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1 Charakteristika školy
Soukromá základní škola s rozšířenou výukou jazyků Dino Elementary School je
školou úplnou s prvním a druhým stupněm. Škola sídlí na Praze 10 v Petrovicích
v ulici Bellova. Zřizovatelem základní školy je v současné době pan Julius Prüger.

1.1 Vybavení a velikost školy
Počet žáků základní školy je dán schválenou kapacitou školy. Celková
kapacita školy je 288 žáků. Počet žáků v jedné třídě nepřesahuje 18. V naší škole se
účastní výuky i žáci, jejichž mateřský jazyk je jiný než český.
Škola má dobrou dopravní obslužnost. Dostupná je městskou autobusovou
dopravou, k dispozici mají studenti také školní autobusovou dopravu.
Moderní budova školy splňuje všestranné zajištění výuky v souladu se
současnými požadavky. Studenti mohou využívat přilehlou zahradu a hřiště.
Jak vnitřní prostor, tak i okolí budovy se dále postupně modernizují.

Učebny
•
•
•
•
•
•
•

KMENOVÉ UČEBNY
ODBORNÉ UČEBNY: pro fyziku, biologii-chemii, informatiku, učebny cizích
jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy
KLUBOVNA PRO ŽÁKY
STUDOVNA
KNIHOVNA
TĚLOCVIČNA – moderní, prostorná, v budově školy, se šatnami a
sprchami
ŠKOLNÍ DRUŽINA

Součástí školy jsou i kanceláře vedení školy, sekretariát, kancelář školní
psycholožky, kabinety vybavené počítači, studovna vybavená připojením k
internetu, sborovna, jídelna, obchod s uniformami, recepce a šatny.
Škola je vybavena moderními didaktickými pomůckami i prostředky digitálních
technologií. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny dataprojektory,
k dispozici jsou též interaktivní tabule s plným ozvučením tříd. Kmenové učebny
jsou vybaveny novým školním nábytkem. V každé učebně je přístup
k bezdrátovému internetovému připojení. Internet je žákům volně přístupný.
Kvalitním ozvučením byla dále vybavena aula školy, kde se koná řada
výukových a společenských akcí. Studentům je k dispozici klubovna, kde si
mohou zahrát stolní fotbal, hokej či tenis, florbal nebo relaxovat, číst knihy a
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hrát společenské hry. Součástí školy je školní družina, která využívá pět místností.
Pro činnost má odpovídající vybavení nábytkem i pomůckami.
Prostory školy, zejména chodby, jsou vyzdobeny pracemi studentů.
Na chodbách školy mají žáci také odpočinkový kout a křesílka. V případě
příznivého počasí mohou žáci vycházet o přestávkách na školní zahradu.
Vstup do školní budovy je velmi dobře zabezpečen, hlídán je pracovnicí
recepce a zajištěn turnikety, které fungují na školní čipové karty. V suterénu je
umístěna prodejna uniforem a prostorné zázemí pro rodiče vybavené křesly a
stoly pro zpříjemnění čekání na své děti.
Na velmi dobré úrovni je zájmová činnost. Ve škole nabízíme pestrou škálu
kroužků zaměřených na sportovní, výtvarné, dramatické a dovednostní činnosti
žáků.

Stravování
Všichni žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, jejíž provoz zajišťuje
společnost SCOLAREST. K dispozici je žákům také školní bufet, kde mají bohatý
výběr mléčných výrobků, čerstvého pečiva, zdravých nápojů a zeleninový a
ovocný bar s rozmanitou nabídkou čerstvých salátů. V budově školy je ve
všech prostorách umístěn nápojový automat na čistou vodu.

Organizace výuky
První vyučovací hodina začíná v 8.45h, žáci do školy přicházejí od 8.15h, kdy
jsou již ve škole přítomni vyučující.
Na první stupni probíhá výuka v blocích, v případě pokud dvě hodiny po sobě
vyučuje ve třídě stejný vyučující. Přestávky volí vyučující dle obsahu a forem
výuky, při zachování hygieny učení. Velká přestávka mezi druhou a třetí
vyučovací hodinou trvá 30 minut.
Vyučování v blocích jsme zavedli s cílem prohloubení možnosti uplatnit ve
výuce mezipředmětové vztahy a učit co nejvíce v souvislostech. Tento
vyučovací postup také rozvíjí všechny klíčové kompetence stanovené RVP ZV.

1.2 Charakteristika pedagogického sboru
Všichni zaměstnanci mají potřebné vzdělání, kvalifikovanost a aprobovanost.
Počet členů pedagogického sboru (s vysokým procentem mužů - 50 %) se
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pohybuje okolo 40 včetně vedení. Průměrný věk pedagogického sboru je
přibližně 35 let. Velmi platným členem pedagogického sboru je také asistent
pedagoga, díky němuž můžeme kvalitně zaopatřit výuku žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami. Výuka cizích jazyků je vyučována
zahraničními
lektory s univerzitním vzděláním. Důraz klademe na spolupráci zahraničních
a českých pedagogů pro zachování komplexního přístupu k žákům a
návaznost učiva v českém a cizím jazyce.
Pedagogům je umožněno další studium, kterým si doplňují své odborné znalosti.
Pedagogové jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci. Na
zpracování ŠVP, na vyhodnocování jeho jednotlivých částí a na případných
úpravách se podílejí všichni členové pedagogického sboru.
Pedagogové mají k dispozici ve svých kabinetech počítače s volným
přístupem na internet. Vyučující mohou vyžívat tiskárny a kopírky na chodbách.
Pro pedagogické porady a setkávání pedagogů je určena společná
sborovna.
Ve

škole

také

působí

školní

poradenské

pracoviště.

V rámci školního
poradenského pracoviště působí ve škole psycholog, speciální pedagog, metodik
prevence, výchovný poradce. Školské poradenské pracoviště spolurpáce dále takén
s klinickým logopedem.
Ve školní družině pracuje 6 vychovatelů pod vedením vedoucí vychovatelky.

1.3 Spolupráce se zákonnými zástupci
Na škole je dle zákona zřízena Školská rada. Školská rada má tři členy. Členové
rady dostávají informace nejen na schůzkách, ale i průběžně pomocí
elektronické pošty.
Rodiče a zákonní zástupci studentů spolupracují se školou prostřednictvím
pravidelných schůzek Rad rodičů, kde mohou ovlivnit dění školy. Přímá
spolupráce s rodiči se odehrává na pravidelných třídních schůzkách, případně
na pravidelných individuálních konzultacích.
Rodiče i žáci mají přístup také k webovému portálu Škola online, kde jsou
k dispozici známky, postihy či další různá sdělení školy. Rodiče jsou také zváni
na různé akce či projekty školy.
Možné jsou také návštěvy ve výuce po předchozí domluvě ze stran rodičů
stávajících studentů i nových zájemců.
Veřejnost je o dění školy aktuálně informována prostřednictvím pravidelně
aktualizovaných webových stránek školy www.dinoskola.cz. Každoročně je
k dispozici výroční zpráva školy, mapující činnost školy a nejdůležitější události.
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Otevřenou komunikaci se zákonnými zástupci považujeme za důležitý aspekt
naší práce. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro
efektivní realizaci školního vzdělávacího programu nezbytným předpokladem.

1.4 Dlouhodobá spolupráce s partnery
Škola spolupracuje s nadací Dejme dětem šanci, s MČ Praha Petrovice a
s MHMP a mnoha dalšími institucemi.
Škola úzce spolupracuje s gymnáziem DINO-HIGH SCHOOL, které sídlí ve stejné
budově. Na mnohých projektech pracuje gymnázium a základní škola
společně. Spolupořádáme soutěž v anglickém jazyce „Evropou křížem krážem“
a turistický pochod „Dino Šlápota“, který je určen pro žáky, studenty, rodiče,
učitele, vychovatele a přátele školy.
Škola také sama pořádá charitativní akce na podporu zdravotně postižených
dětí.
V rámci prevence sociálně patologických jevů škola spolupracuje se školským
poradenským zařízením.

2 Charakteristika
vzdělávacího programu

školního

2.1 Zaměření školy
ŠVP je zpracován podle RVP-ZV. Škola je zaměřena na žáky, které vede
interaktivním stylem k samostatnému tvůrčímu myšlení, rozvoji osobnosti a
vlastnímu kritickému názoru. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků. Součástí
vzdělávací koncepce je pořádání studijních zahraničních pobytů ve Velké
Británii, Španělsku a na Sicílii.
Výuka na naší škole je koncipována metodou CLIL, čili Content and Language
Integrated Learning. CLIL přináší obsahově a jazykově integrované vyučování,
označuje ve svém nejširším smyslu výuku nejazykového předmětu s využitím
cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu.
Obsah nejazykového předmětu je rozvíjen za pomoci cizího jazyka a zároveň
cizí jazyk slouží při zprostředkování daného vzdělávacího obsahu.
Na naší škole je metoda CLIL uplatňována v 1. až 5. ročníku v předmětu
Výtvarná výchova po 1 vyuč. hodině,v 6. až 7. ročníku v předmětu Výtvarná
výchova po 2 vyuč. hodinách a v 8. a 9. ročníku po 1 vyuč. hodině týdně. Dále
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je metoda CLIL realizována ve 4. ročníku v Přírodovědě po 1 vyuč. hodině, v 5.
ročníku v předmětech Přírodověda a Matematika po 1 vyuč. hodině.
Na 2. stupni ZŠ je vzdělávací obsah rozložen rovnoměrně, přesto je již částečná
profilace umožněna pomocí nabídky volitelných předmětů a nepovinných
seminářů. Žáci mají také možnost využít širokou nabídku aktivit školy.
Velký důraz je kladen na mezioborové vztahy, návaznost a propojení
jednotlivých výukových obsahů.
Velká část disponibilní dotace hodin byla využita na posílení výuky cizích
jazyků. Prvním cizím jazykem je angličtina, druhým povinným cizím jazykem je
španělský jazyk, který je vyučován od 4. ročníku. Další cizí jazyk si žáci dle svého
zájmu povinně volí od 8. ročníku. Nabízen je zpravidla jazyk německý, jazyk
francouzský a jazyk ruský podle možnosti školy a počtu přihlášených žáků.
Výuka jiného cizího jazyka je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců.
I když škola klade maximální důraz na výuku anglického jazyka, španělského
jazyka a dalšího cizího jazyka dle výběru, snaží se o všeobecné a rovné vzdělání
pro všechny žáky.

Kvůli snaze o pestřejší, účinnější a zábavnější výuku škola zdarma zapůjčila všem
žákům od 4. ročníku do 9. ročníku. Tito žáci využívají iPady, ve kterých mají
interaktivní učebnice, další výukové programy a přístup k internetu.
Na interaktivní učebnice navazují pro žáky pracovní sešity v papírové podobě,
které studenti získávají spolu se sešity na psaní bezplatně.
Škola nabízí rodinné prostředí umožňující opravdu individuální přístup, vyučující
nabízejí individuální konzultace podle potřeb studentů ve všech předmětech.
Respektujeme možnosti, individuální potřeby i zvláštnosti žáků. Cílem naší školy
je vybavit žáka znalostmi a dovednosti, které uplatní v životě. Dalším cílem školy
je, aby absolventi základní školy odcházeli jako kultivovaní lidé připravení na
skutečný život, a proto naše škola jako jedna z prvních zavedla povinnou
etickou výchovu.
Na naší škole jsou také zavedeny školní uniformy, které posilují povědomí
soudržnosti, vytváří pocit zodpovědnosti a smazávají sociální rozdíly. Školní
uniformy jsou povinné i pro vyučující.
Počet žáků v jedné třídě nepřesahuje 18.
Škola se soustředí více na činnostní učení se zaměřením na praxi a zavádění
skupinového a projektového vyučování, než na rozsáhlé encyklopedické
poznatky u žáků, které se snaží vést ke spolupráci a vzájemné pomoci.
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Naše škola nepreferuje pouze intelektuální nadání, ale stejně podporuje žáky i
s jiným druhem nadání například hudebním, pohybovým, manuálním,
estetickým, atd.
Škola využívá metody práce, které rozvíjí poznávací činnost, uplatnění vlastního
názoru, prohloubení znalostí využitím internetu, bádání, shromažďování
podkladů a informací a jejich využití v činnostech při vyučování.
Chceme vytvořit prostředí, ve kterém se budou všichni cítit bezpečně a
příjemně. Chceme mít prostředí na estetické úrovni, s dobrým materiálním
zabezpečením pomůckami, technikou a vším potřebným pro výuku. Chceme
mít ve škole dobré klima s partnerskými vztahy. Přátelské vztahy mezi učiteli,
učiteli a žáky, žáky navzájem a mezi učiteli a zákonnými zástupci. Program
vede k vytvoření atmosféry důvěry, otevřenosti a spolupráce.
Přátelské vztahy budujeme mezi učiteli, učiteli a žáky, žáky navzájem a mezi
učiteli a zákonnými zástupci. Přátelské vztahy upevňujeme při výjezdech na
adaptační pobyty, lyžařské kurzy, při třídních a školních akcích, při vystupování
žáků pro zákonné zástupce, pořádáním charitativních akcí, oslav různých
svátků.
Řízení školy je budováno na demokratických principech, na vzájemném
respektování, společném plánování a domluvě. Žáci se aktivně zapojují do
řízení školy pomocí školního parlamentu, ve kterém má každá třída své dva
zástupce.
Škola mimo zahraničních pobytů pravidelně pořádá ozdravné pobyty, lyžařské
kurzy, či plavecké výcviky. Třídní kolektivy využívají kulturních možností Prahy pro
doplnění a rozšíření učiva. Třídy zpravidla každý rok jezdí na podzimní školu
v přírodě a na zimní školu v přírodě, kde žáci projdou lyžařskou školou. V 6.
ročníku se žáci účastní adaptačního pobytu ve spolupráci s DINO HIGH
SCHOOL.

2.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Ve vyučovacím procesu jsou ve vhodném poměru zastoupené metody
klasické výuky i metody moderní (samostatné a týmové projekty, praktická
výuka – exkurze, podpora výuky pomocí moderní didaktické techniky,
prezentace výsledků za pomoci digitální techniky, ad.).

Společně uplatňované postupy, metody a formy práce vedou k utváření a
rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Na úrovni školy jsou ve vzdělávacím
procesu uplatňovány všemi pedagogy následující společné body:
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Kompetence k učení
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porozumí učebním strategiím a dovede je aplikovat ve vlastní práci
poznává smysl a cíl učení
má pozitivní vztah k učebnímu procesu
umí přijmout kritiku a poučit se z ní
dokáže využívat nových informačních technologií
dovede pracovat ve skupině
dovede se samostatně učit a pracovat s textem
je ochotný pracovat na sobě a dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti
využívá mezipředmětové vztahy

Kompetence k řešení problémů
•
•
•
•

využívá různé zdroje informací, umí je vyhledat, třídit a vhodným
způsobem použít
vnímá problémové situace ve škole, dokáže je řešit nebo na ně upozornit
rozvíjí logické myšlení
dokáže obhájit svá tvrzení, své nápady

Kompetence komunikativní
•
•
•
•
•
•

umí se prezentovat před třídou
umí hovořit s vyučujícími a dospělými ve škole i mimo ni
respektuje zásady slušného chování
vyjadřuje logicky a kultivovaně své myšlenky v písemném a ústním
projevu
umí vystupovat v určitých situacích
prezentuje své nápady

Kompetence sociální a personální
•
•
•
•
•
•
•

spolupracuje se spolužáky a pedagogy
podporuje skupinovou spolupráci a vzájemnou pomoc v ní
zachovává svoji sebeúctu a zároveň je schopen sebekritiky
vytváří příjemnou atmosféru
spolupracuje a toleruje děti jiné národnosti, jiného vyznání
handicapované
dokáže vyslechnout a přijmout názory jiných
umí přijmout kritiku a poučit se z ní
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a

Kompetence občanské
•
•
•
•
•
•
•

respektuje historické a kulturní tradice naší země , cíti potřebu je chránit
zapojuje se do kulturního, společenského a sportovního dění
dodržuje školní řád a pravidla společenského chování
chrání své zdraví, dokáže pomoci v krizových situacích
chrání životní prostředí, dokáže hodnotit ekologické problémy
třídí odpady
zná a umí používat základy právního vědomí

Kompetence pracovní
•
•
•
•

využívá znalostí a dovedností k přípravě na budoucí povolání a jeho
volbě
dokáže objektivně posoudit schopnosti při volbě budoucího povolání
využívá poznatků z exkurzí
ovládá nástroje, přístroje a další pomůcky

2.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Naše škola zabezpečuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č.
82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).
Naše škola se však vzhledem k svému výběrovému charakteru nezaměřuje na
tento fenomén. Nicméně škola má potřebné zkušenosti se zabezpečením
výuky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá za pomocí
využití podpůrných opatření. Jsou to speciální metody, postupy, formy a
prostředky vzdělávání používající kompenzační, rehabilitační a učební
pomůcky, též didaktické materiály zohledňující speciální vzdělávací potřeby.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami:
Školské poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy je tvořeno výchovným
poradcem, dále školním speciálním pedagogem, školním psychologem a
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školním metodikem prevence. ŠPP spolupracuje se školským poradenským
zařízením.
Plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se
SVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za
pomoci ŠPP. PLPP (a IVP) má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou
probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod
práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. ŠPP stanoví
termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy,
vedením školy i žákem samotným.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
mohou být v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského
zařízení a přiznaného stupně podpory zejména v oblasti metod výuky:
respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, respektování pracovního
tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolu, v oblasti
organizace výuky: střídání forem a činností během výuky, u mladších žáků
využívání skupinové výuky, nebo zařazení předmětů speciálně pedagogické
péče. Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami mohou být v naší škole zařazeny podle doporučení školského
poradenského zařízení a přiznaného stupně.

Problematika zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
je zpracována obecněji pro případ, že se žáci o studium budou teprve ucházet
a samozřejmě i pro případ, kdy se u nich speciální potřeby projeví až během
studia.

Běžná opatření nespecifikující druh SVP:
•

S rodiči či zákonnými zástupci studentů se studijními problémy je navázán
bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení.

•

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením.

•

Vnitroorganizační řešení podle potřeb jednotlivých vzdělávacích aktivit:
 náhradní učebnice ve škole
 umožnění kopírování sešitů
 možnosti využití kalkulačky
 navýšení času na kontrolní práce
 individuální zadávání domácích úloh a pomoc při jejich
řešení
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 ve větší míře spolupracovat s rodiči
 využívání slovníků u cizinců

Další možná opatření u žáků zařazených se SVP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zohlednění druhu, stupně, míry postižení při hodnocení výsledků
vzdělávání
spolupráce s odborníky (lékaři, psychologové), specializovaná centra
zajištění individuálních vzdělávacích plánů, pokud to postižení žáků
vyžaduje
úprava pracovního prostředí (např. vhodné osvětlení)
zvyšování odbornosti vybraných pracovníků v oblasti speciální
pedagogiky
úprava dalších podmínek, které bude škola schopna zajistit, integruje-li
žáky se zdravotním postižením
zařazení častějších přestávek
zajištění individuálních vzdělávacích plánů
zohlednění zdravotního znevýhodnění při hodnocení výsledků
vzdělávání
pomoc při doučování
konzultace s psychologem v případě ohrožení žáků sociálně
patologickými jevy
další aktivity vedoucí k maximálnímu zapojení těchto žáků do života
školy

2.4 Zabezpečení žáků nadaných a mimořádně nadaných
Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního
vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v
jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací
potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené
motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch
vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.
V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou
paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují
stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači či tabletu
(vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou
(hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny
ve vyšších ročnících. V dalších naučných hodinách pracují podle
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individuálního plánu, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k
probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením
a řízením skupin. Je jim dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání.
Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit,
především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni
do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni.
Velmi často se stává, že žáci mimořádně nadaní mají výkyvy v chování. Je
nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak
důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému
přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším.
Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. ŠPP zajišťuje
práci s třídním kolektivem a nácvik sociálních dovedností.

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel
ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje
mimořádné nadání žáka, se ŠPP a školským poradenským zařízením. IVP
mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování
spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování
IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. IVP je
sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského
poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a
může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP
může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu školního roku.
ŠPP zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. ŠPP po
podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného
souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování
podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do
školní matriky.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně
nadané žáky
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, dále
školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Péče o nadané
a mimořádně nadané žáky je koordinována ŠPP.

Spolupráce s rodiči a žáky
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S rodiči či zákonnými zástupci studentů s mimořádnými sportovními nebo jinými
úspěchy (hudební, výtvarné nadání, …) je navázán bližší kontakt a ve
vzájemné spolupráci je hledáno řešení – termínované zkoušení, úlevy z výuky,
individuální studium.
Pro žáky mimořádně studijně nadané jsou hledány prostředky vyšší motivace,
rozšiřování učiva v předmětech reprezentujících nadání studenta – naučná
literatura, vzdělávací počítačové programy, náročnější zadání samostatné
práce, možnost na některé předměty chodit do vyššího ročníku atd.
Je-li ve třídě nebo ročníku několik výborných a mimořádně nadaných studentů,
lze při vhodných hodinách výuky vytvářet menší skupiny. Výuku lze střídat se
samostudiem s využitím práce u počítače.
Nadaní žáci mají, při splnění kriterií rozdílových zkoušek, možnost přestupu
do odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia.

Metody práce
Maximální možnou měrou uplatňujeme možnosti vzdělávání, které se snaží být
individualizované a vnitřně a podle možností a potřeb vnějšně diferenciované.
Využíváme kombinace řady možností, jejichž vhodnost a účelnost se liší podle
jednotlivých předmětů, věku žáků a často i podle konkrétního stavu v dané
třídě.

Mezi aplikované možnosti patří zejména:
•

Dělení předmětů na rychlejší a pomalejší skupiny. Tuto možnost lze
zařadit tam, kde je v ročníku více než jedna paralelní třída a odpovídá
to potřebám a charakteru předmětu. Jde zejména o cizí jazyky a
matematiku.

•

Individuální přestup o ročník výš - víme, že stejné stáří nemusí být zárukou
stejných schopností, že mentální věk se u výjimečných dětí může od
fyzického významně lišit. K tomuto řešení lze přistoupit zejména u žáků s
relativně vyrovnanou strukturou nadání, jimž přestup do vyššího ročníku
pomůže k integraci do kolektivu mentálně bližších spolužáků a
odpovídá i úrovni a schopnostem ve většině vyučovacích předmětů.

