při
práci
- používá
bezpečně a účinně
nástroje, vybavení,
materiály
- dodržuje
technologický postup a
pravidla, plní povinnosti,
myslí na ochranu svého

zdraví a zdraví
druhých
- dbá na ochranu
životního prostředí
- své znalosti
využívá v běžné praxi.

Příprava pokrmů

Předmět příprava pokrmů se vyučuje jako samostatný volitelný předmět v 7. až 9. roč.
v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně (realizuje se dvěma hodinami 1x za 14 dní)

Cíle vzdělávací oblasti

-

vést žáky k osvojení základních pracovních návyků a dovedností

-

k používání vhodných nástrojů a pomůcek při práci i v běžném životě

-

k organizaci i k plánování práce

-

vytvářet pozitivní vztah k práci

-

nést odpovědnost za kvalitu své práce i kvalitu společných výsledků práce

-

učit žáky tvůrčímu způsobu přemýšlení a uplatňování vlastních nápadů a tvořivosti

-

při práci

-

získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní
činnosti a její kvalitě

-

získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní
práce

-

podporovat úsilí a vůli na dosažení kvalitního výsledku

-

rozvíjet sebedůvěru, chápaní práce a pracovní činnosti jako příležitosti k
seberealizaci

-

osvojit uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,
základů organizace a plánování práce

-

připravit žáky pro volbu vlastního profesního zaměření a na celoživotní vzdělávání

Charakteristika výuky

Vzdělávací obsah je určen všem žákům, tedy chlapcům i dívkám.
Vzdělávací oblast se zaměřuje na praktické dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání
o důležitou složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.

Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do
přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a v širších
souvislostech.

Žáci pracují ve skupinách – týmech, střídají jednotlivé činnosti, řeší problémové úkoly.
Osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.
Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu.
Ve všech tématických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
při práci.

Formy a metody práce

-

frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem

-

skupinová práce ( příprava různých pokrmů ve cvičné kuchyňce)

-

praktická cvičení

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

·

uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch

·

učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků
s důrazem na možnost jeho praktického využití

·

zaměřujeme se na praktické využití teoretických znalostí

·

přesvědčujeme žáky o nutnosti stále se učit a rozvíjet

·

učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka

·

vedeme k ochotě pomoci spolužákovi

·

učíme zpracovávat komplexně práci na zadané téma → vyhledávat
informace z různých zdrojů, vybrat podstatné, zpracovat,

prezentovat
·

seznamujeme s obecně užívanými termíny a používat je
přiměřeně svým schopnostem, žák se učí rozšiřovat své

zdroje info
(kde to zjistím, když to nevím a kde to seženu, když to
nemám)
·

zaměřujeme se na aktivní dovednosti

·

vysvětlujeme pravidla domácí přípravy

Kompetence k řešení problémů

·

na modelových situacích učíme žáky řešit problémy

·

vedeme žáky,aby rozpoznali problém, přemýšleli o souvislostech,

·

vedeme ke spolupráci-využít zkušeností druhého

·

vedeme žáka,aby se nebál upozornit na problém

·

podporujeme různá přijatelná řešení problému

·

učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z více zdrojů)

·

učíme žáky předcházet problémům

·

vedeme žáky k tomu,aby používal konstruktivní postupy

Kompetence občanské

·

vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností

·

vedeme žáky k tomu, že vzájemná nedorozumění se neřeší fyzickým
násilím

·

vedeme žáky k tomu, že není možné dožadovat se svých práv, aniž
bychom se zároveň hlásili k odpovědnosti za své povinnosti

·

vedeme žáky k tomu, aby zachovávali úctu k ostatním lidem, nejen
k dospělým, ale i k vrstevníkům a mladším

·

učíme žáky projevovat solidaritu

·

vedeme žáky k ochraně životního prostředí

·

v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji zajistit, správně se
rozhodnout, nezůstat lhostejný

Kompetence sociální a personální

·

používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích, organizujeme
vzájemnou pomoc žáků

·

žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení

·

žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor

·

žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných

·

zdůrazňujeme úlohu jedince v kolektivu (je jeho nedílnou součástí),

·

podílí se na úspěších, ale i na problémech (osobní zodpovědnost

·

jedince,schopnost zaujmout stanovisko)

·

učíme využít „komunikační“ řešení sporů, hrubost a násilí nepoužívat
(OMEZIT)

·

naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení se, bez
omezování druhých

·

spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na „zkušenějšího
spoluhráče a ne soupeře“

·

všichni jsme si rovni → nevadí kratší noha, jiná barva pleti…
každý má stejná práva a povinnosti, odpovědnost za

své jednání, při
porušení následuje pro každého stejný důsledek
·

všem, kteří chtějí, poskytujeme možnost se podílet na výsledku

·

vedeme k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na
výsledku celku

·

učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách

·

snažíme se o navození pohody a příjemné atmosféry při výuce

Kompetence pracovní

·

nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu (dělba práce)

·

vedeme žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení prací z různých
hledisek

·

učíme žáky chránit své zdraví a zdraví jiných

·

pomáháme rozvíjet talent žáků v činnostech, ve kterých vynikají

·

vedeme žáky k ochraně majetku druhého

·

vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního postupu k řešení
problému při dodržení všech hledisek

·

vážit si výsledků práce obecně, i své vlastní, umět ji obhájit, postavit se
proti vandalství, důsledná kontrola pořádku ve třídách

·
organizujeme exkurze za účelem poznání různých profesí (kuchařka,
cukrářka,…)
·

třída si vytváří svá pravidla i s důsledky při porušení

·

odpovědný přístup k jakékoliv činnosti → přesné dodržování
pracovního postupu, užívání nástrojů pouze k účelům, ke

kterým jsou
určené

Příprava pokrmů

Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
ZV

7.ročník

Učivo

Průřezová témata,
poznámky

- bezpečnost a hygiena na pracovišti
základní vybavení
Osobnostní a sociální
kuchyně
výchova –
jednoduché stolování
- sestava pracovní plochy
psychohygiena,
výběr,
nákup
a
kreativita
- chová se vhodně při
- základní kuchyňský inventář skladování potravin
stolování
- připraví tabuli pro