•

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, kroužků a aktivit protože ani metody diferenciace nepostačují v rámci povinných
předmětů k uspokojení specifických vzdělávacích potřeb řady žáků,
doplňuje učební plán nabídkou (povinně) volitelných předmětů a
nepovinných předmětů a kroužků.
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•

Vytvoření individuálního plánu práce v předmětech, kde to bude
odpovídat potřebám jednotlivých žáků. Tento plán má formu dohody,
je pravidelně kontrolováno jeho plnění a obsah na základě kontroly
korigován.

•

Preferování problémových a induktivních úloh - diferencování
náročnosti zadávaných úloh – principem je, aby nadaní žáci
nedostávali větší objem stejně náročných úloh, ale aby dostávali
specifické úlohy, jejichž náročnost odpovídá jejich individuální úrovni a
vzdělávacím potřebám. Preferujeme v takových případech úlohy
zajímavé, neobvyklé, takové, které mimořádně nadaného žáka se
zájmem o předmět lákají a motivují k nadstandardnímu výkonu.

•

Zařazování projektů, vytváření projektových plánů a skupin - projekty
jsou zpravidla realizované jako týmové mezioborové práce, odpovídáli to jejich charakteru, tak zadávané napříč věkovými ročníky. Vedeme
žáky k tomu, aby práce na takových projektech rozvíjela jejich pracovní
i sociální kompetence a aby se učili nalézt si v pracovním týmu pozici,
ve které budou moci podávat výkon odpovídající jejich individuálním
schopnostem a zájmům.

•

Motivace žáků k účasti v soutěžích a olympiádách - využívání možností
e-learningu – např. vzdělávání podporované dostupnými zdroji
interaktivních materiálů

•

Operativní vytváření diferencovaných skupin v rámci třídy a v rámci
jednotlivých předmětů - tyto skupiny jsou zpravidla vytvářeny učitelem,
nebo na základě volby žáka, na omezené období, učitel si žáky
seskupuje podle vlastních potřeb. Tato forma
umožňuje např.
opakování látky s částí třídy, zatímco jiná část třídy zpracovává
prohlubující nadstandardní učivo.

•

Vedeme žáky k tomu, aby se v oblastech, o které mají zájem,
zpracovávali rozsáhlejší dlouhodobější domácí tzv. seminární práce.
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2.5 Začlenění průřezových témat
Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do
vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů.
Následující tabulka uvádějí přehled plnění v souhrnu za všechny vzdělávací
oblasti.
1. stupeň
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ
OBLAST:

VZDĚLÁVACÍ
OBOR:

Jazyk a
jazyková
komunikace

Č
e
s
k
ý
j
a
z
y
k
a
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a

C
i
z
í
j
a
z
y
k

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a
a
j
e
j
í
a
p
l
i
k
a
c
e
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I
C Člověk a jeho
T
svět

P
r
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o
u
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a
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ř
í
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o
d
o
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ě
d
a

V
l
a
s
t
i
v
ě
d
a

Č
l
o
v
ě
k
a
s
v
ě
t
p
r
á
c
e

Č
l
o
v
ě
k
a
z
d
r
a
v
í

Umění a
kultura

H
u
d
e
b
n
í
v
ý
c
h
o
v
a

V
ý
t
v
a
r
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

D
r
a
m
a
ti
c
k
á
v
ý
c
h
o
v
a

T
ě
l
e
s
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

Osobnostní rozvoj

✓

Rozvoj schopností
poznávání

✓

Sebepoznání a
sebepojetí

1.

X

X

X

X

X

X

X

2.

X

X

X

X

X

X

X

3.

X

X

X

X

X

X

X

4.

X

X

X

X

X

X

5.

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

1.

X

X

2.

X

X

3.

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

4.
5.

X

1.
✓

Seberegulace a
sebeorganizace

2.
3.

✓

Psychohygiena

X

4.

X

5.

X

X
X

X

1.

X

X

X

X

X

2.

X

X

X

X

X

3.

X

X

X

X

X

4.

X

X

X

X

5.

X

X

X
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1.
✓

Kreativita

VZDĚLÁVACÍ
OBLAST:

VZDĚLÁVACÍ
OBOR:

2.

X

3.

X

X

4.

X

5.

X
Jazyk a
jazyková
komunikace

Č
e
s
k
ý
j
a
z
y
k
a
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a

C
i
z
í
j
a
z
y
k

X

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a
a
j
e
j
í
a
p
l
i
k
a
c
e
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I
C Člověk a jeho
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k
a

P
ř
í
r
o
d
o
v
ě
d
a

V
l
a
s
t
i
v
ě
d
a

Č
l
o
v
ě
k
a
s
v
ě
t
p
r
á
c
e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Č
l
o
v
ě
k
a
z
d
r
a
v
í

Umění a
kultura

H
u
d
e
b
n
í
v
ý
c
h
o
v
a

V
ý
t
v
a
r
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

D
r
a
m
a
t
i
c
k
á
v
ý
c
h
o
v
a

T
ě
l
e
s
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

Sociální rozvoj

✓

1.

X

X

X

X

2.

X

X

X

X

X

Poznávání lidí

3.
4.

X

5.

✓

Mezilidské vztahy

X

X

1.

X

X

X

X

2.

X

X

X

3.

X

4.

X

X

5.

✓

Komunikace

X

Kooperace a
kompetice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.

X

X

X

X

X

2.

X

X

X

X

X

3.

X

X

X

X

4.

X

X

X

X

5.

X

X

X

X

X

1.
✓

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

23

X
X

X
X

X

X

X

X

4.
5.

X

X

2.
3.

X

X
X

Morální rozvoj

✓

✓

Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

Hodnoty, postoje,
praktická etika

1.
2.

X

3.

X

4.

X

X

5.

X

X

X

X

1.

X

X

2.

X

X

3.

X

X

4.
5.

X

X

X

X

X
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Jazyk a
jazyková
komunikace

VZDĚLÁVACÍ
OBLAST:

Č
e
s
k
ý
j
a
z
y
k
a
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a

VZDĚLÁVACÍ
OBOR:

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a
a
j
e
j
í
a
p
l
i
k
a
c
e

C
i
z
í
j
a
z
y
k

I
C
Člověk a jeho
T
svět

P
r
v
o
u
k
a

P
ř
í
r
o
d
o
v
ě
d
a

V
l
a
s
t
i
v
ě
d
a

Č
l
o
v
ě
k
a
s
v
ě
t
p
r
á
c
e

Č
l
o
v
ě
k
a
z
d
r
a
v
í

Umění a
kultura

H
u
d
e
b
n
í
v
ý
c
h
o
v
a

V
ý
t
v
a
r
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

D
r
a
m
at
ic
k
á
v
ý
c
h
o
v
a

T
ě
l
e
s
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

1.
✓

Občanská
společnost a škola

2.

X

3.
4.

X
X

X

X

25

X

5.

X

1.
✓

Občan, občanská
společnost a stát

2.

X

3.

X

4.
5.
✓

Formy participace
občanů v politickém
životě

1.
2.
3.

✓

Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování

4.

X

5.

X

1.
2.
3.
4.
5.

X
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Jazyk a
jazyková
komunikace

VZDĚLÁVACÍ
OBLAST:

Č
e
s
k
ý
j
a
z
y
k
a
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a

VZDĚLÁVACÍ
OBOR:

✓

Evropa a svět nás
zajímá

C
i
z
í
j
a
z
y
k

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a
a
j
e
j
í
a
p
l
i
k
a
c
e

I
C
Člověk a jeho
T
svět

P
r
v
o
u
k
a

P
ř
í
r
o
d
o
v
ě
d
a

V
l
a
s
t
i
v
ě
d
a

Č
l
o
v
ě
k
a
s
v
ě
t
p
r
á
c
e

Umění a
kultura

H
u
d
e
b
n
í
v
ý
c
h
o
v
a

V
ý
t
v
a
r
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

1.

X

X

2.

X

X

X

X

3.

X

4.

X
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Č
l
o
v
ě
k
a
z
d
r
a
v
í
D
r
a
m
at
i
k
c
á
v
ý
c
h
o
v
a

T
ě
l
e
s
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

5.

✓

Objevujeme Evropu
a svět

X

X

X

X

1.

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

X

X

1.
✓

Jsme Evropané

2.
3.
4.
5.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ
OBLAST:

Jazyk a
jazyková
komunikace

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a
a
j
e

28

I
C Člověk a jeho
T
svět

Č
l
o
v
ě
k
a
s
v
ě
t
p
r

Umění a
kultura

Č
l
o
v
ě
k
a
z
d
r
a
v
í

Č
e
s
k
ý
j
a
z
y
k
a
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a

VZDĚLÁVACÍ
OBOR:

✓

j
í
a
p
l
i
k
a
c
e

C
i
z
í
j
a
z
y
k

P
r
v
o
u
k
a

P
ř
í
r
o
d
o
v
ě
d
a

H
u
d
e
b
n
í
v
ý
c
h
o
v
a

V
ý
t
v
a
r
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

1.

X

X

X

2.

X

X

X

D
r
a
m
at
ic
k
á
v
ý
c
h
o
v
a

T
ě
l
e
s
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

Kulturní diference

3.
4.

X

5.

✓

á
c
e

V
l
a
s
t
i
v
ě
d
a

Lidské vztahy

X

X

X

X

X

X

X

1.

X

X

2.

X

X

3.

X

X

4.

X

X

5.

X

X

1.
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X

X

X

X

X

X

X

2.
✓

Etnický původ

3.

X

4.

X

5.
1.
✓

Multikulturalita

2.
3.

X

4.

X

5.

X

X

1.
✓

Princip sociálního
smíru a solidarity

2.
3.

X

4.

X

5.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ
OBLAST:

VZDĚLÁVACÍ
OBOR:

Jazyk a
jazyková
komunikace

Č
e
s
k
ý
j
a
z
y
k
a
l
i
t
e

C
i
z
í
j
a
z
y
k

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a
a
j
e
j
í
a
p
l
i
k
a
c
e

I
C Člověk a jeho
T
svět

P
r
v
o
u
k
a

P
ř
í
r
o
d
o
v
ě
d
a

V
l
a
s
t
i
v
ě
d
a

Č
l
o
v
ě
k
a
s
v
ě
t
p
r
á
c
e
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Č
l
o
v
ě
k
a
z
d
r
a
v
í

Umění a
kultura

H
u
d
e
b
n
í
v
ý
c
h
o
v
a

V
ý
t
v
a
r
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

D
r
a
m
at
i
k
c
á
v
ý
c
h
o
v
a

T
ě
l
e
s
n
á
v
ý
c
h
o
v
a

r
a
t
u
r
a

1.
✓

✓

Ekosystémy

Základní podmínky
života

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

X

1.

X

2.

X

3.
4.

X

X
X
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5.

X

1.
✓

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

2.
3.

X

4.
5.

✓

Vztah člověka k
prostředí

X

1.

X

2.

X

3.

X

X

X

4.

X

5.

X

X

X
X

X

33

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ
OBLAST:

VZDĚLÁVACÍ
OBOR:

Jazyk a
jazyková
komunikace

Č
e
s
k
ý
j
a
z
y
k
a
l
i
t

C
i
z
í
j
a
z
y
k

M I
a C Člověk a jeho
t T
svět
e
m
a
t
i
k
a
a
j
e
j
í
P
P
V
a
r
ř
l
p
v
í
a
l
o
r
s
i
u
o
t
k
k
d
i
a
a
o
v
c
v
ě
e
ě
d
d
a
a

Č
l
o
v
ě
k
a
s
v
ě
t
p
r
á
c
e

34

Č
l
o
v
ě
k
a
z
d
r
a
v
í

Umění a
kultura

H
u
d
e
b
n
í
v
ý
c
h
o

V
ý
t
v
a
r
n
á
v
ý
c
h
o

D
r
a
m
a
t
ic
k
á
v
ý
c
h
o
v
a

T
ě
l
e
s
n
á
v
ý
c
h
o

e
r
a
t
u
r
a

v
a

v
a

Receptivní činnosti

1.

X

✓

2.

X

3.

X

Kritické čtení a
vnímání mediálního
sdělení

4.

X

5.

X
X

X

X

1.
✓

Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality

2.
3.
4.

v
a

X

5.
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1.
✓

Stavba mediálních
sdělení

2.
3.
4.
5.

✓

Vnímání autora
mediálních sdělení

X

X

1.

X

2.

X

3.

X

4.
5.
1.
✓

Fungování a vliv
médií ve
společnosti

2.
3.

X
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4.
5.
Produktivní činnosti

1.

✓

2.

Tvorba mediálního
sdělení

X

X

3.

✓

Práce v realizačním
týmu

4.

X

5.

X

3.
4.
5.

X
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2. stupeň
Následující tabulky uvádí přehled plnění v souhrnu za všechny vzdělávací oblasti.

Osobnostní a sociální výchova
Ročník studia
Název tematického okruhu

Rozvoj schopnosti
poznávání

6.

A F Př,
Ov

7.

8.

A F

M

Z

A

9.

M

Př, Ov
Z

M Č.

A F Př, Ov
Ch

M Z

Z

Osobnostní rozvoj

A Z Př

A

Př

Sebepoznání a sebepojetí

Fj

Ch

N Př,
Ov
Č

M Tv

M Č Tv

M Tv

M Tv Z

M Hv

M

M Ev

M Č Z Ev

Seberegulace a
sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Č Ev
A M Př,
Ov Z

A

M
Z

Č Ivt
Sociál
ní

Př

Z Př, Ov

Bi

A M Př,
Ov
Ch Z Hv

Z Ov

Př

Č Ch Z
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A

M Př,
Ov
Z

Fj Z ETK

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Př, Ov Č
Hv

Komunikace

A Př, Ov
M
F

Ev

Př, Ov
F

M

Ivt

Př, Ov Č
Ev

D Př, Ov

N Př, Ov
M

A Př, Ov
M

F Ch

F Č Z

ETK

M Č Z Ev

Př, Ov

Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Př M
Z

Př

Př, Ov

Př, Ov Z

Hodnoty,postoje,praktická
etika

Př

Z

Č

Č Z

Př, Ov

Z Ov D ETK

Morální rozvoj

Kooperace a kompetice

Výchova demokratického občana
Ročník studia
Název tematického okruhu

6.

7.

8.

9.

Ov Z

A

Č

D Ov

Aj Tv Z

D

Tv

Ov D

D

Občanská společnost a škola

Občan,občanská společnost a stát

Tv
Z
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D Č Tv
Z

Formy participace občanů
v politickém životě

Z Ov

Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

D Ov

Z Ov

Č Ov

Z Ov

D Z

D Z

D Č Z

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník studia
Název tematického okruhu

6.

7.

8.

9.

D Z

Ov Z

Č Z

D Z

Z Ov

Z Ov

Nj Fj Z

Nj Z Fj

D Č Z

D Z

D Z

D Č Z

8.

9.

Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Multikulturní výchova
Ročník studia
Název tematického okruhu

6.

7.

40

Aj Z

Aj D Č Z

Aj D Č Z
Hv

Aj Nj Č Z
Ev

Z Ov

Z Hv

Ov Č Z

Aj Z Ev

Z Ov

D Č Z

Bi Č Z

D Č Z

Z Ov

Z Ov Př

Č Z

Nj Fj Č Z

Z Ov

Z Ov

Č Z

Č Z

9.

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a
solidarity

Environmentální výchova
Ročník studia
Název tématického okruhu

6.

7.

8.

Č Z

Př

Z

Z

Z

Př

Z

Z

Č Ch Z

Př

Z

Ekosystémy

Př

Ov Z

Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Nj Č
Př
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Ov Z

Z Př

Ov

Č Př

Ov

Č Z Př

Ov

Vztah člověka k prostředí

Aj Č
Př Ov
Ch Z

Mediální výchova
Ročník studia

Produkt.č

Okruhy receptivních činnosti

Název tématického okruhu

6.

7.

8.

9.

Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

M Tv

Č, IKT

Č Tv

Fj Nj Tv

Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality

Č, IKT

Č, IKT

Č, IKT

Stavba mediálních sdělení

Č Z

Z Ov

Z Ov

Vnímání autora mediálních
sdělení

Tv Z

Tv Z

Tv Z

Č Tv Z

Fungování a vliv medií ve
společnosti

Tv Z

Tv Z Ov

Tv Z

Č Tv Z

M Z

M Z

M

Nj M Č Z

D

Tvorba mediálního sdělení

Č Ov
Z Př

Ov

Z
Z

Č, IKT

Č

Práce v realizačním týmu
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Z, IKT

3 Učební plán
Obecné podmínky tabulace učebního plánu
Vzhledem k tomu, že naše škola realizuje devítiletý cyklus základního vzdělávání, je tento vzdělávací cyklus rozdělen na 1.
a 2. stupeň. V celém základním vzdělávání je brán zřetel na propojení, návaznost a systém plnění vzdělávacího cyklu jako
celku. Zpracování učebního plánu pro první a druhý stupeň základní školy odpovídá struktuře ŠVP vymezené v RVP ZV.
Tabulace učebního plánu obsahuje výčet všech vyučovacích předmětů prvního a druhého stupně a jejich časových
dotací v jednotlivých ročnících. Všechny počty hodin se pohybují v rozmezí stanovených minimálních i maximálních
hodnot stanovených v RVP ZV. Stejně tak časové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů vzniklé ze vzdělávacích
oborů naplňují stanovené minimální hodnoty pro jednotlivé oblasti.
Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů,
které jsou souhrnným způsobem zpracovány v tabulce.
Výčet volitelných předmětů není součástí tabulace učebního plánu, protože se může každým rokem měnit. Vždy je však
uvedena celková časová dotace vymezená pro tyto předměty. Konkrétní realizace volitelných předmětů daného
školního roku je upřesněna na webu školy.
Nepovinné předměty jsou opět zveřejněny na webu školy vzhledem k nutným změnám a častější aktualizaci.
Samostatným zpracováním jsou také odděleny od povinných a volitelných předmětů, neboť nečerpají z časové dotace
uvedené v RVP ZV.
Uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina, je výslovně uvedeno v poznámkách k plnění jednotlivých
vyučovacích předmětů.
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3.1 Tabulace učebního plánu
1. stupeň

VZDĚLÁVACÍ

Vyučovací
předměty

1.

OBLASTI

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
literatura

a

2.

3.

ročník

ročník

ročník

ročník

8

7

8

6

6

3

3

3

2

2

3

Anglický

Matematika a její aplikace

jazyk

Matematika

Informační a komunikační Informatika
technologie

4

4

5

5

5

0

0

0

0

1
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Z toho

5.

ročník

2
Cizí
Španělský

4.

CELKEM disponibilní
hodiny

35

2

18

9

23

3

1

0

Prvouka

2

2

2

Člověk a jeho svět
Přírodověda

2

2

Vlastivěda

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

6

0

4

2

4

0

5

0

5

0

2

0

10

0

5

0

Umění a kultura

Dramatická
výchova

1

1

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Svět práce

45

118
Celkový počet hodin

21

22

46

23

26

26

16

2. stupeň

Ročník

Vyučovací předměty

Celkem

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk

6.
5
4
2

7.
4
4
2

8.
4
4
2

9.
4
4
2

17
16
8

Matematika

4

4

4

4

16

Informatika a výpoč. technika

0

0

1

0

1

Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis

2
1
2
0
2
2

2
1
2
1
2
2

2
1
2
1
2
2

2
1
1
2
2
2

8
4
7
4
8
8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Hudební výchova
Etická výchova
Volitelný předmět 1

1
0
0

1
0
0

1
0
3*)

1
1
3*)

4
1
6

Celkový počet hodin

29

29

32

32

122

*) Studenti si volí další cizí jazyk v časové dotaci 3 hodin z nabídky: francouzský jazyk, německý jazyk, popř. ruský jazyk.
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Nepovinné předměty na 1. a 2. stupni ZŠ
Nepovinné předměty
Anglický jazyk 2
Španělský jazyk 2
Celkový počet hodin

1.

2.
6
0
6

3.
5
0
5

Ročník
5.

4.
5
0
5

2
1
3

2
1
3

6.

7.
2
1
3

8.
2
1
3

9.
2
1
3

2
1
3

3.2 Poznámky k učebnímu plánu
•

Obsah a výstupy všech vyučovacích předmětů v učebním plánu vycházejí ze vzdělávacích oblastí a oborů RVP
ZV.

•

Minimální časové dotace vyučovacích předmětů mohou být navýšeny využitím disponibilních hodin.

•

Využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy.

•

Disponibilní hodiny jsou využity:
o K realizaci volitelných vzdělávacích obsahů.
o K posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené
minimální časové dotace dotvářející celkovou orientaci školy.
o K realizaci vyučovacích předmětů integrujících průřezová témata.

Vyučovací předměty:
•

Hlavní cizí jazyk - Anglický jazyk a Český jazyk a literatura má navýšenu minimální časovou dotaci využitím
disponibilních hodin. Druhý cizí jazyk - Španělský jazyk je vyučován od 4. ročníku a má navýšenu minimální časovou
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

dotaci využitím disponibilních hodin. Další cizí jazyk si studenti volí povinně od 8. ročníku, a to z nabídky: francouzský
jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. Další cizí jazyk je plně dotován využitím disponibilních hodin. Třída je zpravidla
na všechny cizí jazyky dělena.
Vyučovací předmět Matematika má navýšenu minimální časovou dotaci využitím disponibilních hodin. Výuka je
vedena v českém jazyce, v 5. ročníku je Matematika vyučována 4 vyuč. hodinami v českém jazyce a 1 vyuč.
hodinou v anglickém jazyce.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována na 1. stupni vyučovacím předmětem
Informatika a na 2. stupni Informatika a výpočetní technika.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována vyučovacími předměty Dějepis, Občanská výchova a Etická
výchova.
Občanská výchova integruje část vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pro 2. stupeň, konkrétně vzdělávací
obsahy: Svět práce v časové dotaci 0,5 hodin v 8. ročníku a 0,5 hodin v 9. ročníku, tedy v celkové časové dotaci 1
hod. Občanská výchova dále na 2. stupni integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví – Osobnostní a
sociální rozvoj a Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence v časové dotaci 0,25 hod. v 6. ročníku, 0,25 hod. v 7.
ročníku a 0,25 hod. v 8. ročníku, tedy v celkové časové dotaci 0,75 hod.
Etická výchova integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví – vzdělávací obsah: Vztahy mezi lidmi a formy
soužití v časové dotaci 0,25 hod. v 9. ročníku.
Vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis naplňují vzdělávací oblast Člověk a příroda.
Vyučovací předmět Fyzika integruje část vzdělávacího oboru Člověk a svět práce – vzdělávací obsah: Práce
s laboratorní technikou v časové dotaci 0,5 hod. v 6. ročníku, 0,5 hod. v 7. ročníku, 0,5 hod. 8. ročníku a 0,5 hod v 9.
ročníku, tedy v celkové časové dotaci 2 hod.
Vyučující předmět Přírodopis integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví – vzdělávací obsahy: Změny
v životě člověka a jeho reflexe, Zdravý způsob člověka a péče o zdraví, Hodnota a podpora zdraví v časové dotaci
0,5 hod. v 8. ročníku a 0,5 hod. v 9. ročníku, tedy v celkové časové dotaci 1 hod.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je tvořena vyučovacím předmětem Tělesná výchova. Vyučovací předmět je
plně realizován z přidělené základní časové dotace hodin. Téma Zdravotní tělesná výchova je zde integrováno.
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•

•

•

•

V rámci výuky vzdělávací oblasti je organizován týdenní lyžařský kurz, zpravidla v 7. ročníku. Tělesná výchova je
realizována ve skupinách. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je na 2. stupni integrován ve vyučovacích
předmětech: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Občanská výchova.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je na 2. stupni realizována integrací vzdělávacího oboru Člověk a svět práce
následujícím způsobem: povinnný vzdělávací obsah Svět práce v předmětu Občanská výchova a povinně volitelný
vzdělávací obsah: Práce s laboratorní technikou v předmětu Fyzika. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je na 1.
stupni realizována vyučovacím předmětem Svět práce.
Vzdělávací oblast Umění a kultura je naplněna vyučovacími předměty Výtvarná výchova a Hudební výchova a na
1. stupni ještě vyučovacím předmětem Dramatická výchova, dále jsou výstupy vzdělávacích oborů Výtvarná
výchova a Hudební výchova plněny v Anglickém jazyce v časové dotaci 0,25 hodin v 1., 2. a 3. ročníku a ve
vyučovacím předmětu Dramatická výchova v časové dotaci 0,75 v 2. ročníku a 4. ročníku. Na prvním a na druhém
stupni je Výtvarná výchova vyučována metodou CLIL.
Volitelné předměty na 2. stupni jsou zařazovány dle zájmu žáků a podle pedagogických záměrů a podmínek školy.
Nabídka volitelných předmětů je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. Aktuální nabídka volitelných
předmětů je vždy k dispozici na webu školy. Žáci si pro 8. a 9. ročník volí další cizí jazyk z aktuální nabídky školy
v časové dotaci 3 hodiny týdně v 8. ročníku a 3 hodiny týdně v 9. ročníku.
Nepovinné předměty jsou zařazovány nad rámec povinné týdenní časové dotace ročníku. Výběr nepovinných
předmětů, jejich obsah, časová dotace a organizace výuky je v kompetenci a plné odpovědnosti ředitele
gymnázia. Počet nepovinných předmětů a rozložení do jednotlivých ročníků lze vyčíst v kapitole Učební plán
v tabulce Nepovinné předměty na 1. a 2. stupni.
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4 Učební osnovy – 1. stupeň
4.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vzdělávací oblasti

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura, Anglický
jazyk a Španělský jazyk.
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť jazykové vzdělání a jazyková kultura
patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými
znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a
prosazovat výsledky svého poznávání.

Hlavním cílem této oblasti je, aby žák dokázal správně pochopit a zformulovat své myšlenky do projevu ústního či písemného
v jazyce mateřském, ale také aby zvládl formulaci primárně v jazyce anglickém, popřípadě dalším jazyce, španělském. Žák dokáže
v mateřském i cizím jazyce komunikovat, reagovat na danou situaci, vhodně diskutovat.

4.1.1 ČESKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA se vyučuje ve všech ročnících I. stupně. Časová dotace je následovná: první ročník
8 hodin týdně, druhý 7 hodin týdně, třetí ročník 8 hodin týdně, čtvrtý ročník 6 hodin týdně a pátý ročník 6 hodin týdně. Celková
dotace tedy činí 35 hodin.
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Český jazyk zaujímá mezi předměty stěžejní postavení, poznatky získané v rámci českého jazyka umožňují získávat informace a
znalosti i v ostatních předmětech. Český jazyk prostupuje všemi předměty.
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je rozdělen na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu.

Vzdělávání v tomto vzdělávacím oboru je zaměřeno na:

rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu

schopnosti vyjádření reakcí a pocitů

pochopení úlohy v různých komunikačních situacích

orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama

porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, vystižení hlavních myšlenek textu

vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet ) pro rozšiřování znalostí a
dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.

Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•
•
•

Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
Mediální výchova

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení
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Na úrovni 1.stupně základního vzdělání žák:
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhledává a třídí informace z tisku i literatury, propojuje je do širších významových celků
pracuje se slovníky a Pravidly českého pravopisu, s jazykovými příručkami
osvojuje si základní jazykové a literární pojmy
kriticky hodnotí výsledky svého učení, diskutuje o postupech práce
využívá prostředků výpočetní techniky
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody
samostatně pozoruje, postupy konzultuje, informace uvádí do souvislostí, kriticky posuzuje a vyvozuje
vlastní závěry

b) Kompetence k řešení problémů
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•
•
•

vyhledává informace vhodné k řešení problému
plánuje postupy vedoucí k objasnění problému
využívá získaných informací a vědomostí k objevování různých variant řešení
vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech,
promýšlí způsoby řešení problémů

•
•
•

samostatně řeší problémy, volí vhodné varianty řešení
uvážlivě rozhoduje o interpretaci výsledků
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen obhájit svůj názor
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c) Kompetence komunikativní
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•
•
•
•
•

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
výstižně a kultivovaně argumentuje písemně i ústně
naslouchá názorům druhých a vhodně na ně reaguje
účinně se zapojuje do diskuse, dodržuje její pravidla a kultivovaně obhajuje své názory
rozumí různým druhům textů a sdělení
využívá informačních a komunikačních prostředků

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni1. stupně základního vzdělání žák:
•
•
•
•
•

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na týmové práci a přispívá k řešení společných úkolů
podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry, na základě tolerance přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
střídá role v pracovní činnosti
v případě potřeby dokáže požádat o radu či pomoc
věcně argumentuje, přispívá k diskusi ve skupině i v kolektivu, uzná a ocení zkušenost druhých lidí, chápe potřebu efektivně
spolupracovat
v komunikativních projevech ovládá a řídí jednání a chování, podporuje svou sebedůvěru, vhodně prezentuje výsledky práce

e) Kompetence občanská
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•

respektuje přesvědčení a názory druhých lidí, je schopen se vcítit do situace ostatních, odmítá násilné postoje
chápe základní principy a fungování zákonů a společenských norem
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•
•
•

chrání kulturní tradice i historická dědictví
aktivně se zapojuje do kulturního a společenského dění
pěstuje smysl pro kulturu a tvořivost, zaujímá pozitivní postoje k uměleckým dílům

f) Kompetence pracovní
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•
•
•
•

používá bezpečně nástroje a vybavení, gramatické tabulky, pravidla, přehledy , učebnice, pracovní sešity
dodržuje vymezená pravidla
plní svěřené úkoly a své povinnosti z těchto úkolů vyplývající
dodržuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou
využívá získané zkušenosti v běžné praxi
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•

ČESKÝ JAZYK – 1. ročník
Očekávané výstupy

Průřezová témata
Školní výstupy

JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
➢ rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky
➢ odůvodňuje a píše správně velká
písmena na začátku věty

Učivo

➢ spisovně se vyjadřuje
➢ rozlišuje slova, věty
➢ píše správné tvary písmen
a číslic
➢ pozná, kdy se ve větě píše
velké písmeno

Pojmy

▪
▪
▪
▪

Hláska
Slabika
Slovo
Věta

Velká a malá písmena

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA

A

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
- cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
- cvičení dovedností zapamatování,
řešení problémů
✓ Psychohygiena
- hledání pomoci při obtížích

Znaménka za větami
Číslice
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Sociální rozvoj
✓ Poznávání lidí
- vzájemné poznávání se ve třídě
(skupině)
✓ Mezilidské vztahy
- chování podporující dobré vztahy
- péče o dobré vztahy
✓ Komunikace
- řeč těla, řeč zvuků a slov

KOMUNIKAČNÍ
VÝCHOVA:

A

SLOHOVÁ ➢ reaguje na otázky

➢ plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
➢ porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
➢ zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
➢ píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena a slabiky

Čtení

➢ vyjadřuje se vlastními slovy

Hlasité a tiché

➢ zvládá základní hygienické
návyky psaní
Článek

➢ správně sedí a drží psací
náčiní
➢ píše čitelně

Nadpis
Řádek
Odstavec

Prosba, poděkování,
omluva

Psaní
Hygienické návyky
Technika psaní
Písemný projev
Očekávané výstupy
Školní výstupy
LITERÁRNÍ VÝCHOVA:
➢ čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřené věku

Učivo

➢ učí se číst
➢ správně čte slova a krátké
věty

Rozpočítávadla
Hádanky

➢ seznamuje se se základy
literatury

Básně
Pohádka
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Průřezová témata

ČESKÝ JAZYK – 2. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ člení slovo na
hlásky
➢ rozlišuje zvukovou a
➢ rozlišuje krátké a
grafickou podobu slova, člení
dlouhé samohlásky
slova na hlásky, odlišuje
➢ určí v textu
dlouhé a krátké samohlásky
podstatná jména a
➢ odůvodňuje a píše správně
slovesa
v typických příkladech
vlastních jmen osob, zvířat a ➢ správně píše
předložky
místních pojmenování
➢ správně píše vlastní
➢ porovnává významy slov –
jména
děj, věc
➢ dovede psát i/y po
➢ rozlišuje slovní druhy
měkkých a tvrdých
v základním tvaru
souhláskách
➢ odůvodňuje a píše správně i/y
➢ umí psát souhlásky
po tvrdých a měkkých
na konci a uvnitř
souhláskách
slova
dě, tě, ně
➢ pracuje s větou jako
u, ú, ů mimo morfologický šev
jednotkou projevu
➢ rozlišuje v textu druhy vět
➢ píše písmena podle
podle postoje mluvčího
normy psaní a
➢ píše správné tvary písmen a
v přirozené
číslic, správně spojuje
velikosti,
dodržuje
písmena a slabiky
sklon písma

JAZYKOVÁ VÝCHOVA:

-

Učivo

Průřezová témata

Slovo

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

▪

Osobnostní rozvoj

Členění na hlásky,
samohlásky (krátké,
dlouhé), souhlásky (měkké,
tvrdé, obojetné)

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

Podstatná jména

-

Slovesa

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

✓ Kreativita

Předložky

-

Jména obecná a vlastní
Tvrdé, měkké slabiky

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
(pružnost, originalita nápadů)

Sociální rozvoj

Písmeno –ě

✓ Poznávání lidí

Souhlásky

▪
▪

-

Znělé
Neznělé

vzájemné poznávání se ve třídě (skupině)

✓ Mezilidské vztahy

Věta, souvětí

-

Druhy vět

✓ Komunikace

Přehledný písemný projev

řeč těla, řeč zvuků a slov

Technika psaní
Žánry písemného projevu

▪

Adresa
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chování podporující dobré vztahy
péče o dobré vztahy

➢ správně užívá
diakritická
znaménka
KOMUNIKAČNÍ
VÝCHOVA:

A

SLOHOVÁ ➢ uvědoměle čte
➢ dokáže reagovat na

Očekávané výstupy
➢ plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
➢ respektuje základní
komunikační pravidla v
rozhovoru

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:
-

čte a přednáší zpaměti ve
vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

➢ Školní výstupy
➢ jednoduché otázky
z textu
➢ osloví, pozdraví,
poděkuje

▪

Přání

Čtení

▪

Praktické

Učivo
➢ Věcné
Základní formy společenského
styku

➢ rozezná
posloupnost děje na
základě pozorování Vypravování
➢ pojmenuje
předměty a jejich
Popis
vlastnosti
➢ plynule čte
➢
➢
➢
➢

s porozuměním
převypráví příběh
recituje báseň
cvičí se ve
schopnosti
vypravovat a
popisovat

Čtení

Práce s literárním textem
Poezie

▪
▪

Verš
Rým
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Próza

▪
▪

Příběh
Děj příběhu

Poslech literárních textů
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ČESKÝ JAZYK – 3. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
➢ porovnává významy slov,
zvláště slov opačného
významu a slova významem
souřadná, nadřazená a
podřazená
➢ vyhledává v textu slova
příbuzná
➢ rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru

➢ souvisle se vyjadřuje
k danému tématu, klade
otázky
➢ užívá správné
gramatické tvary
➢ skloňuje podstatná
jména
➢ časuje slovesa
➢ používá v psaném
projevu slova
vyjmenovaná a příbuzná

➢ užívá v mluveném projevu
➢ tvoří věty jednoduché
správné gramatické tvary
➢ tvoří a doplňuje souvětí
podstatných jmen, sloves a
vhodnými spojovacími
přídavných jmen
výrazy
➢ zdůvodňuje a píše správně i/y
po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech
➢ spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy

Učivo

Průřezová témata

Slovní zásoba a tvoření OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
slov

Osobnostní rozvoj

✓ Rozvoj schopností poznávání

Slova a pojmy

Slova
jedno
mnohovýznamová
Antonyma,
synonyma

a

homonyma,

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

✓ Kreativita
-

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost,
originalita nápadů)

Sociální rozvoj
✓ Poznávání lidí
-

Tvarosloví

▪
▪

Slovní druhy
Tvary slov

vzájemné poznávání se ve třídě (skupině)

✓ Mezilidské vztahy
-

chování podporující dobré vztahy
péče o dobré vztahy

✓ Komunikace
Vyjmenovaná slova
Věta jednoduchá a souvětí
Základní skladební dvojice
61

řeč těla, řeč zvuků a slov

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

A

KOMUNIKAČNÍ
VÝCHOVA:

A

SLOHOVÁ ➢ volí správnou techniku

➢ plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
➢ pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
➢ v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a
volí vhodné tempo řeči
➢ volí vhodné verbální a
nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i

➢ mimoškolních situacích na
základě vlastních zážitků
➢ tvoří krátký mluvený projev
➢ kontroluje vlastní písemný
projev
➢ seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh
➢ ovládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

✓ Evropa a svět nás zajímá

Praktické čtení

čtení
➢ při mluveném projevu
správně dýchá, dbá na
výslovnost
➢ požádá o informaci,
dokáže uvítat návštěvu,
sdělí přání, napíše
pohlednici, dopis
➢ vypravuje podle
názorných pomůcek
➢ popisuje jednoduché
předměty a činnosti
➢ píše čitelně a přehledně
➢ dodržuje formální
úpravu

➢ textu
➢ napíše adresu,
blahopřání
➢ vyplní dotazník

Praktické naslouchání
Základy
techniky
mluveného projevu
Společenský jazyk,
jeho formy
Otázky a odpovědi
Vypravování , popis

Osnova textu
Vypravování
podle obrázků
Technika psaní
Žánry písemného projevu

píše věcně i formálně správně
jednoduché sdělení
62

-

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
lidová slovesnost, zvyky a tradice

➢ využívá získaných
čtenářských dovedností
➢ čte a přednáší zpaměti ve
a návyků při četbě
vhodném frázování a tempu ➢ orientuje se v textu knih
literární texty přiměřené věku
určených dětem
➢ vyjadřuje své pocity
➢ rozezná různé typy
z přečteného textu
vyjadřování autorů
➢ rozlišuje vyjadřování v próze ➢ domýšlí příběhy
a ve verších, odlišuje
➢ chápe četbu jako zdroj
pohádku od ostatního
informací o světě i o
vyprávění
sobě
LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

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

Zážitkové
naslouchání

čtení

Volná
přečteného

reprodukce

a

Dramatizace
Literární druhy a žánry

▪
▪
▪
▪

Pohádka
Próza
Spisovatel
Kniha

Vlastní výtvarný doprovod
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ČESKÝ JAZYK – 4. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
➢ porovnává významy slov,
zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova
vícevýznamová

➢ uvědoměle zařazuje slova
podle významu
➢ používá správné tempo
řeči a používá vhodné
výrazy
➢ určí slovní druhy

➢ rozlišuje ve slově kořen, část
➢ skloňuje podstatná jména
příponovou a předponovou
➢ časuje slovesa
➢ určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém
mluveném projevu
➢ píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách
➢ rozlišuje slova spisovná a
jejich nespisovné tvary

Učivo

Průřezová témata

Stavba slova

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

▪
▪
▪

Osobnostní rozvoj

Kořen
Část předponová
Část příponová

Slovní zásoba a tvoření
slov

➢ uvědoměle používá i/y po
obojetných souhláskách ve
Slovní druhy
vyjmenovaných i
příbuzných slovech
▪ Ohebné
➢ určí i/y v koncovkách
▪ Neohebné
podstatných jmen

➢ určuje základní skladební
dvojice
Skloňování
➢ pracuje s holou větou
➢ vyhledává základní
podstatných jmen
skladební dvojice a
➢ rozlišuje věty jednoduché a
v neúplné základní skladební
souvětí
dvojici označuje základ věty
používá vhodné spojovací Určování infinitivu
➢ odlišuje větu jednoduchou a
výrazy
souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
Časování sloves

▪

Osoba
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✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

✓ Psychohygiena
-

hledání pomoci při obtížích

Morální rozvoj
✓ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
-

zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

řeč těla, řeč zvuků a slov

technika řeči

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Receptivní činnosti

▪
▪

Číslo
Čas

Koncovky
jmen

✓ Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
podstatných

Podmět, přísudek
Stavba věty jednoduché
Věta jednoduchá a souvětí
SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ ➢ čte plynule a správně
umělecké a populárně
VÝCHOVA:
naučné texty se správnou
➢ čte s porozuměním
intonací a frázováním
přiměřeně náročné texty
➢ prokazuje, že danému
potichu i nahlas
textu rozumí vhodně
➢ rozlišuje podstatné
volenými otázkami a
informace v textu vhodném
podávanými informacemi
pro daný věk, podstatné
dovede oslovit, zahájit a
informace zaznamenává
ukončit dialog
➢ vede správně dialog,
telefonický rozhovor,
➢ střídá roli mluvčího a
posluchače
zanechává vzkaz na
záznamníku
➢ správně vyslovuje
➢ volí náležitou intonaci,
➢ správně intonuje při
přízvuk, pauzy a tempo
mluveném projevu
podle svého komunikačního
záměru

Čtení

▪
▪

Praktické čtení
Věcné čtení

Věcné naslouchání
Základní
komunikační pravidla
Základy
Techniky
mluveného projevu
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-

různé typy sdělení
rozdíl mezi reklamou a zprávou

✓ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
rozlišování zábavních prvků ve sdělení a společensky
významných

➢ sestaví osnovu vyprávění a
na jejím základě vytváří
krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením
časové posloupnosti
➢ píše správně po stránce
obsahové i formální
jednoduché komunikační
žánry

➢ sestaví osnovu, tvoří
vlastní nadpis a člení text
na odstavce
➢ napíše dopis s vhodným
oslovením a správnou
adresou

Osnova, nadpis, členění
textu
Formální úprava textu

napíše krátkou a srozumitelnou
zprávu
Dopis, adresa
Zpráva

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

➢ vyjadřuje své dojmy z četby
a zaznamenává je
➢ volně reprodukuje text podle
svých schopností
➢ tvoří vlastní literární text na
dané téma

čte plynule a správně, čtenému Čtení a práce s textem
textu rozumí
využívá poznatků z četby
Mimočítanková četba
v dalších školních činnostech
povídá si o knihách
vyjadřuje svůj názor
divadelní představení

rozlišuje různé typy uměleckých ohodnotí
rozhlasový
a neuměleckých textů
televizní pořad
rozumí literárním pojmům

na

Bajka

či Povídka
Divadelní představení
Přirovnání
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ČESKÝ JAZYK – 5. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

➢ tvoří slova pomocí Stavba slova
přípon a předpon
rozlišuje ve slově kořen,
▪ Předpony
➢ vyznačí
část předponovou ,
slovotvorný základ ▪ Přípony
příponovou a koncovku
➢ uvědoměle určuje
určuje slovní druhy
slovní druhy
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě,
plnovýznamových slov a
➢ skloňuje podstatná mě/mně
využívá je v gramaticky
a přídavná jména
správných tvarech
podle vzorů
píše správně i/y ve slovech
Tvarosloví
po obojetných souhláskách ➢ určuje mluvnické
kategorie sloves a
zvládá základní příklady
▪ Mluvnické kategorie
procvičuje tvary
syntaktického pravopisu
podstatných jmen
slovesného
užívá vhodných
způsobu
▪ Druhy přídavných jmen
spojovacích výrazů, podle
píše správně koncovky ▪ Druhy sloves
potřeby projevu je
podstatných
a ▪ Druhy zájmen
obměňuje
přídavných jmen
▪ Rozlišování číslovek
vyhledává základní
v textu
skladební dvojici
zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu
Pravopis

JAZYKOVÁ VÝCHOVA:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

➢

Osobnostní rozvoj

➢

➢
➢
➢

➢
➢

▪
▪

Vyjmenovaná slova a
příbuzná slova
Koncovky podstatných a
přídavných jmen
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✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

✓ Psychohygiena
-

hledání pomoci při obtížích

Morální rozvoj
✓ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
-

zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

✓ Evropa a svět nás zajímá
-

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
lidová slovesnost, zvyky a tradice

Sociální rozvoj
✓ Komunikace

A

Skladba

▪
▪
▪
▪
▪

komunikace v různých situacích, informování, vyjednávání,
žádost

Morální rozvoj

Věta jednoduchá
Souvětí
Spojky, spojovací výrazy
Podmět
Přísudek holý

✓ Hodnoty, postoje, praktická etika
-

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů
v chování lidí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Receptivní činnosti
Shoda podmětu s přísudkem

✓ Stavba mediálního sdělení
-

KOMUNIKAČNÍ
SLOHOVÁ VÝCHOVA:

A ➢ používá čtení jako
zdroj informací

➢ čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas
➢ posuzuje úplnost či
neúplnost jednoduchého
sdělení
➢ rozlišuje spisovnou a
nespisovnou výslovnost a
vhodně ji užívá podle
komunikačních situací
➢ reprodukuje obsah
přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta
➢ rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