-prostírání a kladení inventáře

jednoduchá úprava

- orientuje se v základním
stolu, pravidla Ov, Rv –stolování a
vybavení kuchyně
- podávání základních druhů pokrmů
a nápojů

správného stolování
slušné chování u stolu

- připraví samostatně
technika v kuchyni
M – množství
-společenské chování při stolování
jednoduchý pokrm
- historie a význam
jednotlivých potravin a
- základní pojmy v oboru výživy
- dodržuje pravidla
správného stolování a
- výživová hodnota potravy
společenského chování
- základní složky potravy ( bílkoviny,
- udržuje pořádek a čistotu
tuky, sacharidy, přídatné živinypracovních ploch, dodržuje
voda, nerostné látky, vitamíny;
základy hygieny a
cizorodé látky)
bezpečnosti práce
-látková přeměna
- poskytne první pomoc i při
úrazu v kuchyni
- potraviny rostlinného původu
- pochutiny

jejich cena
F – vážení
potřebného množství
potravin při vaření
Př – maso, obiloviny a
další potraviny,
látková přeměna
CH – složení potravin,
konzervace, výrobní
procesy

- maso a masné výrobky

Z – kde se pěstují
jaké plodiny(
kontinenty, pásma,
země, státy)

- mléko a mléčné výrobky

D – historie jídla,

- vejce

stolování, jídlo v
pravěku a během
vývoje lidské
společnosti

- nápoje

SVĚT PRÁCE – ÚVOD

Vyučovací předmět svět práce je určen žákům 9. ročníku a jedná se o povinný vyučovací předmět v
rozsahu jedné hodiny týdně.
Cílem předmětu je připravit žáky pro dobrou volbu profesního zaměření a pro další životní a profesní
orientaci. Žáci se rovněž naučí orientovat v různých oborech lidské činnosti, dokáží se připravit na
přijímací řízení ( písemné i ústní).
Součástí výuky bude také testování žáků 9. ročníku společností CERMAT, návštěva Úřadu práce v
Českém Krumlově a návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.

Metody práce: řízený rozhovor, osobnostní pohovor, frontální výuka, testy sebepoznání a studijních
předpokladů, práce s webovými stránkami týkajícími se volby povolání, návštěvy náborářů různých
středních škol, spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou, exkurze, možnost konzultace s
rodiči.

Kompetence výchova k volbě povolání

Kompetence k učení

·

uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch

·

učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků
s důrazem na možnost jeho praktického využití

·

učíme žáky umět se rozhodovat pro nejvhodnější informační zdroj

·

nabízíme co největší nabídku pracovních materiálů (pracovní sešity,
encyklopedie, PC…)

·

na vhodných příkladech (např. ↑ techniky) přesvědčujeme žáky

·

o nutnosti stále se učit a rozvíjet

·

učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka

·

vedeme k ochotě pomoci spolužákovi

·

učíme zpracovávat komplexně práci na zadané téma → vyhledávat
informace z různých zdrojů, vybrat podstatné, zpracovat, prezentovat

·

seznamujeme s obecně užívanými termíny a používat je
přiměřeně svým schopnostem, žák se učí rozšiřovat své zdroje info
(kde to zjistím, když to nevím a kde to seženu, když to nemám)

·

motivujeme k učení (cíleně)

Kompetence k řešení problémů

·

na modelových situacích učíme žáky řešit problémy (dramatická
výchova)

·

vedeme žáky,aby rozpoznali problém, přemýšleli o souvislostech,

·

vyhledali chybějící informace

·

dále z možných řešení vybrat optimální, odhadnout výsledek, ověřít
správnost řešení - výsledku

·

učíme,aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj způsob řešení

·

vedeme ke spolupráci-využít zkušeností druhého

·

vedeme žáka,aby se nebál upozornit na problém

·

při ověřování řešení žák používá různé pomůcky (tabulky, slovníky…)

·

při nalézání a následné aplikaci řešení problémů dokáže uplatnit
získané komunikativní a sociální kompetence,
s využitím pozorování nebo experimentu vedeme žáky
k samostatnému řešení problému

·

podporujeme různá přijatelná řešení problému

·

učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z více zdrojů)

·

učíme žáky předcházet problémům

·

vedeme žáky k tomu,aby používal konstruktivní postupy

Kompetence občanské

·

vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností

·

vedeme žáky k tomu, že vzájemná nedorozumění se neřeší fyzickým
násilím

·

vedeme žáky k tomu, že není možné dožadovat se svých práv, aniž
bychom se zároveň hlásili k odpovědnosti za své povinnosti

·

vedeme žáky k tomu, aby zachovávali úctu k ostatním lidem, nejen
k dospělým, ale i k vrstevníkům a mladším

·

vytváříme třídní a školní tradice

·

učíme žáky projevovat solidaritu

·

nacvičujeme empatické chování a účinné postupy proti násilí a
netoleranci

·

zapojujeme žáky do kulturního dění a sportovních aktivit (aktivně i
pasivně)

·

v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji zajistit, správně se
rozhodnout, nezůstat lhostejný

·

učivo (např. OV, RV) maximálně zaměřujeme na konkrétní situace a

·

prožitky

·

pořádáme besedy (např. s pamětníky) → zlepšení životních podmínek,

demokracie,vysvětlujeme nutnost tolerance a respektování ostatních
·

návštěva muzeí, kulturních památek, besed, výstav s možností poznání
různých kultur, tradic…

Kompetence sociální a personální

·

používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích, organizujeme
vzájemnou pomoc žáků

·

žáci si volí své zástupce do školní žákovské rady, ta se podílí na
vytváření pravidel ve škole

·

žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení

·

žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor

·

žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných

·

zdůrazňujeme úlohu jedince v kolektivu (je jeho nedílnou součástí),

·

podílí se na úspěších, ale i na problémech (osobní zodpovědnost

·

jedince,schopnost zaujmout stanovisko)

·

učíme využít „komunikační“ řešení sporů, hrubost a násilí nepoužívat
(OMEZIT)

·

naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení se, bez
omezování druhých

·

spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na „zkušenějšího
spoluhráče a ne soupeře“

·

všichni jsme si rovni → nevadí kratší noha, jiná barva pleti…
každý má stejná práva a povinnosti, odpovědnost za své jednání, při
porušení následuje pro každého stejný důsledek

·

všem, kteří chtějí, poskytujeme možnost se podílet na výsledku

·

vedeme k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na
výsledku celku

·

učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách

·

využíváme metod dramatické výchovy k sociálnímu učení, řešení
modelových situací

·

snažíme se o navození pohody a příjemné atmosféry při výuce

Kompetence pracovní

·

VP vypracovává plán volby povolání

·

vedeme žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení prací z různých
hledisek

·

učíme žáky chránit své zdraví a zdraví jiných

·

pomáháme rozvíjet talent žáků v činnostech, ve kterých vynikají

·

vedeme žáky k ochraně majetku druhého

·

vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního postupu k řešení
problému při dodržení všech hledisek

·

zorganizujeme besedy s rodiči → konfrontace představ žáků o povolání
proti zkušenostem z praxe (podnikatelé)

·

vážit si výsledků práce obecně, i své vlastní, umět ji obhájit, postavit se
proti vandalství, důsledná kontrola pořádku ve třídách

·

organizujeme exkurze za účelem poznání různých profesí

·

zapojujeme žáky do akcí organizovaných školou

·

třída si vytváří svá pravidla i s důsledky při porušení

·

zpracování projektu PODNIKÁNÍ

Kompetence komunikativní

·

učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat druhým

·

učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat je, vhodně
argumentovat, přijímat případnou kritiku

·

učíme asertivitě

·

učíme správně používat komunikační prostředky (telefon, PC…)

·

učíme komunikovat s úřady – kde, co, jak/tiskopisy/
učíme zdravit, děkovat, omlouvat se, poprosit

·

učíme správným komunikačním dovednostem – neskákat druhému do
řeči, nepřekřikovat se, nemluvit, když mluví jiný, mluvit na prostor (být
slyšet), používat vhodné jazykové prostředky, pravidla diskuse

·

učíme žáky formulovat své myšlenky ústně i písemně

·

učíme žáky schopnosti souvisle mluvit na veřejnosti

·

rozšiřujeme slovní zásobu žáků

·

trváme nejen na obsahu, ale i úpravě písemných projevů

·

jako učitel být dětem vzorem (klidné jednání, spravedlnost, čas si je
vyslechnout, respektovat jejich názory, dovést k správnému rozhodnutí)
(„ZÁLEŽÍ MI NA TOBĚ“)

Ročník: 9. Svět práce

Očekávané
výstupy
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Orientuje se v
pracovních
činnostech
vybraných profesí

Odliší typy škol

Typy škol

Mediální
výchova, Výstava
Vzdělání a
řemeslo

Posoudí své
možnosti při
rozhodování o
volbě vhodného
povolání

Dokáže posoudit své
studijní předpoklady

Sebepoznání,
sebehodnocení

Testování
CERMAT,
Výchova
demokratického
občana

Posoudí své
možnosti při
rozhodování o
volbě vhodného
povolání

Ovládá pravidla a
průběh přijímacího
řízení, dokáže se na
ně připravit

Přijímací řízení

Mediální výchova,
Výchova
demokratického
občana

Využije profesní
informace a
poradenské
služby pro výběr
vhodného
vzdělávání

Seznámí se se
způsoby hledání
zaměstnání

Způsob hledání
zaměstnání

Mediální výchova,
Výchova
demokratického
občana, Návštěva
úřadu práce

Prokáže v
modelových
situacích
schopnost
prezentace své
osoby při vstupu
na trh práce

Ovládá taktiku
Pohovor
pohovoru při ústní
části přijímacího řízení

Prokáže v
modelových
situacích
schopnost
prezentace své
osoby při vstupu
na trh práce

Seznámí se s
vybranými částmi
Zákoníku práce

z

Práva a povinnosti
zaměstnanců a
zaměstnavatelů

Výchova k
evropskému
myšlení, Mediální
výchova

Zná nejčastější formy
podnikání

Podnikání

Výchova k
evropskému
myšlení, Výchova
demokratického
občana
Výstava Vzdělání
a řemeslo,
návštěva úřadu
práce, testování
CERMAT

Další cizí jazyk - německý
CIZÍ JAZYK
Německý jazyk 2.stupeň

6. - 9.třída

Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití
pro komunikaci v německém jazyce. Výsledné zvládnutí jazyka dosahuje podle Společného
evropského referenčního rámce úrovně A2.
Předmět je vyučován 3 hodiny týdně v každém ročníku.

Očekávané výstupy RVP ZV

Poslech s porozuměním: žák
CJ-9-1-01

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně

CJ-9-1-02

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat

CJ-9-2-01

se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-02

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném časea dalších
osvojovaných tématech

CJ-9-2-03

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a
věci ze svého každodenního života

Mluvení: žák

Čtení s porozuměním: žák
CJ-9-3-01

CJ-9-3-02

vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

Psaní: žák
CJ-9-4-01

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02

CJ-9-4-03

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat

reaguje na jednoduché písemné sdělení

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
Žák:
- je veden k zodpovědnosti za své vzdělávání
- využívá učební strategie, zdokonaluje své organizační dovednosti
- využívá poznatky z předchozích zkušeností s mateřským jazykem či cizím jazykem
- pracuje s různými zdroji informací, vyhledává je, zpracovává a propojuje do souvislostí
- pomocí závěrečných cvičení a samostatné práce posoudí vlastní pokrok a určí překážky
bránící učení
- je veden k diskusi o svých učebních výsledcích

Kompetence k řešení problémů
Žák:
- je veden k propojení teoretických poznatků s praxí
- je veden k nacházení logických souvislostí
- vyhledá informace vhodné k řešení problému a volí vhodné způsoby řešení
- učí se řešit problémy samostatně a sleduje vlastní pokrok

Kompetence komunikativní
Žák:
- formuluje své myšlenky a názory v písemném a ústním projevu

- zapojuje se do dialogů, tvoří otázky a reaguje na otázky druhých
- rozumí různým druhům textů a jiných komunikačních prostředků a využívá je ke svému
rozvoji
- zlepšuje své komunikativní dovednosti, odstraňuje zábrany
- využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální
Žák:
- podílí se na společných aktivitách a respektuje pravidla práce v týmu
- ohleduplně a efektivně pracuje ve dvojicích nebo ve skupinách
- poznává zkušenosti druhých lidí, hledá poučení a respektuje názory ostatních
- svým chováním podporuje svou sebedůvěru a sebeuspokojení

Kompetence občanské
Žák:
- respektuje společenské normy, upevňuje si pravidla slušného chování
- respektuje osobnostní rozdíly spolužáků
- rozvíjí znalost naší tradice a kulturního a historického dědictví
- seznamuje se a porovnává životní styl, kulturu a historii německy mluvících zemí
- zajímá se o životní prostředí

Kompetence pracovní
Žák:
- je veden k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za svou práci