➢ v textu vyhledává
klíčová slova
➢ zaznamenává
slyšené, reaguje
vhodnými
otázkami
➢ vyplňuje tiskopisy,
dotazníky
➢ sestavuje text
inzerátu, reklamní
leták

příklady sdělení ve zpravodajství

Reprodukuje jednoduché texty

✓ Fungování a vliv médií ve společnosti

Vypravování

vliv médií na každodenní život, na uspořádání dne, na kulturu – film,
TV

Popis
Inzerát
Oznámení
Pozvánka
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

➢ vyjadřuje své dojmy
z četby a zaznamenává je
➢ volně reprodukuje text
podle svých schopností
➢ tvoří vlastní literární text
na dané téma
➢ rozlišuje různé typy
uměleckých a
neuměleckých textů

➢ hovoří souvisle o
přečteném textu
➢ vyjadřuje své
názory a pocity
➢ určí hlavní
myšlenku
literárního díla
nebo ukázky

Práce s textem, čtení
Veršovaná poezie
Poetická próza

▪
▪

Lyrika
Epika

➢ vytváří příběh
podle dané osnovy
➢ orientuje se
Dětské
časopisy,
v nabídce dětské
při jednoduchém rozboru
literatura
literatury a filmů
literárních
textů
používá
elementární literární pojmy
využívá knihovnu

dětská

Film, DVD, video
Slovníky, encyklopedie
Spisovatel, básník
Kniha
Divadlo, herec, režisér
Verš, rým, přirovnání
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4.1.2 ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK je na škole vyučován od 1. ročníku metodou soft-CLIL, která umožňuje integraci obsahu a
jazyka s větším důrazem na jazyk. V 1. a 3. ročníku v časové dotaci 8 hodin týdně, ve 2. ročníku v časové dotaci 7 hodin týdně a ve
4. a 5. ročníku v časové dotaci 5 hodin týdně. Formou metoda hard-CLIL, se zaměřením na obsah, je v 1. až 3. ročníku vyučován
předmět výtvarná výchova, ve 4. a 5. ročníku v rámci disponibilních hodin také předmět přírodověda v časové dotaci jedna hodina
týdně a v 5. ročníku předmět matematika v časové dotaci jedna hodina týdně. Na výuce anglického jazyka i ostatních předmětů
vyučovaných formou metody CLIL současně spolupracují rodilí mluvčí a čeští učitelé. Dle zaměření obsahu předmětu anglický jazyk
hodiny probíhají v kmenových třídách, hudebně, výtvarné herně, PC učebně a knihovně.
Výuka probíhá v rámci ročníků. Žáci jsou rozděleni dle dosavadní úrovně a schopností v anglickém jazyce do 3-5 skupin, což
umožňuje ještě větší individuální přístup a rozvoj specifických potřeb žáků. Jazykovou komunikaci v anglickém jazyce směřujeme na
úroveň A2.
Nad rámec vyučovacích hodin mají žáci dále možnost rozvíjet své komunikativní dovednosti ve školní družině, která je vedena
převážně rodilými mluvčími.
Cílem výuky je poskytnout žákům nástroj komunikace v kontaktu s lidmi z různých jazykových oblastí světa. Žáci poznávají kulturní
hodnoty a tradice daných zemí, čímž také formují svůj vlastní postoj a přístup k jiným národům (tolerance, respekt, schopnost
naslouchat jiným lidem). Při výuce anglického jazyka je důraz kladen na rozvoj komunikačních dovedností, odbourání
komunikačních bloků v cizím jazyce, na schopnost vhodně a adekvátně věku dítěte reagovat na běžné každodenní situace, se
kterými budou žáci ve svém budoucím životě konfrontováni.. Žáci prostřednictvím metody CLIL mohou jazyk používat v jeho
přirozené funkci – tedy jako nástroje komunikace, což vede k větší motivaci k učení se jazyku, reflexi a sebereflexti.
Průřezová témata

Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých vyučovacích ročníků.

•

Mediální výchova
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•
•
•
•

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
Výchova demokratického občana

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•

rozvíjí nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku
pochopí nutnost komunikovat v cizím jazyce (přístup k informacím, dorozumět se s rodilými mluvčími ve škole i na zahraniční
dovolené, aj.)

b) Kompetence k řešení problémů
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•
•
•

nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení
snaží se dovtípit jednoduchými otázkami a porozumět sdělení
snaží se porozumět gramatickým jevům
vyhledá informace vhodné k řešení problému

c) Kompetence komunikativní
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•

pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v anglickém jazyce
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•
•

přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí
dokáže odvodit smysl sděleného
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d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
• spoluvytváří přátelské aktivní a komunikativní prostředí, kdy žák uznává přirozenou autoritu učitele a učitel respektuje
individualitu žáka
• učí se sebehodnotit výsledky své práce
• spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
• v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

e) Kompetence občanské
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•
•

rozvíjí schopnost aktivního naslouchání a zdravého posuzování
respektuje názor druhých; odmítá útlak a hrubé zacházení
je si vědom svých práv a povinností ve škole

f) Kompetence pracovní
Na úrovni 1. stupně základního vzdělání žák:
•
•

pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem , s pracovními listy, s neznámým textem
využívá dvojjazyčný i výkladový slovník
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ANGLICKÝ JAZYK – 1. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
Poslech s porozuměním
 žák rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám, ,které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností, a
reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 Žák zopakuje a použije slova a
slovní spojení, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 Žák rozumí obsahu jednoduchého
krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
 Žák rozumí obsahu jednoduchého
krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a
s pečlivou výslovností, pokud má
k dispozici vizuální oporu

➢ zná základní pravidla
výslovnosti, přízvuk
➢ čte plynule a foneticky
správně jednoduchá slova
v tematickém okruhu
➢ rozumí jednoduchým větám a
pokynům a správně na ně
reaguje – vstaň, sedni si,
pozdrav, podívej se, nedívej
se, dej mi, poslouchej, ukaž
➢ používá základní fráze
společenského styku –
prosím, děkuji, pozdravení
s kamarádem, pozdravení s
učitelem
➢ rozumí jednoduché pečlivě
vyslovované větě

Učivo
TEMATICKÉ OKRUHY:

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Osobnostní rozvoj

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

JÁ A MÁ RODINA
DOMOV
ŠKOLA
BARVY
JÍDLO
ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA
OBLEČENÍ
ČÍSLA DO DVACETI
VÁNOCE (ZVYKY, TRADICE
U NÁS)

❖ VELIKONOCE ( ZVYKY,
TRADICE U NÁS)
❖ ZVÍŘATA
❖ HRAČKY

➢ zjednodušeně komunikuje
s učitelem
➢ má přiměřenou slovní zásobu
z probíraných témat
KONVERZACE:
➢ zpívá jednoduché anglické
písničky
✓ PODĚKOVÁNÍ, PROSÍM
✓ POZDRAVENÍ S KAMARÁDEM
✓ POZDRAVENÍ S UČITELEM
✓ ROZLOUČENÍ S KAMARÁDEM
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✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování
řešení problémů
dovednosti pro učení a studium

✓ Sebepoznání a sebepojetí
-

já jako zdroj informací o sobě
jak se promítá mé já v mém chování

moje vztahy k druhým lidem
Sociální rozvoj

✓ Komunikace
-

komunikace v různých situacích

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

✓ Multikulturalita
-

multikulturalita jako prostředek
vzájemného obohacování

 Žák přiřadí mluvenou a psanou
podobu téhož slova či slovního
spojení

✓ ROZLOUČENÍ S UČITELEM
✓ JAK SE JMENUJEŠ?
✓ KOLIK JE TI LET?

 Žák píše slova a krátké věty na
základě textové a vizuální předlohy

✓ KDE BYDLÍŠ?

-

význam užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění a celoživotního vzdělávání

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V GLOBÁLNÍCH
EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH

A

– Evropa a svět nás zajímá (poznávání a
seznamování se s jinými, tvorba pozdravů
k vánocům a Velikonocům)
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ANGLICKÝ JAZYK – 2. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
Poslech s porozuměním
 žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám,
,které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 Žák zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal
 Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální
oporu
 Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má
k dispozici vizuální oporu

Učivo

➢ rozlišuje grafickou a
mluvenou podobu slova
➢ zopakuje a použije slova a
slovní spojení, se kterými
se v průběhu výuky setkal

TEMATICKÉ OKRUHY:
❖ RODINA
❖ ABECEDA
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

➢ vyslovuje a čte foneticky
správně v přirozeném
rozsahu slovní zásoby
➢ zpívá jednoduché anglické
písničky
➢ recituje básničky
➢ poslouchá s porozuměním
běžné pokyny a reaguje na
ně- Dej, prosím, děkuji, to
je.

ČÍSLA do 100
MĚSÍCE
DNY V TÝDNU
MŮJ DŮM
MOJE TĚLO
ZVÍŘATA
OBCHOD

❖ ČÍSLA DO STA
❖ SVÁTKY A
PRÁZDNINY¨

➢ Poslouchá s porozuměním
jednoduchý souvislý
projev vyučujícího

❖ MĚSTO
❖ JÍDLO
❖ SPORTY

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Sociální rozvoj

✓ Komunikace
-

komunikace v různých situacích

Osobnostní rozvoj

✓ Sebepoznání a sebepojetí
-

já jako zdroj informací o sobě
jak se promítá mé já v mém chování
moje vztahy k druhým lidem

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

dovednosti pro učení a studium

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

✓ Multikulturalita
 Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

➢ odpovídá učiteli na
jednoduché otázky

-

 Žák píše slova a krátké věty na základě textové
a vizuální předlohy
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multikulturalita jako prostředek
vzájemného obohacování
význam užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění a celoživotního vzdělávání

➢ rozumí jednoduché
konverzaci pomalu a
pečlivě vyslovované
➢ zvládá jednoduché
konverzace z běžného
života (pozdravení,
rozloučení, seznámení,
základní informace –
jméno, věk, bydliště, cena,
pohlaví)

GRAMATICKÁ STRUKTURA

Časování slovesa TO BE

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V GLOBÁLNÍCH
A EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH

Množné číslo
Skloňování slovesa TO HAVE
Základní předložky místa
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– Evropa a svět nás zajímá (poznávání a
seznamování se s jinými kulturami – hry
v anglicky mluvených zemích, svátky, tvorba
pozdravů k vánocům a Velikonocům)

4.1.3 ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Španělský jazyk je na škole vyučován od 4. ročníku, kdy časová dotace činí dvě hodiny týdně. Ve výuce španělského
jazyka ve čtvrté třídě je nutné věnovat se audio – orálnímu kurzu. Pracovat je nutné obrázkovou metodou, používat písničky a básničky
přiměřené věku dítěte.
Cílem výuky je poskytnout žákům nástroj komunikace v kontaktu s lidmi ze španělské jazykové oblasti. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních
dovedností, odbourání komunikačních bloků v cizím jazyce, na schopnost vhodně a adekvátně věku dítěte reagovat na běžné každodenní
situace.

Postupně se žáci seznamují s reáliemi zemí, které tímto jazykem mluví, poznávají kulturní hodnoty a tradice daných zemí, čímž si také
formují svůj vlastní postoj a přístup k jiným národům (tolerance, respekt, schopnost naslouchat jiným lidem). Na škole vyučujeme
castellano, tj. obecně spisovná forma španělštiny. Výuka žáků je také zpestřena zapojením žáků do nejrůznějších prezentací a soutěží
ve španělském jazyce. Naše škola kooperuje se španělskou školou Severo Ochoa v Murcii, která nám poskytuje zázemí pro týdenní
studijní pobyty pátých tříd.
Časové a organizační vymezení:

•
•
•

4. – 5. ročník ZŠ
hlavní důraz je kladen na postupné osvojování základů španělského jazyka. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace
v různých životních situacích.
jedna hodina probíhá s rodilým mluvčím (třída rozdělena do dvou skupin) a druhá hodina je více zaměřena na gramatiku,
vyučuje ji český vyučující; jako nepovinný předmět je nabízena ještě další hodina španělské konverzace.

Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých vyučovacích ročníků.
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•
•
•

Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislost

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:
 rozvíjí nenásilnou cestou pozitivní vztah k jazyku
 pochopí nutnost komunikovat v cizím jazyce ( přístup k informacím, dorozumět se na zahraniční dovolené, aj.)
 vytváří dostatek komunikačních příležitostí k používání španělského jazyka

b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:
 nevzdává se ve chvílích, kdy přesně nerozumí cizímu sdělení
 snaží se dovtípit jednoduchými otázkami a porozumět sdělení
 snaží se porozumět gramatickým jevům

c) Kompetenece komunikativní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 pasivně a aktivně přijímá jednoduchá sdělení v anglickém jazyce
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 přiměřeně rozumí jednoduchým sdělením rodilých mluvčí
 dokáže odvodit smysl sděleného
 používá i nedokonale zvládnutý jazyk

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:
 spoluvytváří přátelské aktivní komunikativní prostředí, kdy žák uznává přirozenou autoritu učitele a učitel respektuje individualitu
žáka
 učí se sebehodnotit výsledky své práce a zároveň vysvětluje své hodnocení
 aktivně se podílí na vytváření pracovních skupin, které jsou založeny na vzájemné pomoci žáků

e) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:

 uvažuje v širších souvislostech, rozvíjí schopnost aktivního naslouchání a zdravého posuzování
 uvědomuje si své schopnosti dialogové
 analyzuje otázky a zaujímá stanoviska k důležitým otázkám, které se týkají zvyků, obyčejů, tradic španělsky hovořících zemí .
f) Kompetence pracovní
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Na úrovni základního vzdělání žák:
 pracuje samostatně s učebnicí, s pracovním sešitem, s pracovními listy, s neznámým textem
 využívá dvojjazyčný i výkladový slovník.
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ŠPANĚLSKÝ JAZYK – 4. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

RECEPTIVNÍ
DOVEDNOSTI:

ŘEČOVÉ

 vyslovuje foneticky
správně v přirozeném
rozsahu slovní zásoby
 čte nahlas plynule
jednoduché texty
 pochopí hlavní myšlenku
jednoduchého textu

 zpívá jednoduché
španělské písničky

Učivo

TEMATICKÉ OKRUHY:

















RODINA
ABECEDA
PROFESE
ŠKOLA, ŠKOLNÍ POMŮCKY
DNY V TÝDNU
BARVY
JÍDLO A PITÍ
ČÍSLA DO TŘICETI
DOMOV
VÁNOCE A SILVESTR VE ŠPANĚLSKU
KARNEVALY
ZVÍŘATA
HRY
ČÁSTI TĚLA
ROČNÍ OBDOBÍ
POČASÍ
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA

 Multikulturalita
-

-

multikulturalita jako
prostředek vzájemného
obohacování
význam užívání cizího jazyka
jako nástroje dorozumění a
celoživotního vzdělávání

 rozumí jednoduchým
větám a pokynům,
adekvátně na ně reaguje

PRODUKTIVNÍ
DOVEDNOSTI:

 rozumí
jednoduchým větám
POKYNY:
a pokynům a
reaguje na ně
♦ VSTAŇ, SEDNI SI
správně
♦ POZDRAV
♦ PODÍVEJ SE, NEDÍVEJ SE
♦ DEJ MI
♦ POSLOUCHEJ
♦ UKAŽ

ŘEČOVÉ

 sdělí základní údaje o sobě
a své rodině
 napíše jednoduché sdělení
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI:
 Tvoří jednoduché věty,
účastní se jednoduché
konverzace v rámci
probíraných témat

 zjednodušeně
komunikuje
s učitelem
 poděkuje, pozdraví,
rozloučí se, povídá
o sobě a své rodině

KONVERZACE:













PODĚKOVÁNÍ, PROSÍM
POZDRAVENÍ S KAMARÁDEM
POZDRAVENÍ S UČITELEM
ROZLOUČENÍ S KAMARÁDEM
ROZLOUČENÍ S UČITELEM
JAK SE JMENUJEŠ?
KOLIK JE TI LET?
KDE BYDLÍŠ?
JAK SE MÁŠ?
POVÍDÁNÍ O RODINĚ, JÍDLE A PITÍS, ŠKOLE
MÁM RÁD, NEMÁM RÁD
POPÍŠE MÍSTO KDE BYDLÍ
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sociální rozvoj

 Komunikace
-

komunikace v různých
situacích

Osobnostní rozvoj
 Sebepoznání a
sebepojetí
-

já jako zdroj informací o sobě
jak se promítá mé já v mém
chování

-

GRAMATIKA:
-výslovnost, přízvuk ve španělštině
-časování pravidelných sloves
-časování zvratných sloves
-množné číslo podstatných jmen
-rod a člen podstatných jmen
-tvorba otázek
-zápor
-rozkazovací způsob
-nepravidelná slovesa: ser, tener
-sloveso GUSTAR – mít rád
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moje vztahy k druhým lidem

ŠPANĚLSKÝ JAZYK – 5. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

RECEPTIVNÍ
DOVEDNOSTI:

ŘEČOVÉ

 vyslovuje a čte foneticky
správně v přirozeném rozsahu
slovní zásoby
 rozlišuje grafickou a mluvenou
podobu slova
 čte foneticky správně
 pochopí hlavní myšlenku
jednoduchého čteného textu

 rozumí jednoduchým větám a
pokynům, adekvátně na ně
reaguje

Učivo






zpívá jednoduché španělské písničky
TEMATICKÉ OKRUHY:
recituje básničky
 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
čte foneticky správně známá slova
 SPORTY
nacvičuje čtení a opis španělských
 ČÍSLA DO STA
slov formou her
 HODINY
 NAROZENINY
 MĚSTO
 ZDRAVÍ A NEMOCI
 OBLEČENÍ
 POCITY
 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
 POPIS OSOB
 TŘI KRÁLOVÉ
 DEN KNIHY, 23.DUBEN
 odpovídá učiteli na otázky a reaguje
na pokyny

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj

 Rozvoj schopností
poznávání
-

cvičení pozornosti a
soustředění
cvičení dovednosti
zapamatování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

4.1.3.1.1.1.1.1 Sociální
rozvoj

 Komunikace
-

 pochopí obsah a smysl
jednoduché , pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou

 odpovídá učiteli na otázky
 rozumí jednoduché konverzaci
pomalu a pečlivě vyslovované

KONVERZACE:
 CO RÁD DĚLÁŠ VE VOLNÉM ČASE?
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komunikace v různých
situacích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

osob s dostatkem času pro
porozumění









KOLIK JE HODIN?
KDY MÁŠ NAROZENINY?
JAK SE DOSTANU K, NA…?
JAK SE CÍTÍŠ? JAK TI JE?
CO TI JE? CO TĚ BOLÍ?
CHCEŠ? POTŘEBUJEŠ?
JAKÉ NOSÍŠ OBLEČENÍ? JAK MI TO
SEDÍ?
 JAKÉ BARVY JSOU TVÉ…?
 JAKÉ MÁŠ OČI, VLASY…..?
 KDE JE?

Sociální rozvoj

 Komunikace
-

Osobnostní rozvoj

 Sebepoznání a
sebepojetí
-

PRODUKTIVNÍ
DOVEDNOSTI:

ŘEČOVÉ
GRAMATIKA:

komunikace v různých
situacích

já jako zdroj informací o sobě
jak se promítá mé já v mém
chování
moje vztahy k druhým lidem

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj

 používá základní gramatické
struktury
 sdělí základní údaje o sobě a své
rodině a běžných každodenních
situacích
 napíše jednoduché sdělení
 ovládá základní pravidla
písemné podoby jazyka

-slovesa SER a ESTAR

 Rozvoj schopností
poznávání

-časování pravidelných a nepravidelných
sloves v přítomném čase
-přízvuk
-přítomný průběhový čas
-sloveso gustar
-měsíce v roce
-sloveso ir
-vyjádření času
-ir a + infinitiv
-slovesa necesitar, doler, pasar, querer
-přivlastňovací zájmena
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dovednosti pro učení a
studium

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH
A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

 Evropa a svět nás
zajímá
-

rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z Evropy a ze světa
naši sousedé v Evropě
život dětí v jiných zemích
zvyky a tradice národů Evropy

-slovesa llevar a quedar
-Popis osob
-ser + přídavné jméno
-estoy + přídavné jméno/tengo + podstatné
jméno
-sloveso Ir en + dopravní prostředek

INTERAKTIVNÍ
DOVEDNOSTI:

ŘEČOVÉ

 tvoří a obměňuje jednoduché
věty, aplikuje přitom znalosti
základních gramatických
pravidel
 účastní se jednoduché
konverzace v rámci probíraných
témat

 zjednodušeně komunikuje s učitelem
poděkuje, pozdraví, rozloučí se,
povídá o sobě a své rodině a o
každodenních tématech
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4.2

Matematika a její aplikace

Charakteristika vzdělávací oblasti

Matematika a její aplikace je totožná s charakteristikou vyučovacího předmětu MATEMATIKA.