- při výuce vytváří tvořivé pracovní prostředí a přizpůsobuje se novým pracovním
podmínkám
- s pomocí různých materiálů si upevňuje své dovednosti, znalosti a využívá je v zájmu
svého osobního a pracovního rozvoje

Předmětem prolínají průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova:
- Poznávání lidí
- Kreativita
- Komunikace

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova:
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Multikulturalita

Enviromentální výchova:
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Mediální výchova:
- Tvorba mediálního sdělení

DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Ročník 8.
Vzdělávací obsah Výstupy
Žák:
-je seznámen se zvukovou podobou německého jazyka
- rozumí výrazům pro pozdrav, poděkování, přání k narozeninám
- rozumí informacím o osobách, hovoří o sobě a představí jinou osobu
- ptá se na neznámá slova - rozumí číselným a časovým údajům
- umí dělat s někým interview a používá doplňovací otázky
- umí shromažďovat a třídit informace - vyhledá konkrétní informace v krátkém, čteném textu
- porozumí hlavním informacím z poslechového textu
- vyplní jednoduchý formulář
- rozumí jednoduchému inzerátu
- napíše krátký dopis, krátkou SMS
- pojmenuje některé evropské a světové státy
- porozumí tématu novinového článku
- vyplní plánovací kalendář na jeden týden a hovoří o programu
- pojmenuje akce a místa setkání, zjistí informace z pozvánky
- rozumí jídelnímu lístku z kavárny a umí si něco objednat
- čte a diskutuje o právech a povinnostech
- reaguje na jednoduchá písemná sdělení
Učivo Zvuková a grafická podoba jazyka:
- větná intonace
– věta oznamovací, otázky doplňovací, zjišťovací
- krátké a dlouhé samohlásky
- slovní přízvuk a sl.přízvuk u složených podst.jmen
- výslovnost: rozdíl ie a ei rozdíl i a ie rozdíl au – ei – eu /äu - hláskování slov
Slovní zásoba:
- pozdravy - škola - přátelé a rodina - člověk- oblečení, zájmy, vzhled, vlastnosti
- režim dne, týdenní plán - činnosti - smluvení schůzky, časové údaje
- v kavárně, jídelní lístek
- práva a povinnosti - práce se slovníkem
Tématické okruhy: Komunikační situace: navázání prvních kontaktů: pozdravit a rozloučit se,
představit sebe i jiné vyprávět o škole: pojmenovat školní potřeby, mluvit o rozvrhu hodin,o
zájmech a vyjádřit vlastní názor, shromáždit informace pomocí doplň.otázek hovořit o
přátelích a své rodině: pojmenovat rodinné příslušníky, číst a psát seznamovací inzeráty,
popsat své přátele popsat vzhled osoby: pojmenovat oblečení, vést rozhovor (se star, v
rádiu), hovořit o volném čase a zájmech informovat o denním programu: vyjádřit časový
údaj, popsat průběh dne, hovořit o programu týdne domluvit si schůzku: pojmenovat místo a
cíl setkání, udat datum, hovořit o právech a povinnostech, objednat si v kavárně reálie
německy mluvících zemí
Mluvnice:
- osobní zájmena v čísle jednotném a množném
- sloveso být, mít
- časování sloves pravidelných a nepravidelných
- člen určitý a neurčitý, kein/keine
- podstatná jména v čísle množném
- přivlastňovací zájmena mein,/meine a dein/deine
- slovesa s odlučitelnou předponou v čase přítomném

- větný zápor s nicht - ein(e)/kei(e) ve 4.pádě
- předložky s časovými údaji: um, am, in, von..bis - řadové číslovky
- způsobová slovesa: müssen, dürfen, möcht
Mezipředmětové vztahy: Matematika Zeměpis Hudební výchova Český jazyk Anglický jazyk
DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Ročník 9.
Vzdělávací obsah - Výstupy
- formuluje návrhy, vyčte informace z programu
- umí někoho pozvat, umí přijmout nebo odmítnout pozvání
- umí něco vyhledat v nákupním centru, rozumí názvům obchodů, vede dialog při
nakupování a porozumí reklamnímu letáku
- poskytne základní informace o bydlišti, vyhledá v prospektu informace, porozumí a sdělí
adresu
- vypráví o cestování, hovoří o zážitcích z minulosti, napíše jednoduchý pozdrav z cest
- hovoří o zdravotním stavu a o životním stylu
- charakterizuje osoby
- zjišťuje informace v textech pomocí doplňovacích otázek
- přiřadí informace
- porozumí jednoduchému textu psanému a slyšenému
- vyplní jednoduchý formulář
Učivo - Zvuková a grafická podoba jazyka:
- hláska ch (Ich-Laut a Ach-Laut)
- výslovnost: sch, sp, st - větný přízvuk
- samohláska e - neznělé hlásky
- slovní přízvuk: jednoduchá a složená podstatná jména - výslovnost ng a nk
Slovní zásoba:
- školní oslava -nakupování - domov -cestování - zdraví - zájmy - kalendářní rok - práce se
slovníkem
Tématické okruhy: Komunikační situace: uspořádání školní slavnosti: formulovat návrhy,
někoho pozvat, přijmout nebo odmítnout pozvání, popsat události v časovém sledu
nakupovat: uvést cenu, popsat předměty, vyjádřit spokojenost, vést rozhovor v obchodě,
orientovat se v nákupním centru mluvit o svém domově: popsat okolí svého domu, uvést
adresu, pojmenovat zařízení bytu vyprávět o cestování: popsat náš region, hovořit o
zážitcích hovořit o stravovacích a sportovních zvyklostech: pojmenovat potraviny ke snídani,
části těla a druhy sportu, mluvit o schopnostech a udílet rady mluvit o zájmech a
vlastnostech reálie německy mluvících zemí
Mluvnice:
- způsobová slovesa: können, wollen, sollen
- osobní zájmena a určitý člen ve 3. a 4.pádě
- rozkazovací způsob - tázací zájmena Wen? Was?
- slovesa s neodlučitelnými předponami
- zvratná slovesa
- vazba es gibt
- příslovce místa - spojky und, aber, oder
- předložky se 3.pádem - předložky in, an, auf, unter se 3.pádem
- přivlastňovací zájmena sein, ihr, unser, euer
- perfektum často používaných sloves
- vedlejší věty s weil

Mezipředmětové vztahy: Přírodopis Zeměpis Výchova k občanství

Volitelné předměty
Informatika

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Ve 6. – 9. ročníku je vzdělávací oblast realizována prostřednictvím předmětu
informatika.

Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Informatika je vyučován v 7.- 9.ročníku formou volitelného předmětu po
jedné hodině týdně.
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware,
software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou,
textem, s tabulkami a k tvorbě jednoduchých webovských stránek. Všechny tyto
nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na
Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat
elektronickou poštu.

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální
výchova, Environmentální výchova

Postupy vedoucí k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků

Kompetence k
učení

·
uplatňujeme individuální přístup k žákům a
dáváme jim šanci na úspěch
·
učivo přizpůsobujeme
schopnostem a možnostem našich žáků
s důrazem na možnost
jeho praktického využití
·
na vhodných příkladech - PC a
jeho periferie- přesvědčujeme žáky
o nutnosti stále
se učit a rozvíjet

·
učíme zpracovávat komplexně
práci na zadané téma → vyhledávat
informace z různých zdrojů, vybrat
podstatné, zpracovat, prezentovat
·
rozlišujeme zřetelně
základní a rozšiřující učivo

Kompetence k
řešení problémů

·
vedeme žáky,aby rozpoznali
problém, přemýšleli o souvislostech,
·
vyhledali
chybějící informace
·
učíme,aby žák dokázal vysvětlit,
obhájit svůj způsob řešení
·
vedeme ke spoluprácivyužít zkušeností druhého
·
učíme žáky vyhledávat různé druhy
informací (učit se z více zdrojů)

Kompetence
občanské

·
vedeme žáky k ochraně
životního prostředí
·
v případě potřeby učíme poskytovat pomoc,
popř. ji zajistit, správně se
rozhodnout,
nezůstat lhostejný

Kompetence sociální a
personální

·
používáme skupinovou práci, práci
ve dvojicích, organizujeme

vzájemnou pomoc
žáků
·
žáci jsou vedeni k
hodnocení a sebehodnocení
·
žákům je umožněno kdykoli
slušným způsobem projevit svůj názor
·
žáci jsou vedeni k
respektování názorů jiných
·
spolupracovat s učitelem, nahlížet
na učitele jako na „zkušenějšího

spoluhráče a ne
soupeře“
·
učíme žáky přijímat
rozdílné role ve skupinách
·
snažíme se o navození pohody a
příjemné atmosféry při výuce

Kompetence
pracovní

·
učíme žáky chránit své
zdraví a zdraví jiných
·
pomáháme rozvíjet talent žáků v
činnostech, ve kterých vynikají
·
vedeme žáky k ochraně
majetku druhého

Kompetence
komunikativní

·
učíme žáky nejen vyjadřovat své
názory, ale i naslouchat druhým
·
učíme asertivitě
·
učíme správně používat
komunikační prostředky (telefon, PC…)

Předmět: Informatika
Ročník: 7

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

ověřuje
věrohodnost
informací a
informačních
zdrojů,
posuzuje
jejich
závažnost a
vzájemnou
návaznost

Umí ochránit PC před viry

Ochrana před viry , vir ,
antivirový programy

ovládá práci s
textovými a
grafickými
editory i
tabulkovými
editory a
využívá

Dokáže vytvořit tabulku, upravit
její vzhled, vyplnit ji daty (text,
čísla) nebo obrázky.

důvěryhodnost www
stránek

Word
tvorba tabulek , úpravy
jejich vzhledu,

Průřezová
témata
Poznámky

vhodných
aplikací

uplatňuje
základní
estetická a
typografická
pravidla pro
práci s textem
a obrazem

Ve Wordu dokáže napsat úřední
dopis

Word samostatná práce

pracuje s
informacemi v
souladu se
zákony o
duševním
vlastnictví

Pozná, pojmenuje a zařadí
nejběžnější součásti a zařízení
počítače a vysvětlí jejich funkci a
umí s nimi pracovat tak,aby
neporušovat zákony o duševním
vlastnictví.

Hardware , obsah PC , typy
PC ,
externí zařízení ,
záznamová media

Výchova
demokratického
občana

používá
informace z
různých
informačních
zdrojů a
vyhodnocuje
jednoduché
vztahy mezi
údaji

Na webu dokáže vyhledat
informace po praktický život i
zábavu.

Internet , dopravní spojeni ,
telefonní seznam
portál veřejné správy , sms
brány ,
chat

Mediální
výchova,

zpracuje a
prezentuje na
uživatelské
úrovni
informace v
textové,
grafické a
multimediální
formě

Dokáže vytvořit jednoduchou
prezentaci pomocí programu
PowerPoint

PowerPoint úvodní
seznámení s programem ,
postup při tvorbě
prezentace , samostatná
práce
prezentace svých zálib

úřední dopis - obsahující
tabulku

Předmět: Informatika
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Očekávané Školní výstupy
výstupy
z
RVP ZV
žák

ovládá
práci s
textovými a
grafickými
editory i
tabulkovým
i editory a
využívá
vhodných
aplikací

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák
Získává správné
návyky při práci s
výpočetní
technikou,ovládá
operační systém
Windows

Údržba ve Windows
Scandisk
defrakmentace
vyčištění disku

Dokáže ve Wordu
používat automatické
tvary a vektorovou
grafiku

Word
automatické tvary
vektorová grafika

Dokáže v Excelu
vytvořit jednoduchou
tabulku

Excel

Dokáže naskenovat
obrázek,umí upravit
digitání fotografii

Skenner
druhy
postup při skenování

úvodní seznámení s
programem editace dat v
buňce
formát buňky
přesun, kopie
řádek, sloupec – vložit,
odstranit,
posloupnosti a řady
uspořádání dat
jednoduché vzorce

Microsoft - Picture Manager
úprava digitálních
fotografií
uplatňuje
základní
estetická a
typografick
á pravidla
pro práci s

Ve Wordu dokáže
vytvořit jídelní lístek

Word
samostatná práce
jídelní lístek - obsahující
automatické tvary

Osobnostní a
sociální výchova

textem a
obrazem

používá
informace z
různých
informačníc
h zdrojů a
vyhodnocuj
e
jednoduché
vztahy
mezi údaji

Na webu dokáže
vyhledat
a
používat internetová
rádia a televize

zpracuje a
prezentuje
na
uživatelské
úrovni
informace v
textové,
grafické a
multimediál
ní formě

Dokáže vytvořit
PowerPoit
prezentaci s obrázky a samostatná práce
zvuky pomocí
prezentace zpěváka či
programu PowerPoit
skupiy

Internet
rozhlasové vysílání
televizní vysílání

Předmět: Informatika
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Očekávané Školní výstupy
výstupy
z
RVP ZV
žák