4.2.1

MATEMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět MATEMATIKA prezentujeme žákům jako nosný pilíř základního vzdělání. Matematika prostřednictvím
matematických znaků, pojmů a útvarů uvádí žáky do číselných a prostorových vztahů ve skutečnosti, učí je logickému, přesnému
a kritickému myšlení. Současně působí výchovně na rozvoj kladných osobních vlastností jako je například vytrvalost, pracovitost,
kritičnost, sebekontrola, samostatné rozhodování apod.
Soustavnou promyšlenou pedagogickou činností žáky přesvědčujeme, že poznatky a dovednosti získané při výuce matematiky jsou
nezbytné pro životní praxi, pro umožnění chápat souvislost mezi přírodou a lidskými činnostmi a pro další vzdělávací orientaci žáků.
Časová dotace je na prvním stupni v prvním a druhém ročníku 4 hodiny, ve třetím a čtvrtém ročníku a v pátém ročníku 5 hodin týdně. Celková
dotace činí 23 hodin. Matematika je vyučována metodou CLIL v 5. ročníku, kdy je z 5 hodin týdně 1 hod. vyučována anglicky.
Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•

Multikulturní výchova
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•
•
•

Osobní a sociální výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
Výchova demokratického občana

Klíčové kompetence

g) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:









čte s porozuměním text slovních úloh
pracuje samostatně po jednotlivých krocích vedoucích k úspěšnému zvládnutí úkolů v matematice
je chopen zhodnotit své výsledky při řešení matematických úloh
vyhledává a třídí zajímavé matematické informace, efektivně je využívá při řešení matematických úloh
realizuje vlastní matematické nápady
hledá různá řešení matematických úloh
využívá základní matematické pojmy a vztahy
poznává jejich charakteristické vlastnosti a na základě vlastností určuje a zařazuje matematické pojmy

h) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:





využívá zkušeností při vytváření problémových úloh
promyslí a naplánuje způsob řešení problémů ve slovních úlohách a využije k tomu vlastní úsudek a zkušenosti
získává matematické informace z různých zdrojů (internet, média) k řešení problémů
užívá při řešení problémů matematické postupy
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i) Kompetenece komunikativní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 vhodně obhajuje a argumentuje formou vlastního názoru své postupy při řešení matematických úloh
 udržuje přátelské vztahy při skupinové práci, při řešení matematických úloh a početních operací
 vede k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symbolů

j) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:
 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení matematických operací, úloh a algoritmů
 požádá o pomoc nebo ji poskytne v případě potřeby při řešení problémových a aplikovaných úloh
 rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení matematických úloh

k) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:
 uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole při vyučování matematiky
 poskytne podle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích
 je ochoten poskytovat podle svých možností ostatním účinnou pomoc
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l) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 využívá znalosti a zkušenosti získané v matematice v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost
 motivuje k aktivnímu zapojení a využívá problémových a aplikovaných úloh v praxi
 používá bezpečně při geometrii rýsovací potřeby, samostatně a vhodně je umí vybrat
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MATEMATIKA – 1. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE:
➢ používá přirozená čísla
k modelování reálných situací
➢ počítá předměty v daném souboru
➢ vytváří soubory s daným počtem
prvků

➢ vytváří si s pomocí
názoru představu o čísle
5 (10, 20)
➢ naučí se vidět počty
prvků do 5 bez počítání
po jedné

Učivo

Číselná řada 0 - 20

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA -

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

➢ rozpozná a čte čísla 0 – 5
➢ pozná a čte čísla 0 – 10
➢ určí a čte čísla 0 - 20

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů

✓ Psychohygiena
➢ čte, zapisuje a porovnává přirozená ➢ porovnává čísla 0 – 20,
čísla do 20, užívá a zapisuje vztah
vztahy menší, větší,
nerovnosti a rovnosti
rovno
➢ čte a zapisuje čísla 0 - 20

Zápis čísla v desítkové soustavě

-

▪
▪

Sociální rozvoj

Porovnávání čísel
Čtení a psaní čísel

✓ Poznávání lidí
Číselná osa 0 - 20

➢ užívá lineární uspořádání, zobrazí
čísla na číselné ose

hledání pomoci při obtížích

➢ orientuje se na číselné
ose a v číselné řadě
➢ dokáže zobrazit číslo na
číselné ose

-

✓ Mezilidské vztahy
-
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vzájemné poznávání se ve třídě (skupině)
chování podporující dobré vztahy

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez
přechodu přes desítku

➢ provádí zpaměti jednoduché
➢ sčítá a odčítá v oboru 0 –
početní operace s přirozenými čísly
10
Vlastnosti početních operací s přirozenými
➢ v oboru 10 – 20 bez
čísly
přechodu přes desítku
➢ používá sčítání a
odčítání při řešení
praktických situací
Slovní úlohy
➢ řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

➢ řeší slovní úlohy vedoucí
ke sčítání a odčítání čísel
v oboru 0 – 20 bez
přechodu přes desítku

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy

➢ řeší slovní úlohy vedoucí
ke vztahům o n více
(méně)
➢ řeší slovní úlohy vedoucí
k porovnávání čísel
v oboru 0 – 20
➢ naučí se o činnostech
hovořit, a tak si postupně
vytváří matematický
slovník
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY:
➢ doplňuje tabulky, posloupnosti
čísel
➢ finanční gramotnost

-

➢ pracuje s tabulkami a Práce s tabulkami
doplňuje je

➢ manipulace s penězi
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učit žáky komunikovat a žít ve třídě, skupině
s příslušníky odlišných skupin
udržování tolerantních vztahů

➢ obrana před
nákupem a po něm

Hra na obchod
Nakupování v ČR a ve VB
Dokáže čelit reklamě

GEOMETRIE
V PROSTORU:

V ROVINĚ

➢ rozezná, pojmenuje, vymodeluje
základní rovinné útvary, nachází
v realitě jejich reprezentaci

A

➢ orientuje se
v prostoru (vpravo,
vlevo, před, za..)

Geometrické pojmy

➢ rozezná geometrické Rovinné obrazce
útvary - trojúhelník,
▪ Trojúhelník
čtverec, obdélník,
▪ Čtverec
kruh
➢ rozezná a pojmenuje ▪ Obdélník
– krychli, kvádr,
▪ Kruh
válec
Tělesa
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MATEMATIKA – 2. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE:
➢ používá přirozená čísla
k modelování reálných situací
➢ počítá předměty v daném souboru
➢ vytváří soubory s daným počtem
prvků

Učivo

Obor přirozených čísel 0 – 100
➢ dokáže sčítat a odčítat v oboru
do 20 s přechodem, tvoří
konkrétní soubory s daným
počtem prvků do 100
➢ využívá analogie s počítáním
v první desítce

➢ čte čísla 0 – 100
➢ porovnává a zapisuje čísla do
100
➢ užívá vztahy menší, větší,
rovno

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA -

➢ znázorňuje čísla na číselné ose
➢ orientuje se na číselné ose

SOCIÁLNÍ

✓ Rozvoj schopností
poznávání
-

Zápis čísla v desítkové soustavě

▪
▪

Čtení a zapsání dvojciferných čísel
Porovnávání čísel

cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování,
řešení problémů

✓ Psychohygiena
-

hledání pomoci při obtížích

Sociální rozvoj
✓ Poznávání lidí
-

➢ užívá lineární uspořádání, zobrazí
čísla na číselné ose

A

Osobnostní rozvoj

➢ počítání do 20 s přechodem
přes desítku s využitím
rozkladu čísel

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

Průřezová témata

Číselná osa
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vzájemné poznávání se ve třídě
(skupině)

✓ Mezilidské vztahy

➢ provádí zpaměti jednoduché
➢ sčítá a odčítá do 100 bez přechodu
početní operace s přirozenými čísly
sčítá a odčítá do 100 s přechodem
➢ řeší a tvoří úlohy, ve kterých
➢ zaokrouhluje přirozená čísla na
aplikuje a modeluje osvojené
desítky
početní operace
➢ násobilku spojuje s didaktickou
hrou s návazností na automatizaci
➢ vyvození násobení z opakovaného
sčítání na základě názoru
spojů

✓ Kooperace a kompetice
Vlastnosti
početních
s přirozenými čísly

operací

-

dovednosti navazovat na druhé a
rozvíjet vlastní linku jejich
myšlenky

Morální rozvoj
Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100

➢ umí vyjmenovat násobky 2, 3, 4, 5,
10
➢ násobí čísly 2, 3, 4, 5
Násobilka
➢ dělí čísly 2, 3, 4, 5
➢ pracuje se závorkami
➢ řeší a vytváří úlohy na konkrétních
představách čísel, s početními
operacemi – sčítáním, odčítáním,
násobením, dělením

chování podporující dobré vztahy

✓ Řešení problémů
-

dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých
typů problémů

Užití závorek

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
-

ZÁVOSLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY:
➢ popisuje jednoduché závislosti
z praktického života

➢ užívá sčítání a odčítání při
řešení praktických úloh
➢ řeší slovní úlohy vedoucí k:
- porovnávání čísel do 100
- vztahu o n více a o n méně
- vztahu n-krát více a n-krát
méně

Slovní úlohy

▪
▪
▪
▪
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Porovnávání čísel
Vztahy o n méně, o n více
Vztahy n-krát méně, n-krát více
Složené slovní úlohy

učit žáky komunikovat a žít ve
skupině, třídě a žít s příslušníky
odlišných skupin

-

vedoucí ke dvěma početním
výkonům (sčítání, násobení)

➢ čte a sestavuje tabulky
➢ doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

Práce s tabulkami

➢ orientuje se v časových
jednotkách (den, hodina,
minuta, sekunda)

➢ orientuje se v čase, provádí
převody jednotek času

Orientace v čase

➢ čte časové údaje na různých
typech hodin
➢ zvládá hotovostní platební styk Manipulace s korunami
s librami ve VB
➢ je seznámen s použitím
platebních karet

➢ finanční gramotnost

➢ orientuje se v pojmech mzda,
odměna, kapesné

GEOMETRIE
PROSTORU:

V ROVINĚ

A

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

➢ porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky

➢ kreslí křivé a přímé čáry
➢ rovné čáry
➢ označí bod

Přímá čára, úsečka, bod

➢ označí úsečku

➢ odhaduje délku úsečky

Měření délek úseček
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v ČR

a

➢ měří délku úsečky a dostupné
předměty na centimetry
➢ rozezná a modeluje jednoduché
útvary v rovině
➢ rozlišuje rovinné útvary a tělesa
➢ učí se prostorové představivosti
(stavby z krychlí)

➢ rozezná geometrické útvary a
geometrická tělesa v praxi (čtverec,
Základní útvary v rovině a prostoru
obdélník, kruh, trojúhelník,
krychle, kvádr, válec, koule)
➢ hraje si s kostkami, staví podle
předlohy i fantazie
➢ tvoří náčrtky základních rovinných
útvarů
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MATEMATIKA – 3. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE:
➢ používá přirozená čísla
k modelování reálných situací
➢ počítá předměty v daném
souboru
➢ vytváří soubory s daným počtem
prvků

➢ čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1000, užívá a
zapisuje vztah nerovnosti a
rovnosti
➢ užívá lineární uspořádání,
zobrazí čísla na číselné ose
➢ řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

➢ vytváří konkrétní soubor
s daným počtem prvků do
1000
➢ rozkládá čísla v desítkové
soustavě
➢ násobí a dělí s důrazem na
automatizaci spojů

Učivo

Průřezová témata

Číselná řada 0 – 1000
Rozklad
soustavě

čísla

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA -

➢ používá násobení a dělení
v praktických úlohách
➢ používá sčítání a odčítání
v praktických úlohách
➢ zaokrouhluje čísla na
stovky, desítky

SOCIÁLNÍ

v desítkové

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

➢ čte a zapisuje trojciferná
čísla
➢ porovnává čísla v číselné
řadě 0 - 1000
➢ znázorňuje trojciferná čísla
na číselné ose
➢ porovnává čísla pomocí
číselné osy

A

Zápis čísla v desítkové soustavě

▪
▪
▪
▪
▪
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Čtení a zápisy trojciferných
čísel
Porovnávání čísel
Sčítání a odčítání
v praktických úlohách
Násobení a dělení
v praktických úlohách
Zaokrouhlování čísel na
stovky, desítky

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů

✓ Psychohygiena
-

hledání pomoci při obtížích

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy
-

chování podporující dobré vztahy

✓ Komunikace

-

➢ řeší a vytváří slovní úlohy
na sčítání a odčítání
➢ dělí se zbytkem v oboru
malé násobilky
➢ písemně sčítá a odčítá do
1000

dovednost navazovat na druhé a rozvíjet
vlastí linku jejich myšlenky

Morální rozvoj
✓ Řešení problémů

- dovednosti pro řešení problémů a
➢ řeší slovní úlohy na porovnávání Slovní úlohy
rozhodování z hlediska různých typů
dvou trojciferných čísel
problémů
➢ řeší slovní úlohy na vztahy o n ▪ Na sčítání, odčítání
▪ Na porovnávání
více (méně)
▪ Na vztahy o n více, o n méně
➢ řeší slovní úlohy na násobení a
dělení mimo obor násobilky
▪ Na násobení a dělení
➢ řeší slovní úlohy na vztahy n
▪ Na vztahy n-krát více, n-krát
krát více (méně)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA méně
➢ řeší a vytváří slovní úlohy se
▪ Složené slovní úlohy
✓ Lidské vztahy
dvěma
různými početními výkony

ZÁVOSLOSTI,
VZTAHY
PRÁCE S DATY:
➢ doplňuje tabulky, posloupnosti
čísel, schémata
➢ orientuje se v čase, provádí
převody jednotek času

➢ finanční gramotnost

A

➢ čte a sestavuje tabulky
násobků

➢ užívá tabulkové zápisy
v praxi (ceny zboží)
➢ učí se převádět časové
jednotky v praktických
situacích
➢ manipuluje s osobním
rozpočtem

- udržování tolerantních vztahů ve třídě,
skupině

Čtení a
násobků

sestavování

tabulek

Užívání
v praxi

tabulkových

zápisů

Orientace v čase
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➢ je seznámen s rodinným
rozpočtem
➢ seznamuje se s bankovními
kartami

GEOMETRIE
V PROSTORU:

V ROVINĚ

A

➢ rozezná, pojmenuje, vymodeluje
základní rovinné útvary, tělesa
➢ nachází v realitě jejich
reprezentaci
➢ porovnává velikosti útvarů,
odhaduje a měří délku úsečky

Rovnováha mezi příjmy výdaji
Pochopení rozdílu mezi pojmy
debetní a kreditní karty

➢ označí bod , krajní bod
➢ rýsuje přímky, úsečky

Základní útvary
v prostoru

➢ označí průsečík různoběžek
➢ rýsuje rovinné obrazce ve
čtvercové síti
➢ vypočítá obvod
jednoduchého obrazce
sečtením délek jeho stran
➢ měří úsečky s přesností na
milimetry
➢ odhaduje délku úsečky,
vzdálenosti

▪
▪

Rýsování přímek, úseček

▪

Kreslení a rýsování
rovinných obrazců ve
čtvercové síti
Určení obvodu
jednoduchého obrazce
(trojúhelník, obdélník,
čtverec)

➢ rýsuje úsečky dané délky
➢ učí se převádět jednotky
délky (m, dm, cm, mm, km)

▪

v rovině

a

Označování průsečíku
různoběžek

Měření úseček s přesností na
milimetry

▪

Odhad délky úsečky,
vzdálenost

▪

Rýsování úsečky dané délky
(cm, mm)
Jednotky délky

▪
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MATEMATIKA – 4. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE:
➢ využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení

Přirozená čísla, zlomky
➢ počítá do 1 000 000
➢ porovnává čísla
➢ řeší jednoduché nerovnice
➢ čte a zobrazuje čísla na
číselné ose
➢ rozkládá čísla v desítkové
soustavě
➢ orientuje se v řádech

➢ modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku

Učivo

➢ názorně vyznačí polovinu,
čtvrtinu celku
➢ pozná čitatele,
jmenovatele, zlomkovou
čáru
➢ řeší jednoduché slovní
úlohy na určení 1/2, 1/3,
…1/10 daného počtu

▪
▪
▪
▪

Posloupnost
Porovnávání čísel do 1 000 000
Číselná osa
Zápis čísla v desítkové soustavě

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA

✓ Rozvoj schopností
poznávání
-

Celek
Část
Části zlomku
Slovní úlohy na zlomky

-

cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování,
řešení problémů

✓ Psychohygiena
- hledání pomoci při obtížích
✓ Kreativita
-
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SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj

Zlomky

▪
▪
▪
▪

A

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity ( pružnosti,originality
nápadů )

➢ Provádí početní operace
v oboru do 1 000 000
➢ Užívá vlastností početních
výkonů při výpočtech

Pamětné sčítání a odčítání v daném
oboru

Morální rozvoj
✓ Hodnoty, postoje, praktická

Pamětné násobení
v daném oboru

a

dělení

etika

čísla

Početní výkony s přirozenými čísly a
jejich vlastnosti

-

✓ Dovednosti pro řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti
-

➢ provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel

➢ písemně sčítá (i více
sčítanců) a odčítá
➢ počítá příklady se
závorkami
➢ zvládá písemně násobit
jedno a dvojciferným
činitelem

Písemné algoritmy

▪
▪

Sčítání a odčítání
Násobení a dělení

dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých
typů problémů a sociálních rolí

Sociální rozvoj
✓ Poznávání lidí

➢ písemně dělí
jednociferným dělitelem

-

➢ zaokrouhluje přirozená čísla,
➢ dokáže zaokrouhlit čísla na
provádí odhady a kontroluje
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta,
výsledky početních operací v oboru
desítky
přirozených čísel
➢ provádí odhad a kontrolu výsledku

vytváření povědomí o kvalitách
typu odpovědnosti, spolehlivosti,
spravedlivosti, respektování

Zaokrouhlování čísel

✓ Kooperace a kompetice
-

Odhad výsledku
Kontrola výpočtu
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poznávání se ve skupině
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem
a hledání výhod v odlišnostech
dovednosti odstoupit od vlastního
nápadu, dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich
myšlení

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

➢ řeší slovní úlohy vedoucí k :
- porovnávání početních výkonů
- provádění početních výkonů s čísly
v daném oboru
- pochopení vztahů o n více (méně)
- pochopení vztahů n-krát více
(méně)

▪
▪
▪
▪

Na porovnávání čísel
Na početní výkony
Na vztahy o n více (méně)
Na vztahy n-krát více (méně)

Osobnostní rozvoj
✓ Seberegulace a
sebeorganizace
-

stanovování osobních cílů a kroků
k jejich dosažení

Řešení slovních úloh

▪
▪

Na dva až tři početní výkony
Na užívání závorek

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
-

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE ➢ pracuje s jednotkami času,
S DATY:
hmotnosti, délky, objemu, teploty
➢ vyhledává, sbírá a třídí data
➢ čte a sestavuje jednotlivé tabulky a
diagramy

➢ finanční gramotnost

➢ učí se sestavit tabulku s grafem

právo všech lidí žít společně a
podílet se na spolupráci

Tabulky, grafy, závislosti a jejich
vlastnosti
Bankovní služby, pojištění osob a
majetku, pojmy půjčka, úrok, splácení
Návštěva v bance

➢ seznamuje se s možností platby
kartou
➢ uvědomuje si nutnost pojištění
osob a majetku

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

✓ Občanská společnost a
škola

➢ seznamuje se s pojmy výpis z účtupodmínky, poplatky
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GEOMETRIE
V PROSTORU:

V ROVINĚ

➢ narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá
jednoduché konstrukce

➢ narýsuje rovnoběžník
A ➢ narýsuje obdélník
➢ rýsuje kružnice s daným středem a
daným poloměrem

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

➢ sestrojí rovnoběžky a kolmice

➢ změří délku úsečky a lomené čáry
s přesností na mm
➢ dokáže graficky sečíst a odečíst
úsečky
➢ určí obvod jednoduchého obrazce
sečtením délek jeho stran

➢ určí vzájemnou polohu dvou
přímek
➢ sestrojí rovnoběžku s danou
přímkou
➢ dokáže sestrojit kolmici k dané
přímce
➢ vyznačí polopřímku

Rýsování rovnoběžníku, obdélníku
Rýsování kružnice s daným středem a
daným poloměrem

Měření
obrazců

délek

stran

rovinných

Výpočet obvodu rovinného obrazce
sečtením délek jeho stran

Vzájemná
v rovině

▪
▪
▪
▪
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poloha

dvou

Rovnoběžky
Různoběžky
Kolmice
Vyznačování polopřímek

přímek

-

demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole

➢ určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu

➢ určí obsah rovinných obrazců
pomocí čtvercové sítě
➢ používá obsah čtverce, obdélníku
při řešení jednoduchých slovních
úloh

Obsah čtverce
čtvercové síti

a

Slovní úlohy na
obdélníku a čtverce

Jednotky obsahu
➢ užívá základní jednotky obsahu cm2, m2, mm2 (bez převádění
jednotek obsahu)

▪

cm2, m2, mm2

Síť kvádru, krychle
➢ dokáže vymodelovat síť kvádru,
krychle
➢ dokáže vymodelovat kvádr, krychli
z dané sítě

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

➢ určí osu souměrnosti modelováním,
překládáním
Souměrné útvary
➢ pozná souměrný útvar
➢ nakreslí souměrný útvar
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obdélníku

výpočty

ve

obsahů

MATEMATIKA – 5. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE:
➢ využívá při pamětném i
písemném počítání komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení

➢ čte a zapisuje čísla větší
než milion
➢ porovnává přirozená čísla
➢ zobrazuje čísla na číselné
ose

Učivo

Přirozená čísla, celá čísla, desetinná OSOBNOSTNÍ
čísla, zlomky
VÝCHOVA

➢ přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty

A

SOCIÁLNÍ

▪

Přirozená čísla do 1 000 000 a
přes 1 000 000

▪
▪

Posloupnost přirozených čísel
Zápis čísla v desítkové soustavě a ✓ Seberegulace a
jeho znázornění (číselná osa
sebeorganizace
,teploměr ,model)
- organizace vlastního času,
Nerovnice
plánování učení a studia
Pamětné sčítání a odčítání
✓ Rozvoj schopností
v daném oboru

➢ zapisuje čísla v desítkové
soustavě
➢ řeší jednoduché nerovnice
➢ sčítá a odčítá pamětně
přirozená čísla

Průřezová témata

▪
▪

▪ Pamětné násobení a dělení
➢ násobí a dělí pamětně
v daném oboru
přirozená čísla
➢ užívá vlastností početních ▪ Početní výkony s čísly a jejich
vlastnosti
výkonů (komutativnost,
asociativnost)
▪ Písemné algoritmy početních
operací
➢ píše a čte desetinná čísla
(desetina, setina)
Desetinná čísla
➢ zobrazuje desetinná čísla
▪ Psaní, čtení
řádu desetin a setin na
číselné ose
▪ Zobrazování na číselné ose
➢ porovnává desetinná čísla ▪ Porovnávání
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Osobnostní rozvoj

poznávání

-

cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování,
řešení problémů

Sociální rozvoj
✓ Poznávání lidí
-

poznávání se ve skupině

➢ porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným základem v oboru
kladných čísel

➢ zaokrouhluje desetinná
čísla řádu desetin
➢ násobí a dělí desetinná
čísla řádu desetin a setin
deseti a stem
➢ násobí a dělí desetinné
číslo řádu desetin a setin
jednociferným číslem

▪
▪

Zaokrouhlování
Násobení a dělení

rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech

Morální rozvoj
✓ Hodnoty, postoje,

praktická etika

➢ písemně sčítá a odčítá
desetinná čísla řádu
desetin a setin

➢ porozumí významu znaku „-„ pro
zápis celého záporného čísla a
toto číslo vyznačí na číselné ose

-

-

➢ řeší jednoduché slovní
úlohy na užití
desetinných čísel

analýza vlastních i cizích postojů
a hodnot a jejich projevů
v chování lidí

✓ Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
-

dovednosti pro řešení problémů

Zlomky
➢ píše a čte zlomky
➢ zobrazuje zlomky na
číselné ose
➢ porovnává zlomky

▪
▪

Porovnání
Sčítání a odčítání zlomků se
stejným jmenovatelem

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH
A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
✓ Evropa a svět nás zajímá