Mediální výchova

Osobnostní a
sociální výchova

Ročník:

Učivo

Průřezová témata
Poznámky

žák
Získává správné
návyky při práci s
výpočetní technikou

ověřuje
Vyhledá na Internetu
věrohodno informace o své
st informací budoucí škole, použije

Komprimace, dekomprimace
dat formát ZIP a RAR

Internet a Word
samostatná práce
referát ve Wordu

Mediální výchova

a
informačníc
h zdrojů,
posuzuje
jejich
závažnost
a
vzájemnou
návaznost

alespoň dva zdoje a
porovnává s tištěnými
materiály a
informacemi náborářů

ovládá
práci s
textovými a
grafickými
editory i
tabulkovým
i editory a
využívá
vhodných
aplikací

Dokáže v Excelu
vytvořit tabulku a graf

uplatňuje
základní
estetická a
typografick
á pravidla
pro práci s
textem a
obrazem

Dokáže v Excelu
vyhodnotit atletickou
soutěž

Excel

pracuje s
informace
mi v
souladu se
zákony o
duševním
vlastnictví

Umí na PC přehrát
hudbu,film a přitom
respektuje autorská
práva

Programy
přehrávání hudby a filmů
Winamp
BSPlayer
WinDVD

používá
informace z
různých
informačníc
h zdrojů a
vyhodnocuj
e
jednoduché
vztahy
mezi údaji

Seznámí se s
možností nákupu v
Internetových
obchodech,
porovnává výhodnost
nákupu

Internet
nejznámější internetové
obchody

Excel
formátování
vzorce
grafy

samostatná práce

k

Výchova
demokratického
občana

Mediální výchova

zpracuje a
prezentuje
na
uživatelské
úrovni
informace v
textové,
grafické a
multimediál
ní formě

Dokáže upravit
fotografie a videa
pomocí programu
Windows Movie
Maker

Windows Movie Maker
tvorba filmu z fotografií
úprava videa

Dokáže vytvořit
jednoducké WWW
stránky

Microsoft FrontPage
úvodní seznámení s
programem
postup
při tvorbě www stránek
samostatná práce
- osobní www stránky

Osobnostní a
sociální výchova

Etická výchova
Volitelný předmět Seminář ze společenskovědních předmětů

Předmět bude vyučován jako volitelný v 9.ročníku 1 hodinu týdně.

Charakteristika předmětu

V souvislosti s cíli ŠVP se předmět zaměří zejména na činnostní učení a dovednosti,které se
dají využít v praktickém životě.Jde zejména o dovednosti komunikativní,žáci by si měli
utřídit i základní znalosti z oblasti kultury,náboženství,historie,získat povědomí o základech
psychologie a filozofie.Seminář je zaměřen zejména na řešení modelových situací a na práci
v týmech.

Důraz na postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí

Kompetence k učení:
-uplatňovat individuální přístup k žákům a dávat jim šanci na úspěch

-učit zpracovat komplexně zadaný úkol,vyhledávat informace z různých zdrojů,vybírat
podstatné,zpracovat
-prezentovat dokončené téma
-zaměřit se na aktivní dovednosti

Kompetence k řešení problémů
-na modelových situacích učit žáky řešit problémy
-vést žáky,aby rozpoznali problém
-učit,aby žák dokázal vysvětlit a obhájit svůj způsob řešení

Kompetence občanské
-nacvičovat empatické chování
-zapojovat žáky do kulturního dění

Kompetence sociální a personální
-používat týmovou práci
-umožnit žákům kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor
-umožnit všem,kteří chtějí,možnost podílet se na výsledku
-učit žáky přijímat různé role ve skupinách
-vést žáky k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na výsledku
-využívat metod dramatické výchovy k sociálnímu učení a řešení modelových situací

Kompetence pracovní
-nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu

Kompetence komunikativní
-učit žáky nejen vyjadřovat názory,ale i naslouchat druhým

-učíme žáky prezentovat své práce,obhajovat je,vhodně argumentovat a přijímat i kritiku
-učit žáky schopnosti souvisle mluvit na veřejnosti

Výstupy:
Žák…se dokáže orientovat v časové posloupnosti dějin a kultury
…..se snaží rozpoznat hodnoty,které souvisejí s orientací v současném
světě,sociální realitě
….se snaží chápat sám sebe,poznávat druhé,jejich chování v kontextu různých
životních situací
…. umí respektovat mravní principy a snaží se na modelových situacích vysvětlit,jak
je uplatňovat
.... zvládne základní pravidla společenského chování
…uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
…zvládne základy týmové práce
..umí vystupovat na veřejnosti a prezentovat
…umí získat informace z různých zdrojů

Učivo :
v blocích a projektech.

Projekty: Malý manager/na základě Euromanagera/
Na Komáří vížce
Film a já

Učivo :

1.Dějiny a současnost,kultura v minulosti a současnosti
-významné události našich a světových dějin
-myšlenkový odkaz významných osobností
-historické analogie a současná řešení problémů
-odlišnosti a společné znaky kultur,srovnání a přínos pro rozvoj lidstva
-vliv vědy,techniky a kultury na vývoj morálky

2.Náboženství a filozofie
-hlavní náboženské a myšlenkové směry v minulosti a současnosti
-náboženství u nás
-úloha náboženství v životě jednotlivce i společnosti
-sekty ,jejich působení a možná nebezpečí

3.Etické problémy současnosti
-uplatňování etických zásad v osobním životě
-morálka a mravnost ve veřejném životě společnosti
-morální stav současné společnosti
-zásady společenského chování

4.Sociálně psychologické problémy vztahů mezi lidmi
-projevy osobních vlastností v přátelských,partnerských a mezigeneračních vztazích-já,ty,my
-mám rád,miluji
-vztahy nadřízenosti,nerovnosti v pracovních vztazích
-projevy kladných a záporných sociálních postojů ve vztazích mezi sociálními skupinamicharakter versus postavení

-otroci a jejich mentalita
-pocity nadřazenosti a jejich oprávnění
-ponížení lidské důstojnosti
-problém vděku
-„proč se lidé nemaj rádi?...“

5.Vybrané otázky psychologie osobnosti
-podmínky reálného hodnocení osobních vlastností,schopností a předpokladů
-sláva životu…..
-chci to dokázat
-svět ve mně
-čas a proměny
-chci realizovat své sny

6.Orientace v současném světě
-konflikty současného světa
-globální problémy
-integrační problémy
-interkulturní porozumění a snášenlivost

Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry
Ročník: 8.

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky

Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních
dovedností, herního myšlení a improvizace. Vyjmenuje
základní pravidla sportovních her.
Vysvětlí základní pojmy osvojovaných činností, základní
označení a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her. Používá základní
pojmy označující používané náčiní, části hřiště a
nejznámější sportovní hry. Zvolí taktiku hry a dodržuje ji
(za pomoci spoluhráčů, učitele). Dovede zaznamenat
výsledek utkání a pomáhat při rozhodování.
Sportovní hry
FOTBAL(H)
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa,
vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení
míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování
míče, přihrávka, odebírání míče). Vysvětlí základy
herních systémů (postupný útok, rychlý protiútok).
Vyjmenuje základní herní kombinace.

BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování
hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a
obouruč, střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem a bez
míče). Zná základy herních systémů (osobní obranný
systém, útočný obranný systém). Zná základní herní
kombinace. Používá při hře osobní obranu. Předvede
střelbu po dvojtaktu z místa.

VOLEJBAL
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2,3 proti 3
atd. Vysvětlí základy herních systémů (střední hráč u
sítě je nahrávačem). Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (odbití obouruč vrchem, spodem, jednoruč (v
pádu), přihrávka, nahrávka, podání spodní).
Zvládá utkání s jedním mezi dopadem.

FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka,
střelba). Zvládá utkání 4+0, 4+1.

Ringo
Vysvětlí základní pravidla pro ringo. Hraje ringo.
Přehazovaná
Hraje přehazovanou (blok, smeč). Zvládá základní
pravidla pro přehazovanou.
Hokejbal (H)

VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým
– projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně

Vyjmenuje základní pravidla hokejbalu. Hraje hokejbal.

Ultimate
Vyjmenuje základní pravidla ultimate. Hraje ultimate.

VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým
– projevovat se v jednání i v řešení
problémů samostatně a odpovědně

Doplňkové sporty

Předmět: Sportovní hry
Ročník: 9.

Výstup

Učivo

Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy

Poznámky

Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností,
herního myšlení a improvizace. Vyjmenuje základní pravidla
sportovních her.
Vysvětlí základní pojmy osvojovaných činností, základní
označení a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her. Používá základní pojmy
označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější sportovní
hry. Zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci spoluhráčů, učitele).
Dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování.
FOTBAL(H)

Sportovní hry

Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa,
vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče,
uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka,
odebírání míče). Vysvětlí základy herních systémů (postupný
útok, rychlý protiútok). Vyjmenuje základní herní kombinace.

BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez
míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok,
krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná základy herních
systémů (osobní obranný systém, útočný obranný systém). Zná
základní herní kombinace. Používá při hře osobní obranu.
Předvede střelbu po dvojtaktu z místa.

VOLEJBAL
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2,3 proti 3 atd.
Vysvětlí základy herních systémů (střední hráč u sítě je
nahrávačem). Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (odbití
obouruč vrchem, spodem, jednoruč (v pádu), přihrávka,
nahrávka, podání spodní).
Zvládá utkání s jedním mezi dopadem.

FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba).
Zvládá utkání 4+0, 4+1.

Ringo
Vysvětlí základní pravidla pro ringo. Hraje ringo.
Přehazovaná
Hraje přehazovanou (blok, smeč). Zvládá základní pravidla pro
přehazovanou.
Hokejbal (H)
Vyjmenuje základní pravidla hokejbalu. Hraje hokejbal.

Ultimate
Vyjmenuje základní pravidla ultimate. Hraje ultimate.

VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně

VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně

Doplňkové sporty

Pěstitelské práce
PĚSTITELSKÉ PRÁCE – ÚVOD
Pěstitelské práce budou vyučovány v osmém ročníku jako povinně volitelný předmět
v rozsahu jedné hodiny týdně.
Škola je vybavena rozsáhlou školní zahradou s ovocnými i okrasnými stromy.
Rozsah záhonů pro pěstování zeleniny či květin je menší.
Během výuky pěstitelských prací se žáci rovněž budou starat o údržbu školní
zahrady, školního parku a také budou pomáhat při úklidu obce.

CÍLE VÝUKY:
-

žáci si vytvoří pozitivní vztah k práci
žáci si osvojí základní pracovní návyky, budou umět správně používat nástroje a
nářadí

-

žáci se naučí trpělivosti a vytrvalosti

-

žáci si vytvoří kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí

METODY PRÁCE:
-

teoretická příprava

-

práce na školním pozemku

-

práce na PC

-

videoprojekce

-

ekologicky orientované soutěže

-

vycházky do přírody

-

možnost exkurzí

Kompetence pěstitelské práce

Kompetence k učení

·

uplatňujeme individuální přístup k žákům a dáváme jim šanci na úspěch

·

učivo přizpůsobujeme schopnostem a možnostem našich žáků
s důrazem na možnost jeho praktického využití

·

učíme žáky umět se rozhodovat pro nejvhodnější informační zdroj

·

nabízíme co největší nabídku pracovních materiálů

·

zaměřujeme se na praktické využití teoretických znalostí

·

na vhodných příkladech (např. ↑ techniky) přesvědčujeme žáky

·

o nutnosti stále se učit a rozvíjet

·

učíme odhadnout nedostatky a požádat o pomoc učitele a spolužáka

·

vedeme k ochotě pomoci spolužákovi

·

učíme zpracovávat komplexně práci na zadané téma → vyhledávat
informace z různých zdrojů, vybrat podstatné, zpracovat, prezentovat

·

seznamujeme s obecně užívanými termíny a používat je
přiměřeně svým schopnostem, žák se učí rozšiřovat své zdroje info
(kde to zjistím, když to nevím a kde to seženu, když to nemám)

·

motivujeme k učení (cíleně)

·

rozlišujeme zřetelně základní a rozšiřující učivo

·

učíme pracovat s chybou

·

zaměřujeme se na aktivní dovednosti

Kompetence k řešení problémů

·

vedeme žáky,aby rozpoznali problém, přemýšleli o souvislostech,

·

vyhledali chybějící informace

·

učíme,aby žák dokázal vysvětlit, obhájit svůj způsob řešení

·

vedeme ke spolupráci-využít zkušeností druhého

·

vedeme žáka,aby se nebál upozornit na problém

·

při nalézání a následné aplikaci řešení problémů dokáže uplatnit
získané komunikativní a sociální kompetence,
s využitím pozorování nebo experimentu vedeme žáky
k samostatnému řešení problému

·

podporujeme různá přijatelná řešení problému

·

učíme žáky vyhledávat různé druhy informací (učit se z více zdrojů)

·

učíme žáky předcházet problémům

·

vedeme žáky k tomu,aby používal konstruktivní postupy

Kompetence občanské

·

vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností

·

vedeme žáky k tomu, že vzájemná nedorozumění se neřeší fyzickým
násilím

·

vedeme žáky k tomu, že není možné dožadovat se svých práv, aniž
bychom se zároveň hlásili k odpovědnosti za své povinnosti

·

vedeme žáky k tomu, aby zachovávali úctu k ostatním lidem, nejen
k dospělým, ale i k vrstevníkům a mladším

·

vytváříme třídní a školní tradice

·

učíme žáky projevovat solidaritu

·

nacvičujeme empatické chování a účinné postupy proti násilí a
netoleranci

·

zapojujeme žáky do kulturního dění a sportovních aktivit (aktivně i
pasivně)

·

vedeme žáky k ochraně životního prostředí

·

seznamujeme je s ochranou člověka za mimořádných situací

·

v případě potřeby učíme poskytovat pomoc, popř. ji zajistit, správně se
rozhodnout, nezůstat lhostejný

Kompetence sociální a personální

·

používáme skupinovou práci, práci ve dvojicích, organizujeme
vzájemnou pomoc žáků

·

žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení

·

žákům je umožněno kdykoli slušným způsobem projevit svůj názor

·

žáci jsou vedeni k respektování názorů jiných

·

zdůrazňujeme úlohu jedince v kolektivu (je jeho nedílnou součástí),

·

podílí se na úspěších, ale i na problémech (osobní zodpovědnost

·

jedince,schopnost zaujmout stanovisko)

·

učíme využít „komunikační“ řešení sporů, hrubost a násilí nepoužívat
(OMEZIT)

·

naučit žáky rozpoznat hranice vhodného sebeprosazení se, bez
omezování druhých

·

spolupracovat s učitelem, nahlížet na učitele jako na „zkušenějšího
spoluhráče a ne soupeře“

·

všichni jsme si rovni → nevadí kratší noha, jiná barva pleti…
každý má stejná práva a povinnosti, odpovědnost za své jednání, při
porušení následuje pro každého stejný důsledek

·

všem, kteří chtějí, poskytujeme možnost se podílet na výsledku

·

vedeme k uvědomění osobní odpovědnosti jednotlivce za jeho podíl na
výsledku celku

·

učíme žáky přijímat rozdílné role ve skupinách

·

snažíme se o navození pohody a příjemné atmosféry při výuce

Kompetence pracovní

·

nacvičujeme spolupráci ve větším kolektivu (dělba práce)

·

naučíme vzhledem k věku pracovat s různými materiály a přírodninami

·

učíme žáky chránit své zdraví a zdraví jiných

·

pomáháme rozvíjet talent žáků v činnostech, ve kterých vynikají

·

vedeme žáky k ochraně majetku druhého

·

vedeme děti k vytvoření samostatného pracovního postupu k řešení
problému při dodržení všech hledisek

·

vážit si výsledků práce obecně, i své vlastní, umět ji obhájit, postavit se
proti vandalství, důsledná kontrola pořádku ve třídách

·

organizujeme exkurze za účelem poznání různých profesí

·

zapojujeme žáky do akcí organizovaných školou

·

odpovědný přístup k jakékoliv činnosti → přesné dodržování
pracovního postupu, užívání nástrojů pouze k účelům, ke kterým jsou
určené

Kompetence komunikativní

·

učíme žáky nejen vyjadřovat své názory, ale i naslouchat druhým

·

učíme žáky prezentovat své práce, obhajovat je, vhodně
argumentovat, přijímat případnou kritiku

·

učíme asertivitě

učíme zdravit, děkovat, omlouvat se, poprosit
·

učíme správným komunikačním dovednostem – neskákat druhému do
řeči, nepřekřikovat se, nemluvit, když mluví jiný, mluvit na prostor (být
slyšet), používat vhodné jazykové prostředky, pravidla diskuse

·

jako učitel být dětem vzorem (klidné jednání, spravedlnost, čas si je
vyslechnout, respektovat jejich názory, dovést k správnému rozhodnutí)
(„ZÁLEŽÍ MI NA TOBĚ“)

Předmět:
8.

Pěstitelské práce

Očekávané
výstupy
z
RVP ZV

Školní výstupy

Používá vhodné
pracovní pomůcky
a provádí jejich
údržbu

Dodržuje bezpečnost
práce na školním
pozemku, umí správně
používat pracovní
nástroje

Ročník:

Učivo

Průřezová
témata
Poznámky

Půda, půdní typy

Environmentální
výchova

Používá vhodné
pracovní pomůcky
a provádí jejich
údržbu

Dodržuje bezpečnost
práce na školním
pozemku, umí správně
používat pracovní
nástroje

Obdělávání půdy

Environmentální
výchova

Volí vhodné
pracovní postupy
při pěstování
vybraných rostlin

Umí vypěstovat a
obdělávat vybrané druhy
zeleniny

Pěstování zeleniny

Environmentální
výchova

Volí vhodné
pracovní postupy
při pěstování
vybraných rostlin

Seznámí se způsobem
pěstování ovoce a jeho
uskladněním

Pěstování ovoce

Environmentální
výchova

Pěstuje a používá
květiny pro
výzdobu

Seznámí se způsobem
pěstování květin

Pěstování květin

Environmentální
výchova

Volí vhodné
pracovní postupy
při pěstování
vybraných rostlin

Ovládá význam léčivých
bylin

Léčivé rostliny

Environmentální
výchova

Prokáže základní
znalost chovu
drobných zvířat a
zásad
bezpečného
kontaktu se zvířaty

Vyhýbá se kontaktu s
nakaženými zvířaty,
seznámí se s nemocemi
zvířat, prokáže znalost
chovu drobného
domácího zvířectva

Chov zvířat

Environmentální
výchova

Rostliny jako drogy

Environmentální
výchova, Mediální
výchova,
Multikulturní
výchova

Bezpečnost práce

Výchova
demokratického
občana

Zná negativní účinky
drog, vyvaruje se jejich
zneužívání

Dodržuje
technologickou
kázeň, zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce, poskytne
první pomoc při
úrazu

Ovládá zásady první
pomoci, dodržuje
bezpečnost práce