Celá čísla

▪

-

-

život Evropanů
styl života v evropských rodinách

Zápis čísla a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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➢ zobrazuje celá čísla na
číselné ose

▪

Vlastnosti početních operací s
čísly

➢ řeší jednoduché rovnice
s celými čísly

Písemné algoritmy početních operací
➢ provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel

▪
▪
➢ písemně odčítá dvě přirozená ▪
čísla
▪

➢ písemně sčítá tři až čtyři
přirozená čísla

➢ písemně násobí čtyřciferným
činitelem
➢ písemně dělí jedno a
dvojciferným dělitelem

➢ zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel
➢ řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel

Sčítání
Odčítání
Násobení
Dělení

➢ zaokrouhluje přirozená
čísla na miliony, statisíce,
Zaokrouhlování
tisíce, sta, desítky
➢ odhaduje
➢ kontroluje výpočty
Odhad
➢ řeší slovní úlohy
jednoduché a složené
vedoucí k jednomu nebo Kontrola výsledků
dvěma výpočtům
s přirozenými čísly
Slovní úlohy
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✓ Lidské vztahy
-

tolerance, empatie, umění vžít se
do role druhého

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY:
➢ vyhledává, sbírá a třídí data
➢ čte a sestavuje jednotlivé tabulky
a diagramy

➢ sestavuje tabulky různých Tabulky různých závislostí
závislostí
➢ zakresluje a sestrojuje
Grafy
grafy v soustavě
souřadnic
➢ doplňuje řady čísel,
tabulky

Čtení a sestavování tabulek

Čtení a sestavování
➢ čte a sestrojuje sloupkový diagramů
diagram

➢ finanční gramotnost

➢ orientuje se v měnovém
kurzu
➢ uvědomuje si nutnost
rodinného rozpočtu
➢ je seznámen
s nebezpečími úvěrů

sloupcových

Orientace v platbách zemí EU, rozdíly
měn
Principy rodinného rozpočtu
Úvěry a jejich splácení

➢ učí se rozdíl mezi pojmy
běžný a spořící účet
➢ uvědomuje si důležitost
finanční rezervy
➢ učí se vyváženému
finančnímu rozpočtu
➢ uvědomuje si nebezpečí
podlehnutí reklamě
➢ je seznámen s pojmy
exekuce a osobní bankrot

Finanční produkty
Nečekané výdaje
Bráním se reklamě
Exekuce a osobní bankrot
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GEOMETRIE
V PROSTORU:

V ROVINĚ

A

➢ narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kružnici), užívá
jednoduché konstrukce

➢ bezpečně rýsuje obdélník,
čtverec, pravoúhlý
trojúhelník
➢ rýsuje rovnostranný a
rovnoramenný trojúhelník

➢ sčítá a odčítá graficky úsečky,
určí obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran

➢ vypočítá obvod obdélníku,
čtverce
➢ vypočítá obvod
mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran

➢ sestrojí rovnoběžky a kolmice

➢ rýsuje rovnoběžky a kolmice
daným bodem

➢ určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu

➢ vypočítá obsah obdélníku a
čtverce
➢ zná a jednotky obsahu cm2,
mm2, m2, ha
➢ řeší slovní úlohy na výpočty
obsahů obdélníku a čtverce

Konstrukce
trojúhelníku

obdélníku,

Obvod čtverce, obdélníku
Obvod mnohoúhelníku

Rovnoběžky, kolmice

Obsah obdélníku a čtverce
Jednotky obsahu
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čtverce,

Řešení úloh z praxe

➢ vypočítá povrch kvádru a
krychle sečtením obsahu
jejich podstav a stěn
➢ řeší slovní úlohy z praxe
na výpočty povrchu
kvádru a krychle

NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ
ÚLOHY A PROBLÉMY:
➢ řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení
je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

➢ řeší slovní úlohy , jejichž
řešení je nezávislé na
obvyklých postupech a
algoritmech školské
matematiky

Povrch kvádru a krychle
Řešení úloh z praxe

Slovní úlohy
Číselné obrázkové řady

➢ doplňuje a vytváří číselné Magické čtverce
řady
➢ doplňuje a vytváří
obrázkové řady
➢ tvoří a doplňuje magické
čtverce na základě
logického myšlení
➢ modeluje tělesa

Prostorová představivost
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4.3 Informační a komunikačni technologie
4.3.1 INFORMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Na 1. stupni základní školy je vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie realizována vyučovacím předmětem
Informatika. Výuka probíhá v odborné učebně informatiky. Obsah vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika
vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie RVP ZV. Cílem předmětu je seznámení studentů se
základními pojmy z oblasti informačních technologií a vysvětlení teoretických a praktických znalostí a dovedností, které jsou
nezbytné při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky.

Časové a organizační rozvržení předmětu
Na 1. stupni základní školy je vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie realizována vyučovacím předmětem
Informatika Předmět je vyučován v 5. třídě po 1 vyučovací hodině týdně. Výuka probíhá v celé třídě a koná se ve
specializované odborné učebně plně vybavené výpočetní technikou.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje a vede žáka k:






získávání a zpracování informací a jejich třídění
používání různých zdrojů informací a posuzování důležitosti a správnosti získaných informací
práci s různými programy, k přenášení poznatků získaných z jednoho programu na jiné
používání softwaru v souladu se zákonem o duševním vlastnictví
používání hardwaru a odstraňování jednoduchých závad

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
114

Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány strategie, kterými učitel žákům
umožňuje:






využívat základní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie
vyhledávat a třídit informace a využívat je v procesu učení i praktickém životě
ověřovat věrohodnost informací a informačních zdrojů
používat potřebný software a e-materiály
chránit data před poškozením, ztrátou a zneužitím

Kompetence k řešení problémů
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující strategie, kterými učitel žákům
umožňuje:
 používat informace z různých zdrojů a vyhodnocovat vztahy mezi nimi
 pracovat s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 pracovat s textovými a grafickými editory a přenášet informace z jednoho programu do jiného
Kompetence komunikativní
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující strategie, kterými učitel žákům
umožňuje:
 prezentovat a obhájit své výsledky, postup a rozhodnutí, vyjádřit se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním
projevu, naslouchat názorům druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse
 v písemném projevu používat standardně používaných zápisů, symbolů a pojmů
 využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem a pro
prezentaci svých výsledků
 komunikovat pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
 používat prezentační programy a webová rozhraní
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Kompetence sociální a personální
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující strategie, kterými učitel žákům
umožňuje:
 podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, účinně spolupracovat ve skupině a hledat v ní svoji roli
 podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat
 řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení, sebeúcty a sebedůvěry
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Kompetence občanské
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující strategie, kterými učitel žákům
umožňuje:





odmítnout útlak a hrubé zacházení, respektovat přesvědčení druhých a být schopen vcítit se do situací ostatních lidí
chápat základní principy společenských norem a pracovat s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
být si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc

Kompetence pracovní
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující strategie, kterými učitel žákům
umožňuje:





používat bezpečně hardware i software a poučeně postupovat v případě jejich závady
chránit si data před ztrátou a poškozením
dodržovat vymezená pravidla, plnit své povinnosti a účinně spolupracovat s učitelem
dodržovat zásady ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
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Průřezová témata
Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Poznámky

Projekty

- respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software, postupuje
poučeně v případě jejich závady
- vysvětlí význam slova HARDWARE
- využívá základní standardní funkce
počítače
- využívá nejbližší periferie počítače

- vysvětlí význam pojmu
SOFTWARE.
- orientuje se na klávesnici, zná funkce
nejdůležitějších kláves (Enter, Esc,
Delete, Shift …)
- s myší ovládá základní operace: klik
výběr, tažení se stisknutým levým
tlačítkem, dvojklik, klik pravým
tlačítkem – místní menu

Postup zapnutí a vypnutí
počítače, přihlášení do a
odhlášení ze sítě
HARDWARE
Skříň (základní jednotka) –
procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní
deska, zdroj, mechaniky
(disketová, CD, DVD)
Periferie – klávesnice, myš,
monitor, tiskárna, skenner,
reproduktory, …
SOFTWARE = programy

- Práce s klávesnicí a myší
- části klávesnice
- pojmy: klik, dvojklik, uchopení
a tažení
- nácvik psaní (ATF)
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F – bezpečné zacházení s elektrickým zařízením

OSV - osobnostní rozvoj – rozvoj schopností
poznávání – průběžně prostupuje celým ročníkem

VDO – občanská společnost, stát- respektování
autorských práv - výhradně legální software, SW
pirátství

ukázka vnitřních
součástí základní
jednotky – skříně

Průřezová témata
Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy
Projekty

- napíše krátký text včetně dodržení
základních typografických pravidel,
otevřít existující soubor, upravit
vlastnosti písma a odstavce, příp.
- uloží změny na stejné místo nebo
jinam, příp. pod jiným názvem
- pracuje s obrázkem, vytvoří jej,
nebo vybere z vytvořených,vloží ho
na určené místo, upraví jeho
základní vlastnosti

- při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

- Textové editory
- pojem: textové editory
(příklady: MS Office, Open
Office Write, Word …)
- 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
(panel nástrojů)
- zarovnání odstavce (panel
nástrojů)
- vložení obrázku - WordArt,
klipart – formát obrázku
(velikost, barvy a čáry - výplň
a ohraničení)
- Internet:
- pohyb po webu: přes
hypertextové odkazy, známá
adresa, jednoduché
vyhledávání, on-line aplikace
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MDV – stavba mediálního sdělení – pravidla
tvorby textu, stránky
OSV – osobnostní rozvoj – kreativita – volba
vhodného písma
Čj – pravopis a jeho kontrola, stavba vět, odstavce

MDV – kritické čtení a vnímání - ověřování
informací z různých zdrojů
MKV – multikulturalita -komunikace s lidmi
z růz. kultur

Poznámky

Průřezová témata
Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy
Projekty

- vyhledává informace na, portálech
v knihovnách a databázích
- komunikuje pomocí internetu, nebo
jiných zařízení

- vyhledávací portál Gogole,
Windows Live
- otevřené databáze Wikipedia
- e-mail, chat, ICQ, Facebook

- orientuje se ve struktuře složek,
rozlišuje místní a síťové disky
- vytvoří složku nebo prázdný soubor,
přejmenovat je, zkopírovat či
přesunout, případně je odstranit
- chrání data před poškozením, nebo
ztrátou

- Práce se složkami a soubory:
OSV – morální rozvoj - řešení problémů a
- nejznámější manažery Správce rozhodovací dovednosti – řešení úkolů různými
souborů, Tento počítač,
postupy, omezení při přístupu k datům
Průzkumník,
- pojmy:disk (logický), složka
(adresář), soubor
- postupy vytvoření,
přejmenování, kopírování,
přesunu a odstranění složky či
souboru
- paměťová média, CD, DVD,
flash, ext. Disk,
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OSV – sociální rozvoj– kooperace a kompetice spolupráce při řešení on-line testů, soutěží
VDO – principy demokracie – svobodné šíření
informací na internetu

Poznámky

4.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělání zaměřující se na témata člověk, rodina, společnost, vlast, příroda, kultura,
technika, zdraví, historie; směřuje k praktickým dovednostem. Spolu s jazykovým a matematickým vzděláním patří k základnímu
vzdělávání od prvního do pátého ročníku.
Žáci se učí pozorovat věci, děje, jejich vzájemné vztahy. Výuka vede žáky k poznávání sebe a svého nejbližšího okolí, učí žáky vnímat
lidi a vztahy mezi nimi, všímat si lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je a přemýšlet o nich. Žáci se učí vnímat základní vztahy
ve společnosti, porozumět způsobu života, vnímat současnost a minulost. Žáci se učí věci, jevy a děje pojmenovávat, vyjadřovat
své myšlenky, poznatky, dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Základem výuky je osobní příklad učitelů a vlastní příklad žáků, které vycházejí z konkrétních a modelových situací. Propojení
vzdělávací oblasti s reálným životem a praktickými zkušenostmi je pomocí při zvládání životních situací, upevňování pracovních
návyků. Připravuje žáky na vzdělávání v oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda, Výchova ke zdraví.

Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů:
Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví.
Výstupy jsou zvlášť pro 1. a 2. období. V 1.období (v prvním až třetím ročníku) je realizován jeden vzdělávací obor - Prvouka.
Ve čtvrtém a v pátém ročníku dva obory -Vlastivěda, Přírodověda. Tematické okruhy Člověk a jeho svět, Místo, kde žijeme a Lidé
kolem nás se využívají pro Vlastivědu. Tematické okruhy Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví se využívají pro Přírodovědu.
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Časová dotace činí od prvního do třetího ročníku 2 hodiny týdně, ve čtvrtém a v pátém ročníku 4 hodiny týdně (2 hodiny
Přírodověda, 2 hodiny Vlastivěda).
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4.4.1 PRVOUKA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět PRVOUKA je vyučován od prvního do třetího ročníku ZŠ. Na prvním stupni na něj navazují dva vyučovací předměty Vlastivěda a Přírodověda. Časová dotace pro Prvouku činí dvě hodiny týdně v každém ročníku.
Průřezová témata

Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•
•
•
•
•
•

Mediální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
Environmentální výchova
Výchova demokratického občana

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:




rozvíjí pozitivní vztah k objevování nových skutečností a pociťuje radost a uspokojení z poznávání světa
seznamuje se se základními metodami poznávání
věci a jevy pozoruje, popisuje, srovnává a uvádí do souvislostí
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b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:






objevuje problém (ekologický, v mezilidských vztazích)
promýšlí různé způsoby jeho řešení a jejich případné následky
rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech
pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech, názorech
osvojuje si formy efektivní, bezkonfliktní komunikace při práci ve skupině

c) Kompetenece komunikativní
Na úrovni základního vzdělání žák:

naslouchá promluvám druhých, snaží se jim porozumět, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj
názor a vhodně argumentuje

využívá získané komunikativní dovednosti při kooperaci s vrstevníky, při řešení problémových a krizových situací a k vytváření
dobrých mezilidských vztahů

prezentuje určitý způsob řešení problému v debatě, formou scénky

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:




spolupodílí se na utváření přátelského komunikativního prostředí
spolupracuje v týmu, přispívá k debatě
učí se sebehodnocení výsledků vlastní práce
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projevuje pozitivní vztah k přírodě i kulturním výtvorům, hledá možnosti jejich aktivního uplatnění

e) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:



seznamuje se se vším, co jej zajímá
osvojuje si kulturní a tolerantní chování založené na obecně uplatňovaných pravidlech soužití

f) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:






přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých
utváří si pracovní návyky v jednoduchém samostatném i týmovém experimentování
plní své povinnosti
přijímá zodpovědnost za svou práci
chová se šetrně k prostředí, ve kterém pracuje

125

ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRVOUKA – 1. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v okolí
➢
➢
➢
➢

➢ uvede plnou adresu telefon

➢ orientuje se v okolí bydliště
➢ orientuje se ve škole a jejím okolí
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí
➢ chová se přiměřeně věku na ulici, hřišti,
rozlišuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině
v parku, v dopravních prostředcích
rozezná a používá bezpečnou cestu do školy
➢ všímá si změn v nejbližším okolí
rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru
➢ rozpozná objekty živé a neživé přírody
od umělých

Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Domov

Osobnostní rozvoj

▪
▪

Prostředí domova
Orientace v místě
bydliště

✓ Rozvoj schopností
poznávání

▪

Kde si hrát – vhodná a
nevhodná místa ke hře

-

Škola

▪
▪
▪

Prostředí školy
Činnosti ve škole
Okolí školy a bezpečná
cesta
do školy

Svět

▪

126

Průřezová témata

Přírodní a umělý

-

cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
cvičení dovedností
zapamatování, řešení
problémů

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

➢ rozliší základní příbuzenské vztahy
➢ seznamuje se s rozdělením rolí v rodině

➢ odvozuje význam a potřebu některých povolání
a pracovních činností

➢ přiměřeně se chová k členům rodiny,
rostlinám, zvířatům, společnému i
vlastnímu majetku

LIDÉ KOLEM NÁS

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA -

Rodina

Sociální rozvoj

▪

Postavení jedince
v rodině

✓ Poznávání lidí

▪

Příbuzenské vztahy

Právo a spravedlnost

▪

vzájemné poznávání se ve
třídě (skupině)

✓ Mezilidské vztahy
-

Práva a povinnosti

Práce

▪

-

-

chování podporující dobré
vztahy
efektivní komunikace,
empatie, kooperace

Povolání

Chování lidí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
-

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

➢ orientuje se v čase, rozliší děj
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
➢ určí čas podle hodin
➢ pojmenuje názvy dnů, některých měsíců,
ročních období, jednoduše je
charakterizuje
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LIDÉ A ČAS
Orientace v čase

▪
▪
▪

Určování času
Režim dne
Roční období

respektování se

➢ pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické ➢ pozoruje a porovnává některé památky
památky, významné události regionu,
➢ přiřadí některou pověst k místu, kde žije
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté
➢ porovnává současné a dřívější vánoční a
s místem, v němž žije
velikonoční tradice
➢ 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

128

Domov

▪

Historie, památky

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH
A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH -

Vývoj lidské
společnosti

✓ Evropa a svět nás
zajímá

Čas

▪

-

zájem o regionální významné
události a artefakty

➢ pozoruje, popisuje a porovnává viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
➢ určí a roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé lokalitě
➢ provádí jednoduché pokusy u skupiny známých
látek, určí jejich společné a rozdílné vlastnosti a
změří je pomocí jednoduchých přístrojů

➢ popisuje proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích
➢ pozoruje svět kolem sebe, jeho proměny
a vliv člověka na svět
➢ pozná zástupce některých rostlin a
živočichů podle jejich typických znaků
➢ určí základní části lidského těla
➢ objevuje rozdíly mezi dřevinami,
bylinami, houbami, savci, ptáky, plazy,
rybami, obojživelníky, hmyzem
➢ vhodně zachází s drobnými domácími
zvířaty

ROZMANITOST NEŽIVÉ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
A ŽIVÉ PŘÍRODY A VÝCHOVA - INT
OCHRANA PŘÍRODY

Osobnostní rozvoj

Rostliny, houby, živočichové

Způsob života

Význam v přírodě a pro
člověka
Životní podmínky

Počasí
Vesmír a Země

Roční období
Den a noc
Neživá příroda
Látky

▪
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✓ Rozvoj schopností
poznávání

Měření veličin

cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
cvičení dovedností
zapamatování, řešení
problémů

Péče o zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA -

Denní režim

Osobnostní rozvoj

Pitný režim

✓ Rozvoj schopností
poznávání

LIDÉ A ZDRAVÍ

Zdravá strava
➢ uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky a na
základě elementárních znalostí o lidském
těle projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví

Pohlavní rozdíly
mužem a ženou
Chování
➢ dodržuje zásady bezpečného chování tak,
aby neohrožoval zdraví vlastní ani zdraví
jiných

-

Nemoc
➢ uplatňuje základní návyky osobní a
intimní hygieny, pravidelně je řadí do První pomoc
denního režimu
Intimní hygiena
➢ omezuje konzumaci sladkých,
Odívání
tučných pokrmů
➢ uplatňuje zásady zdravého životního Aktivní pohyb
stylu
Lidské tělo

-

✓ Psychohygiena
mezi

➢ chová se tak, aby neohrožoval zdraví,
udržuje pořádek

hledání pomoci při obtížích

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a
kompetice
-

Bezpečnost
➢ chová se přiměřeně věku na ulici, na
hřišti, v parku, v dopravních
prostředcích

cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
cvičení dovedností
zapamatování, řešení
problémů

respektující komunikace,
podřízení se

✓ Komunikace
-

-

dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku
jejich myšlenky
asertivní komunikace,
odmítání

Morální rozvoj
✓ Hodnoty, postoje,
praktická etika
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-
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rozvoj odpovědnosti za své
chování

➢ rozpozná účastníky silničního
provozu
➢ uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
➢ uplatňuje pravidla chůze po chodníku a po
silnici
➢ bezpečně překoná silnici
➢ v modelových situacích prokáže znalost
správného cestování autem

➢ zná pojmy chodník ,obrubník,
zábradlí, silnice, přechod pro chodce

Dopravní výchova

▪ Silniční provoz

➢ ovládá základní pravidla chůze po
chodníku
➢ procvičuje na modelových situacích a
vycházkách chůzi po silnici
➢ chápe důležitost reflexních doplňků

▪ Chodník
▪ Silnice

➢ reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
➢ chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je nepříjemná,
v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítě

➢ učí se vybírat vhodné a nevhodné
místo ke hře

➢ bezpečně přejde silnici bez přechodu
a po přechodu

➢ seznamuje se se základními pravidly
jízdy autem

➢ poznává možná nebezpečí při
nástupu a výstupu z auta
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▪ Místo pro hru
▪ Přecházení

▪ Cestování

Návykové látky a zdraví

➢ reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
➢ chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je nepříjemná,
v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítě

➢ odmítá jakékoli léky od
spolužáků nebo cizích osob, včas Odmítání návykových látek,
upozorní na takového člověka
hrací automaty a počítače
➢ uvědomuje si, že existují lidé,
kteří jsou schopni záměrně
Krizové situace
ublížit
➢ uvědomuje si, že nesmí bez
svolení nikam odejít, především
s neznámou osobou, zůstávat
s cizí osobou, otevírat byt cizí
osobě
➢ svěří se rodičům, učiteli,
příbuzným, lince důvěry nebo
dětskému krizovému centru
s případy ohrožení, šikanou

➢ Šikana
➢ Týrání
➢ Sexuální zneužívání
Brutalita a jiné formy násilí
v médiích

➢ přivolá pomoc policie,
Služby odborné pomoci
zdravotníků, záchranářů
➢ chová se přiměřeně věku na ulici,
parku, v dopravních prostředcích Osobní bezpečí
➢ bezpečně zachází s nejběžnějšími ➢ Bezpečné chování
přístroji a nástroji v domácnosti
v rizikových
prostředích
➢ vysvětlí nebezpečí nevhodné
manipulace s elektrickými
spotřebiči, neznámými předměty
➢ vysvětlí nutnost sběru plodů a
hub jen v přítomnosti dospělých
osob
➢ rozpozná obvyklé příznaky
běžných nemocí a včas o nich
informuje dospělé
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRVOUKA – 2. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy

➢ uvede plnou adresu, telefon
➢ orientuje se v okolí bydliště

➢ začlení své město do
příslušného kraje ČR a pozoruje
a popíše změny v nejbližším
okolí
➢ rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině a vyjádří
různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost

Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME

▪

Místo, kde žiji

Domov

➢ orientuje se ve škole a jejím okolí
➢ zvládá modelové situace „sám domů“
➢ chová se tak, aby nedocházelo
k ohrožení zdraví
➢ všímá si změn v nejbližším okolí a
popíše některé z nich
➢ rozpozná objekty živé a neživé
přírody od umělých

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA -

Osobnostní rozvoj
Obec

➢ chová se přiměřeně věku na ulici,
hřišti, v parku, dopravních
prostředcích

Průřezová témata

▪
▪

Prostředí domova
Orientace v místě bydliště

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů

Sociální rozvoj

Škola

▪
▪
▪
▪

Prostředí školy
Činnost ve škole
Okolí školy
Bezpečná cesta do školy

Svět

▪
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Přírodní a umělý

✓ Poznávání lidí
-

vzájemné poznávání se ve třídě (skupině)
poznávání lidí a tolerance odlišností

✓ Mezilidské vztahy
-

chování podporující dobré vztahy
efektivní komunikace, empatie, kooperace

➢ rozliší příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi
➢ odvozuje význam a potřebu
některých povolání a pracovních
činností
➢ projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům

➢ rozliší základní i širší příbuzenské
vztahy
➢ uvědomuje si rozdělení rolí v rodině a
práva i povinnosti s nimi spjaté
➢ přiměřeně se chová k členům rodiny,
rostlinám, zvířatům, společnému i
vlastnímu majetku
➢ rozlišuje různé pracovní činnosti
➢ zdůvodňuje potřebu některých
povolání
➢ rozpozná dobrou a špatnou práci,
odsoudí ničení výsledků práce
➢ pozdraví, představí se, rozloučí se,
odpovídá na přiměřené otázky, klade
otázky, uplatňuje základní pravidla
slušného chování
➢ snaží se řešit spory nenásilným
způsobem
➢ nepoužívá neslušné a urážlivé výrazy
➢ poukazuje na nevhodné chování

LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina

▪
▪

Morální rozvoj
✓ Hodnoty, postoje, praktická etika
-

odpovědnost, spolehlivost

Postavení jedince v rodině
Role členů rodiny

Soužití lidí

▪

Mezilidské vztahy

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

✓ Kulturní diference
Chování lidí

▪
▪

Vlastnosti lidí
Pravidla slušného chování

Právo a spravedlnost

▪

136

Práva a povinnosti

-

respektování se

➢ 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

➢ orientuje se v čase, rozliší děj
LIDÉ A ČAS
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
➢ určí čas podle hodin a kalendáře
Orientace v čase
➢ pojmenuje názvy dnů, některých
měsíců, ročních období, jednoduše je ▪ Určování času
charakterizuje
▪ Režim dne
➢ dodržuje základní pravidelné činnosti
denního režimu (čas učení, práce, hry, ▪ Kalendáře
▪ Letopočet
odpočinku), čas vhodně využívá
➢ sleduje data narození členů rodiny i
data jiných významných dnů a popíše,
Současnost a minulost
co se s nimi pojí
➢ naplňuje svůj volný čas dvěma až
třemi hodinami aktivního pohybu
denně
➢ orientuje se ve využití předmětů denní
potřeby a předmětů pro práci a zábavu

▪
▪
▪

Bydlení

Předměty denní potřeby
➢ uplatňuje elementární poznatky o
Průběh lidského života
sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí
➢ porovnává současné a dřívější vánoční Domov
➢ na příkladech porovnává minulost
a velikonoční tradice
a současnost
▪ Historie, památky
Čas

▪

Vývoj lidské společnosti

Předměty denní potřeby

137

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH
A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH -

✓ Evropa a svět nás zajímá
-

zájem o regionální významné události a
artefakty

➢ pozoruje, popisuje a porovnává ➢ pozná zástupce některých rostlin a
viditelné proměny v přírodě
živočichů podle jejich typických
v jednotlivých ročních obdobích
znaků
➢ uvědomuje si rozdíly mezi dřevinami,
➢ určí a roztřídí některé
přírodniny podle nápadných
bylinami, houbami, savci, ptáky,
plazy, rybami, obojživelníky, hmyzem
určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve ➢ popisuje základní rozdíly mezi lidmi,
známé lokalitě
mezi lidmi a jinými živočichy
➢ provádí jednoduché pokusy u
➢ určí základní části lidského těla
skupiny známých látek, určí
➢ vypěstuje nenáročnou rostlinu, postará
jejich společné a rozdílné
se o nenáročného živočicha
vlastnosti a změří je pomocí
➢ vhodně zachází s drobnými domácími
jednoduchých přístrojů
zvířaty, uplatňuje pravidla bezpečnosti
při kontaktu s neznámými rostlinami a
živočichy
➢ popíše vlastnosti některých látek a
jejich změn na základě pozorování a
pokusů
➢ ohleduplně se chová k přírodě
➢ omezuje konzumaci sladkých, tučných
pokrmů

ROZMANITOST NEŽIVÉ A OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ŽIVÉ PŘÍRODY A OCHRANA
Osobnostní rozvoj
PŘÍRODY

✓ Rozvoj schopností poznávání
Rostliny, houby, živočichové

-

▪
▪
▪

-

Průběh a způsob života
Životní potřeby a projevy
Význam v přírodě a pro
člověka

Životní podmínky

▪

Počasí

Látky

▪
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Měření veličin

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA -

✓ Ekosystémy
-

les, pole, vodní zdroje a lidské sídlo

➢ uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky a na základě
elementárních znalostí o lidském
těle projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
➢ dodržuje zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví vlastní ani zdraví jiných
➢ chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je
nepříjemná, v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro
jiné dítě

uplatňuje základní návyky osobní a LIDÉ A ZDRAVÍ
intimní hygieny, pravidelně je řadí
do denního režimu
Péče o zdraví
➢ uplatňuje zásady zdravého
▪ Denní režim
životního stylu
➢ dává přednost potravinám
nezbytným pro zdraví
➢ uvědomuje si, že dostatečný
spánek, odpočinek a aktivní pohyb
má velký význam pro zdraví
člověka
➢ poskytne první pomoc při
drobném poranění

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢ chová se přiměřeně věku na ulici,
hřišti, v parku, v dopravních
prostředcích
➢ chová se tak, aby neohrožoval
zdraví, neničil vybavení školy;
udržuje pořádek

Lidské tělo

Pitný režim
Zdravá strava
Nemoc
První pomoc
Intimní hygiena
Odívání
Aktivní pohyb

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů

✓ Psychohygiena
-

hledání pomoci při obtížích

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a kompetice
-

respektující komunikace, podřízení se

Pohlavní rozdíly mezi mužem ✓ Komunikace
- dovednost navazovat na druhé a rozvíjet
a ženou
vlastní linku jejich myšlenky
Rodičovství
- asertivní komunikace, odmítání
▪ Rodina a partnerství
Morální rozvoj

▪

Chování

▪
➢ uplatňuje základní pravidla
účastníků silničního provozu
➢ správně používá pravidla
chování na stezkách pro chodce
➢ rozeznává vybrané značky pro
chodce

➢ uvědomuje si vztahy mezi
účastníky silničního provozu
➢ uplatňuje základní pravidla na
chodníku a stezkách

Bezpečnost

Dopravní výchova

▪

➢ pozná značky Stezka pro chodce,
Zákaz vstupu, Chodník uzavřen
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Silniční provoz

✓ Hodnoty, postoje, praktická etika
-

rozvoj odpovědnosti za své chování

➢ bezpečně překoná silnici se
světelnými signály

➢ ovládá základní pravidla chůze po
silnici

➢ v modelových situacích a při
akcích školy uplatňuje pravidla
správného cestování dopravními
prostředky

➢ uvědomuje si důležitost reflexních
doplňků
➢ zná pojem krajnice a její nástrahy

➢ rozezná a používá bezpečná
místa pro hru
➢ reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

➢ dokáže vyhodnotit vhodné místo
ke hře
➢ používá při jízdě na inlinech,skateboardu a koloběžce
ochrannou přilbu a chrániče

▪

Chodník a stezka pro chodce

▪

Silnice

▪

Místo pro hru

▪

Přecházení

➢ přejde bezpečně silnici bez
přechodu, po přechodu, po
přechodu se světelnými signály
➢ seznamuje se s odlišnostmi
pravideljízdy po silnici mezi ČR a
Velkou\Británií
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➢ reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

➢ zná pravidla bezpečné jízdy autem
➢ ovládá bezpečný nástup a výstup
z auta
➢ zná základní pravidla cestování
dopravními prostředky
➢ odmítá jakékoli léky od spolužáků
nebo cizích osob, včas upozorní
na takového člověka
➢ uvědomuje si, že existují lidé,
kteří jsou schopni záměrně ublížit
➢ uvědomuje si, že nesmí bez
svolení nikam odejít, především
s neznámou osobou, zůstávat
s cizí osobou, otevírat byt cizí
osobě
➢ svěří se rodičům, učiteli,
příbuzným, lince důvěry nebo
dětskému krizovému centru
s případy ohrožování, šikanování
➢ přivolá pomoc policie,
zdravotníků, záchranářů
➢ rozpozná obvyklé příznaky
běžných nemocí a včas o nich
informuje dospělé
➢ dodržuje zásady podávání léků a
pokyny lékaře při jejich užívání a
neužívá žádné léky bez vědomí
lékaře nebo rodiče

▪

Cestování

Návykové látky a zdraví
Odmítání návykových látek,
hrací automaty a počítače
Krizové situace

▪
▪
▪

Šikana
Týrání
Sexuální zneužívání

Brutalita a jiné formy násilí
v médiích
Krizové situace
Služby odborné pomoci
Osobní bezpečí

▪
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Bezpečné chování
v rizikových prostředích

➢ uvědomuje si zdravotní rizika
tabáku a alkoholu, nápojů a
pochutin obsahujících kofein,
odmítá jejich užívání
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PRVOUKA – 3. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ vyznačí v jednoduchém plánu
místo svého bydliště a školy

➢ uvede plnou adresu, telefon

➢ orientuje se v okolí bydliště
➢ začlení své město do
➢ chová se přiměřeně věku na ulici,
příslušného kraje ČR a pozoruje
hřišti, v parku, dopravních
a popíše změny v nejbližším
prostředcích
okolí
➢ orientuje se ve škole a jejím okolí
➢ rozliší přírodní a umělé prvky
➢ chová se tak, aby nedocházelo
v okolní krajině a vyjádří
k ohrožení zdraví, neničí vybavení
různými způsoby její estetické
školy, udržuje pořádek
hodnoty a rozmanitost
➢ v případě potřeby telefonicky přivolá
pomoc záchranné služby, policie,
hasičů

Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Obec

▪
▪
▪
▪

Místo, kde žiji
Jeho poloha v krajině
Orientační body
Světové strany

Krajina

▪
▪

Typy krajiny
Zemský povrch a jeho tvary

➢ uvědomuje si nebezpečí osamoceného
pohybu v krajině – srázy, vodní toky, Region
rozsáhlost lesů
▪ Surovinové zdroje
➢ určí hlavní světové strany podle
▪ Výroba
kompasu
➢ určí světové strany na mapě, odůvodní ▪ Služby
význam barev na mapě
▪ Obchod
➢ orientuje se ve městě a bezpečně
▪ Orientační body
cestuje PID
▪ Světové strany
➢ ukáže hlavní zeměpisné dominanty
▪ Vliv krajiny na život lidí a
v místní krajině, vodní toky a plochy,
působení lidí na krajinu a
silnice, železniční trať, lesní a
životní prostředí
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✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Ekosystémy
-

vliv člověka na krajinu

VÝCHOVA
OBČANA

DEMOKRATICKÉHO

✓ Občanská společnost a škola
-

uplatňování demokratických principů

rekreační oblasti na mapě a uvede
jejich názvy

Svět

➢ rozpozná objekty živé a neživé přírody
od umělých

▪

Přírodní a umělý

➢ pojmenuje nejdůležitější části a místa
města
➢ popíše základní činnosti člověka
v krajině a jejich vliv na životní
prostředí
➢ projevuje snahu přispět ke zlepšení
prostředí domova
➢ rozliší příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi

➢ rozliší základní i širší příbuzenské
LIDÉ KOLEM NÁS
vztahy
Rodina
➢ uvědomuje si rozdělení rolí v rodině
a práva i povinnosti s nimi spjaté
▪ Život a funkce rodiny
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➢ odvodí význam a potřebu různých ➢ rozliší základní i širší příbuzenské
povolání a pracovních činností
vztahy

Právo a spravedlnost

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

➢ projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

▪
▪

✓ Občan, občanská společnost a stát

➢ uvědomuje si rozdělení rolí v rodině a
práva a povinnosti s nimi spjaté
➢ přiměřeně se chová k členům rodiny,
rostlinám, zvířatům, společnému i
vlastnímu majetku
➢ rozliší různé pracovní činnosti a
uvědomuje si jejich význam
➢ poznává nejrozšířenější činnosti lidí –
práce, zábava, umění, cestování,
získávání informací, atd.
➢ rozpoznává dobrou a špatnou práci,
odsoudí ničení výsledků práce
➢ pozdraví, představí se, rozloučí se,
odpovídá přiměřeně na otázky, klade
otázky

Základní lidská práva
Práva dítěte

-

Práce

✓ Občanská společnost a škola
-

Kultura

▪

Podoby a projevy kultury

Chování lidí

▪
▪

Vlastnosti lidí
Pravidla slušného chování

➢ vhodně se chová v různých situacích a
Soužití lidí
uplatňuje základní pravidla slušného
chování
▪ Mezilidské vztahy
➢ snaží se řešit spory nenásilným
▪ Pomoc nemocným, sociálně
způsobem, nevynucuje si požadavky
slabým
násilím
➢ respektuje odlišné názory a zájmy
jiných, jejich soukromí
➢ nepoužívá neslušné a urážlivé výrazy
➢ poukáže na nevhodné chování,
diskutuje o něm
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občan jako zodpovědný člen společnosti
(jeho práva a povinnosti)
práva a povinnosti občana
význam aktivního zapojení žáků do
žákovské samosprávy – žákovských rad či
parlamentů

➢ 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

➢ orientuje se v čase, rozliší děj
LIDÉ A ČAS
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
➢ určí čas podle hodin a kalendáře
➢ pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních
období a jejich sled, jednoduše je
charakterizuje
➢ dodržuje základní pravidelné činnosti
denního režimu (čas učení, práce, hry,
odpočinku), čas vhodně využívá

➢ uplatňuje elementární poznatky o ➢ sleduje data narození členů rodiny i
sobě, o rodině a činnostech
data jiných významných dnů a popíše,
člověka, o lidské společnosti,
co se s nimi pojí
soužití, zvycích a o práci lidí
➢ naplňuje svůj volný čas dvěma až
➢ na příkladech porovnává minulost
třemi hodinami aktivního pohybu
a současnost
denně
➢ orientuje se v etapách průběhu
lidského života, v lidských potřebách
a životních projevech
➢ orientuje se ve využití předmětů denní
potřeby a předmětů pro práci a zábavu
➢ porovnává současné a dřívější vánoční
a velikonoční tradice

Orientace v čase

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Určování času

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

Režim dne
Čas jako fyzikální veličina
Kalendáře

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

Letopočet
Historie

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Současnost a minulost

Receptivní činnosti

▪
▪

✓ Fungování a vliv médií ve
společnosti

Proměny způsobu života
Průběh lidského života

Domov
Předměty denní potřeby
Významné události našich dějin

-

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH
A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

✓ Evropa a svět nás zajímá
-

Báje , mýty, pověsti
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vliv médií na každodenní život, z hlediska
současné a historické perspektivy
vliv médií na uspořádání dne

lidová slovesnost, zvyky a tradice národů
Evropy
život dětí v jiných zemích

▪

➢ pozoruje, popisuje a porovnává ➢ popisuje proměny přírody
v jednotlivých ročních obdobích,
viditelné proměny v přírodě
vysvětlí příčiny některých přírodních
v jednotlivých ročních obdobích
dějů a zákonitostí
➢ určí a roztřídí některé
přírodniny podle nápadných
➢ pozoruje svět kolem sebe, jeho
určujících znaků, uvede
proměny a vliv člověka na svět
příklady výskytu organismů ve ➢ uvede nejznámější rostliny a živočichy
známé lokalitě
vyskytující se ve městě a jeho okolí,
určí je podle některých částí
➢ pozná zástupce jednotlivých rostlin a
živočichů z jiných oblastí podle jejich
typických znaků

Minulost kraje a předků,
domova, vlasti, rodného kraje

ROZMANITOST NEŽIVÉ A OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
ŽIVÉ PŘÍRODY A OCHRANA
Osobnostní rozvoj
PŘÍRODY

✓ Rozvoj schopností poznávání
Rostliny, houby, živočichové

-

▪
▪
▪

-

Průběh a způsob života
Životní potřeby a projevy
Význam v přírodě a pro
člověka

➢ uvede rozdíly mezi dřevinami,
Životní podmínky
bylinami, houbami, savci, ptáky,
plazy, rybami, obojživelníky, hmyzem ▪ Počasí
➢ označí nejznámější okrasné, užitkové ▪ Význam ovzduší
a chráněné rostliny
▪ Význam půd
▪ Význam rostlinstva a
živočichů
Vesmír a Země

▪
▪
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Roční období
Den a noc

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů

➢ provádí jednoduché pokusy u
➢ označí volně žijící , hospodářská i
skupiny známých látek, určí jejich
domácí zvířata a uvědomuje si rozdíly
společné a rozdílné vlastnosti a
mezi nimi
změří jednoduchých přístrojů
➢ určí základní části lidského těla,
včetně nejdůležitějších vnitřních
ústrojí, orgánů a orgánových soustav a
orientuje se v jejich funkci
➢ provádí elementární pokusy s různými
látkami při použití jednoduchých
měřících pomůcek a dodržování zásad
bezpečnosti
➢ vysvětlí význam chráněných území,
zoologických zahrad, botanických
zahrad
➢ vypěstuje nenáročnou rostlinu, postará
se o nenáročného živočicha
➢ vhodně zachází s drobnými domácími
zvířaty, uplatňuje pravidla bezpečnosti
při kontaktu s neznámými rostlinami a
živočichy
➢ popíše vlastnosti některých látek a
jejich změn na základě pozorování a
pokusů
➢ vysvětlí základní význam vody,
vzduchu, ohně, nerostů, hornin, půdy
pro život člověka

Látky a jejich vlastnosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Ekosystémy
Rovnováha v přírodě

-

▪

✓ Základní podmínky života

Vzájemné vztahy mezi
organismy

Voda a vzduch

▪

Výskyt, vlastnosti a formy
vody

▪
▪

Oběh vody v přírodě
Vlastnosti, složení, proudění a
význam vzduchu pro život

Nerosty a horniny, půda
Ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody

▪
▪

Odpovědnost lidí
Ochrana a tvorba životního
prostředí

▪
▪

Ochrana rostlin a živočichů
Likvidace odpadů
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-

les, pole, vodní zdroje a lidské sídlo
znečištění vody, vzduchu, půdy

✓ Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
-

odpady a hospodaření s odpady (odpady a
příroda, principy a způsoby hospodaření
s odpady, druhotné suroviny)

✓ Vztah člověka k prostředí
-

náš životní styl (spotřeba věcí, energie,
odpady, způsoby jednání a vlivy na
prostředí)

➢ uplatňuje základní hygienické,
➢ uplatňuje základní návyky osobní a
režimové a jiné zdravotně
intimní hygieny, pravidelně je řadí do
preventivní návyky a na základě
denního režimu
elementárních znalostí o lidském ➢ chápe, že dostatečný spánek,
těle projevuje vhodným chováním
odpočinek a aktivní pohyb má velký
a činnostmi vztah ke zdraví
význam pro zdraví člověka
➢ dodržuje zásady bezpečného
➢ orientuje se ve stravě rostlinného a
chování tak, aby neohrožoval
živočišného původu, v pochutinách a
zdraví vlastní ani zdraví jiných
nápojích

LIDÉ A ZDRAVÍ

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

✓ Občan, občanská společnost a stát
Péče o zdraví

▪
▪
▪
▪
➢ dává přednost potravinám nezbytným ▪
pro zdraví
▪
➢ omezuje konzumaci sladkého a
▪
tučného
▪
➢ uplatňuje zásady zdravého život. stylu
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Denní režim
Pitný režim
Zdravá strava
Nemoc
První pomoc
Intimní hygiena
Odívání
Aktivní pohyb

-

občan jako zodpovědný člen společnosti
práva a povinnosti občana

4.4.2 PŘÍRODOVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA je rozdělen do dvou tematických okruhů. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žák
poznává Zemi jako planetu Sluneční soustavy, kde vznikl a rozvinul se život. Poznává rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody,
učí se uvědomovat si, že člověk může snadno narušit rovnováhu v přírodě a těžko ji obnoví. Učí se využívat a hodnotit svá pozorování
a záznamy, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žák poznává sám sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své
biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznává, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné
a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy. Získává poučení o zdraví a nemocech, zdravotní prevenci i první pomoci, o
běžném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin. Dochází
k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti získává tím, že pozoruje názorné pomůcky, sleduje
konkrétní situace, hraje určené role a řeší modelové situace.
Časová dotace vzdělávacího oboru Přírodověda je ve čtvrtém a v pátém ročníku 2 hodiny týdně. Přírodověda je vyučována metodou
CLIL v 5. ročníku, kdy je z 2 hodin týdně 1 hod. vyučována anglicky.

Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•
•
•
•

Mediální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
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Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:
 vyhledává a třídí informace týkající se rozmanitosti přírody (rostlin, živé a neživé přírody, živočichů) a člověka a na základě jejich
pochopení je využívá v procesu učení, praktickém životě
 operuje s obecně užívanými termíny – nerosty, horniny, ovzduší, skupenství, Vesmír, Země, s termíny týkajícími se lidského těla,
uvádí je do souvislostí, propojuje je do širších celků, vytváří si komplexnější pohled na přírodní jevy
 samostatně pozoruje změny látek, skupenství, porovnává výsledky měření látek a jejich vlastností
 má pozitivní vztah k učení o přírodě a lidském těle, hodnotí výsledky svého učení

b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:
 využívá získané vědomosti a dovednosti z oblasti přírody a lidského těla k objevování různých variant řešení, nenechává se
odradit nezdarem
 využívá při řešení problémů – např. ekologických a rovnováhy v přírodě – logické postupy
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí v oblasti životních podmínek, vody, vzduchu, obhajuje je a uvědomuje si svou zodpovědnost
v přístupu k přírodě

c) Kompetenece komunikativní
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Na úrovni základního vzdělání žák:
 formuluje své myšlenky o přírodě, životním prostředí, planetách a lidském těle, ochraně zdraví výstižně a souvisle
 naslouchá promluvám druhých lidí o zkušenostech s ochranou zdraví, zdravou výživou a užíváním návykových látek, porozumí
jim, vhodně na ně reaguje a zapojuje se do diskuse

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:
 účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, např. při měření látek a zkoumání jejich vlastností při
nácviku osobního bezpečí, v situacích hromadného ohrožení
 chápe potřebu spolupracovat s druhými v péči o zdraví, zdravé výživě, ochraně životního prostředí, oceňuje zkušenosti druhých
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají
 vytváří si pozitivní představu o sobě, svém těle, jednání, životním stylu, partnerství, rodičovství, podporuje si sebedůvěru

e) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:
 odmítá útlak – dbá na intimní a duševní hygienu
 dává pozor na brutalitu a jiné formy násilí
 chová se bezpečně v rizikovém prostředí
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 je si vědom svých práv a povinností ve škole, rodině, společnosti
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne pomoc v oblasti osobního napětí a chová se zodpovědně v krizových
situacích
 chápe základní ekologické souvislosti – třídění odpadu, ochranu přírody, odpovědnost lidí za životní pohromy a ekologické
katastrofy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví
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a) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 využívá znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech Rozmanitosti přírody a Lidského těla v zájmu
vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PŘÍRODOVĚDA – 4. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
ROZMANITOST PŘÍRODY:
➢ objevuje a zjišťuje propojenost
prvků živé a neživé přírody,
princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a
činností člověka

➢ popíše vznik půdy
➢ dokáže popsat zvětrávání hornin
➢ vysvětlí základní význam nerostů,
hornin, půdy pro život člověka

Učivo

Průřezová témata

Nerosty, horniny, půda

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

▪
▪

Osobnostní rozvoj

▪

Vznik půdy a její význam
Hospodářský význam hornin
a nerostů
Zvětrávání

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

Rostliny, houby, živočichové
➢ seznamuje se se stavbou těla rostlin a
▪ Znaky života
hub, s jejich způsobem života
▪ Životní potřeby a projevy
➢ popíše výživu rostlin
➢ rozdělí rostliny na kulturní, plané,
jednoleté, dvouleté, vytrvalé a dřeviny Voda a vzduch
➢ poznává rostliny podle klíče
▪ Výskyt, vlastnosti a formy
vody
▪ Oběh vody v přírodě
➢ chápe oběh vody v přírodě
▪ Proudění vzduchu
➢ uvědomuje si důležitost a nezbytnost
▪ Význam pro život
vody a vzduchu pro člověka

✓ Seberegulace a sebeorganizace
-
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cvičení sebekontroly, sebeovládání,
plánování učiva

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

dovednosti pro sdělování, specifické
komunikační dovednosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Ekosystémy
-

➢ porovnává na základě
pozorování základní projevy

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

les, pole, okolní krajina, změna vlivem
člověka, vodní zdroje

života na konkrétních
organismech, prakticky třídí
organismy do známých skupin,
využívá k tomu i jednoduché
klíče a atlasy

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

➢ vyjmenuje základní společenstva
v přírodě
➢ vysvětlí základní význam vody, půdy,
vzduchu pro život člověka
➢ uvědomuje si a pozoruje rozmanitost
života ve vybraných přírodních
celcích – les, potok, rybník, louka,
zahrada

➢ je ohleduplný k přírodě
➢ chrání přírodu

Rovnováha v přírodě

✓ Základní podmínky života

▪

Význam , vzájemné vztahy
mezi organismy

-

▪

Základní společenstva

-

voda, ovzduší, zdroj výživy, půda

✓ Vztah člověka k prostředí
ekologický problém

Rostliny, houby, živočichové

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

▪
▪
▪
▪

Receptivní činnosti

Průběh a způsob života
Výživa
Stavba těla
Význam v přírodě a pro
člověka

Životní podmínky

▪

Význam ovzduší, vodstva,
půd, rostlinstva a živočišstva

Ohleduplnost chování k přírodě a
ochrana přírody

▪
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Ochrana životního prostředí

✓ Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení

➢ založí jednoduchý pokus
➢ naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí, vysvětlí výsledky
pokusů

▪
▪

Tvorba životního prostředí
Ochrana rostlin a živočichů

▪
▪
▪

Vlastnosti
Porovnávání
Měření

➢ provádí elementární pokusy s různými
látkami při použití jednoduchých
měřících pomůcek a dodržování zásad Látky a jejich vlastnosti
bezpečnosti
▪ Změny látek a skupenství
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-

kritický přístup ke zpravodajství a reklamě
identifikování základních orientačních
prvků v textu

ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PŘÍRODOVĚDA – 5. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
ROZMANITOST PŘÍRODY:

➢ popíše Slunce a jeho planety

Učivo
Vesmír a Země

➢ chápe postavení Země kolem Slunce,
➢ vysvětlí na základě
▪ Sluneční soustava
otáčení Země kolem osy
elementárních poznatků o Zemi
▪ Den a noc
jako součásti Vesmíru souvislost ➢ vysvětlí střídání ročních období
▪ Roční období
➢ popíše model Země
s rozdělením času a střídáním
ročních období
➢ vysvětlí, proč je Slunce zdrojem světla
a tepla
Životní podmínky
➢ uvědomuje si zásahy člověka do
▪ Podnebí
ekosystémů
▪ Počasí
➢ vyjmenuje ohrožené druhy

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Ekosystémy
-

vesnice, kulturní krajina
pochopení ovlivnění přírody v průběhu
civilizace až po dnešek

✓ Základní podmínky života
-

ohrožování ovzduší a klimatické změny
propojenost světa
čistota ovzduší
přírodní zdroje

➢ uvědomuje si negativní důsledky
✓ Lidské aktivity a problémy
přenášení organismů člověkem do
Ohleduplnost chování k přírodě a
životního prostředí
jiných oblastí
ochrana přírody
- ochrana přírody a kulturních památek
➢ seznámí se a navštíví botanické a
- odpady a hospodaření s odpady
▪ Odpovědnost lidí
zoologické zahrady
✓ Vztah člověka k prostředí
➢ popíše základní oblasti Země (studené, ▪ Likvidace odpadů
mírné, teplé), uvede rozdíly v rozvoji
▪ Živelné pohromy a ekologické - prostředí a zdraví (rozmanitost prostředí a
zdraví, možnost a způsoby ochrany zdraví)
života
katastrofy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Životní podmínky

Osobnostní rozvoj

▪

✓ Rozvoj schopností poznávání
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Rozmanitost podmínek života
na Zemi

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy
-

respektování , podpora, pomoc, vztahy a
naše skupina

✓ Komunikace
➢ popíše lidský organismus, povrch těla,
oporu těla, pohyb, trávicí a řídící
➢ využívá poznatků o lidském těle
soustavu
k vysvětlení základních funkcí
➢ rozeznává rozdíly mezi pohlavím
jednotlivých orgánových
➢ zná etapy vývoje člověka,
soustav a podpoře vlastního
rozmnožování
zdravého způsobu života
➢ využívá techniku pro ulehčení práce,
➢ rozlišuje jednotlivé etapy
sport, pohyb
lidského života a orientuje se ve
➢ předvádí situace – hraje, jak se
vývoji dítěte před a po jeho
zachová v krizové situaci
narození

OVĚK A JEHO ZDRAVÍ:

➢ ví, jak zatelefonovat na linku bezpečí
➢ účelně plánuje svůj čas pro
učení, práci, zábavu a odpočinek ➢ sleduje, jak se zachovat v dané situaci
podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky ➢ odmítá v modelových situacích
alkohol, cigarety, drogy
jiných osob
➢ uvědomuje si nebezpečnost jejich
užívání
➢ seznamuje se s následky užívání
➢ uplatňuje účelné způsoby
návykových látek
chování v situacích ohrožujících
zdraví a v modelových situacích ➢ zachovává hygienické návyky
simulujících mimořádné události
➢ předchází krizovým situacím,
předchází stresu
➢ předvede v modelových
situacích osvojené jednoduché

Lidské tělo

▪
▪
▪

Životní potřeby

▪
▪

Vývoj jedince
Pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou
Základy lidské reprodukce

▪

Projevy
Základní stavba a funkce
organismů

-

-

Morální rozvoj
✓ Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
-

Péče o zdraví, zdravá výživa

▪
▪
▪
▪
▪

Denní režim
Pitný režim
Pohybový režim
Zdravá strava
Reklamní vlivy

Návykové látky a zdraví

▪
▪
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Hrací automaty
Počítače

komunikační dovednosti
komunikace v různých situacích
(informování, odmítání, omluva,
přesvědčování, řešení konfliktů,
vyjednávání)
dovednosti komunikační obrany proti agresi
a manipulaci

dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
-

udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi
uplatňování principu slušného chování
význam kvality mezilidských vztahů pro
harmonický rozvoj osobnosti

způsoby odmítání návykových
látek

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

➢ uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní
ochranou

Osobní bezpečí

Receptivní činnosti

▪

Bezpečné chování
v rizikovém prostředí

▪
▪

✓ Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Krizové situace
Brutalita a jiné formy násilí
v médiích

-

▪

Služby odborné pomoci

Situace hromadného ohrožení

-

pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
hledání rozdílu mezi informativním,
zábavním a reklamním sdělením

✓ Fungování a vliv médií ve
společnosti
✓ vliv médií na každodenní život

Návykové látky a zdraví

▪

Odmítání návykových látek

Péče o zdraví, zdravá výživa

▪
▪
▪

Osobní hygiena
Intimní hygiena
Duševní hygiena

Stres a jeho rizika
➢ zvládá modelové situace v dopravní
výchově
➢ zná pravidla silničního provozu
➢ reaguje podle nich správně

Osobní bezpečí

-

vliv médií na uspořádání dne
vliv médií na kulturu (role filmu a TV
v životě jedince, rodiny)

✓ Stavba mediálních sdělení
159

▪
➢ ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc

➢ rozeznává nemoc a úraz
➢ ošetří drobná poranění
➢ zavolá lékaře – modelová situace
➢ předpovídá nebezpečí úrazu

Péče o zdraví, zdravá výživa

▪
▪
▪
▪
➢ cvičí toleranci k druhému
➢ uplatňuje ohleduplné chování
➢ má úctu ke starším, pomáhá jim
k druhému pohlaví a orientuje se
➢ zná správnou funkci rodiny, roli
v bezpečných způsobech
jednotlivých členů
sexuálního chování mezi chlapci
➢ rozeznává druhotné pohlavní znaky
a děvčaty v daném věku
➢ vyjmenuje cesty přenosu HIV
➢ uvědomuje si rizika spojená s touto
chorobou

Bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce a
cyklisty

Nemoc
Drobné úrazy a poranění
První pomoc
Úrazová zábrana

Partnerství, rodičovství, základy
sexuální výchovy

▪
▪
▪
▪
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Rodina a partnerství
Biologické a psychické změny
v dospívání
Etická stránka sexuality
HIV, AIDS – cesty přenosu

-

pozitivní principy – význam a užitečnost
zezábavňující principy – negativita
další mediální sdělení – skladby a výběr
sdělení v časopisech pro dospívající

4.4.3 VLASTIVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět VLASTIVĚDA je rozdělen ve čtvrté třídě do dvou tematických okruhů. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme
se žáci učí na základě nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti.
Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se
v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na
utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich
bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují
si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen.
Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a
dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V páté třídě je zařazen tematický okruh Lidé a čas, ve kterém se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas
měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se věci a život vyvíjejí a jakým změnám podléhají
v čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Podstatou je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně
vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby
mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních a specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
Časová dotace tohoto vzdělávacího oboru činí 2 hodiny týdně ve čtvrté třídě a v páté třídě.

Průřezová témata

Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.
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Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
Environmentální výchova
Výchova demokratického občana

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:
 vyhledává v encyklopediích, na internetu informace, snaží se je pochopit, třídit, propojit a uspořádat
 učí se pracovat s mapou
 učí se samostatně organizovat a řídit vlastní učení

b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:
 vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, učí se je rozeznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
 řeší problémy samostatně
 používá různé zdroje informací (členové rodiny, knihy, encyklopedie, návštěvy muzeí)
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c) Kompetenece komunikativní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 seznaemuje se s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech – kroniky, encyklopedie, internet, učebnice,
návody, rozšiřuje tím svou slovní zásobu, učí se v nich orientovat
 je veden k tomu, aby správně, výstižně a logicky formuloval své myšlenky a názory na lidskou společnost a historické události

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:
 učí se pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracování výstupů v oblasti vlastivědného
charakteru
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování
dobrých mezilidských vztahů
 požádá o pomoc v případě potřeby

e) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:






učí se respektovat přesvědčení druhých lidí
vyslechne názor druhého
vcítí se do něj a přijme jej, i když s ním úplně nesouhlasí
odmítá útlak, hrubé zacházení a fyzické násilí
učí se chápat ekologické souvislosti na základě poznávání svého okolí a místa, ve kterém žije
163

f) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 pracuje podle návodu, předem si stanoví postup a řídí se jím
 využívá znalosti a zkušenosti získané vlastní činností – hledání na internetu, vyhledávání v encyklopediích, návštěvy muzeí – pro
svůj rozvoj, k dalšímu vzdělávání
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT - VLASTIVĚDA – 4. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
MÍSTO, KDE ŽIJEME:
➢ určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem
ke krajině a státu

➢ určí světové strany v přírodě i
podle mapy, orientuje se podle
nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v
přírodě

➢ určí polohu Prahy v rámci ČR
➢ orientuje se v okolí Prahy
➢ seznamuje se a poznává minulost a
současnost Prahy
➢ zná významné památky a budovy
Prahy
➢ poznává druhy dopravních
komunikací a ví, jak je použít

Učivo

Průřezová témata

Obec (město), místní krajina

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

▪
▪
▪

✓ Vztah člověka k prostředí

▪
▪

Její části
Poloha v krajině
Minulost a současnost obce
(města)
Významné budovy
Dopravní síť

➢ pracuje s kompasem
Mapy obecně
tematické
➢ určí světové strany na mapě i
v přírodě podle kompasu
▪ Obsah
➢ rozliší mapy obecně zeměpisné od
▪ Grafika
map tematických
▪ Vysvětlivky
➢ zná barvy na mapě
➢ vyhledá v legendě mapy vysvětlivky
➢ rozumí měřítku mapy a umí ho
použít
➢ orientuje se v přírodě podle
turistické mapy
➢ naplánuje trasu pohybu v přírodě a
dodržuje ji
➢ zná pravidla bezpečného a
ohleduplného chování v přírodě
123

-

zeměpisné

a

naše obec (přírodní zdroje, jejich původ,
způsoby využívání a řešení odpadového
hospodářství, příroda a kultura obce a její
ochrana, zajišťování ochrany životního
prostředí v obci – instituce, nevládní
organizace, lidé)

➢ rozlišuje mezi náčrty, plány a
základními typy map
➢ vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí

➢ zhotoví si jednoduchý náčrt okolní
krajiny a umístí do něj orientační
body
➢ pozná rozdíl mezi plánem a mapou,
orientuje se v nich
➢ stručně charakterizuje přírodní
tvářnost ČR

Okolní krajina (místní oblast, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
region)

➢ orientuje se na vlastivědné mapě ČR
➢ vyhledává jednotlivé oblasti ČR

▪
▪

▪
▪
▪

➢ charakterizuje jejich polohu,
významné a typické přírodní prvky

▪
▪

➢ vyhledává významné zemědělské,

průmyslové, rekreační a chráněné
oblasti

Zemský povrch a jeho tvary
Vodstvo na pevnině
Rozšíření půdy, rostlinstva a
živočišstva
Vliv krajiny na život lidí

✓ Ekosystémy
-

-

Působení lidí na krajinu a
životní prostředí
Orientační body a linie
Světové strany

ekologii )
-

ČR
➢ usuzuje podle typu krajiny na
rozšíření různých druhů půd a z toho
vyplývající osídlení živočichy a
osazení rostlinstvem

-

➢ popisuje převažující charakter sídel
v jednotlivých oblastech ČR
➢ vyhledává na mapě důležitá sídelní
střediska ČR
➢ učí se posuzovat stav životního
prostředí, působení lidí na tvář
krajiny, zásahy lidí do přírody
➢ poznává, jaký vliv má krajina na život
lidí v různých regionech ČR
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les(les v našem prostředí, produkční a
mimoprodukční významy lesa)
pole (význam, změny okolí krajiny vlivem
člověka, způsoby hospodaření na nich, pole
a jejich okolí)
vodní zdroje (lidské aktivity spojené
s vodním hospodářstvím, důležitost pro
krajinnou

lidské sídlo – město – vesnice (umělý
ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí,
aplikace na místní podmínky)
kulturní krajina ( pochopení hlubokého
ovlivnění přírody v průběhu vzniku
civilizace až po dnešek)

➢ vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury
➢ jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam
z hlediska přírodního,
historického, politického,
správního a vlastnického

➢ na základě pozorování
Regiony ČR
charakterizuje podle map povahy
▪ Praha a vybrané oblasti ČR
jednotlivých oblastí ČR
▪ Surovinové zdroje
➢ snaží se podle charakteru povrchu
usoudit, jaké podnebí je v té které
▪ Výroba, služby a obchod
oblasti, jaké zemědělské produkty je
zde vhodné pěstovat, které druhy
zemědělského zvířectva se zde
chovají
➢ vyhledá na mapě základní toky
➢ najde a podle značek rozezná na
tematické mapě surovinové zdroje a
vyvodí, jaká výroba je pro danou
oblast vhodná
➢ seznamuje se s významem
jednotlivých oblastí ČR

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

➢ zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob života a přírody
v naší vlasti i v jiných zemích

➢ na mapě pozná jednotlivé světadíly
a světové oceány
➢ popíše jejich polohu (polokoule)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Evropa a svět

▪
▪
➢ popíše polohu ČR v Evropě
➢ zná a určí sousední státy ČR, popíše ▪
▪
jejich polohu vzhledem k ČR,
posoudí jejich přírodní tvářnost,
hospodářskou a společenskou
vyspělost
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Kontinenty
Evropské státy
EU
Cestování

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů, dovednosti pro učení a studium

✓ Kulturní diference
-

jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
člověk jako nedílná jednota tělesné i
duševní stránky, ale i jako součást etnika

➢ vyhledává na mapě známé oblasti
cestovního ruchu na území sousedních
států ČR
➢ vyjmenuje a vyhledá na mapě další
evropské státy, jejich města a střediska
cestovního ruchu
➢ vyhledat informaci, zda stát je či není
členem EU
➢ seznamuje se se základními údaji o
funkci a činnosti EU
➢ seznamuje spolužáky se zážitky
z vlastního cestování – kultura, zvyky,
odlišnosti , apod.
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-

-

poznávání vlastního kulturního zakotvení
respektování zvláštností různých etnik
(zejména cizinců nebo příslušníků etnik
žijících v místě školy)
základní problémy sociokulturních rozdílů
v ČR a v Evropě

➢ rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich
význam

➢ rozlišuje s porozuměním pojmy
Naše vlast
vlast, národ, národní hrdost,
▪ Domov
vlastenectví, cizina
▪ Krajina
➢ podle polohy sousedních států
usuzuje, jaké národnostní menšiny u ▪ Národ
nás žijí
▪ Základy státního zřízení a
➢ na základě vlastních zkušeností se
politický systém ČR
učí žít s jinými národnostmi
▪ Státní správa a samospráva
➢ chápe jejich fyzické odlišnosti, jiný
▪ Státní symboly
způsob života
➢ zná a chápe základní státoprávní
pojmy (prezident, parlament, senát,
poslanec, vláda, ministr, premiér,
volby), státní symboly (znak,
hymna, vlajka)
➢ pamatuje si důležité státní svátky a
zná jejich tradici a historické kořeny
➢ zná významné osobnosti současného
politického života
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

✓ Formy participace občanů
v politickém životě
-

-

volební systémy a demokratické volby a
politika /parlamentní, krajské a komunální
volby)
obec jako základní jednotka samosprávy
státu
společenské organizace a hnutí

LIDÉ KOLEM NÁS:

➢ zná příbuzenské vztahy v nejužší
rodině

➢ vyjádří na základě vlastních ➢ zná a pojmenuje širší příbuzenské
zkušeností základní vztahy
vztahy
mezi lidmi
➢ je si vědom toho, co znamená pojem
➢ vyvodí a dodržuje pravidla
generace, úcta ke starším
pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, ➢ z vlastní zkušenosti vypráví o vztazích
v rodině – dobrých i špatných – umí je
v obci (městě)
rozeznat
➢ ví z vlastní zkušenosti, jak rodina
funguje, péče rodičů o děti
➢ zná zaměstnání svých rodičů a
blízkých příbuzných

Rodina

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

▪
▪
▪

Sociální rozvoj

▪
▪
▪

➢ konkrétně ví, v čem spočívá práce
rodičů
➢ rozeznává rozdíl mezi prací fyzickou a
duševní a uvědomuje si potřebu obou
dvou
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Postavení jedince v rodině
Role členů rodiny
Příbuzenské a mezigenerační
vztahy
Život a funkce rodiny
Práce fyzická a duševní
Zaměstnání

✓ Poznávání lidí
-

vzájemné poznávání se ve skupině, třídě
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a
hledání výhod v odlišnostech
chyby při poznávání lidí

➢ rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci, obhájí při
konkrétních činnostech své
názory, popřípadě připustí svůj
omyl, dohodne se na společném
přístupu a řešení se spolužáky

➢ uvědomuje si, že lidé jsou různí,
Soužití lidí
mají odlišné názory, vlastnosti, vkus
(kořeny v rodinné výchově)
Mezilidské vztahy
➢ učí se tyto rozdíly chápat
➢ učí se ohleduplnosti i chování
k ostatním
Komunikace
➢ snaží se řešit případná
nedorozumění
Obchod
➢ učí se přijmout názor druhých, i
když s ním nesouhlasí
➢ stojí si za svým názorem, ale umí
Firmy
připustit i svoji chybu

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy
-

➢ seznamuje se s tím, že existují různé
zájmové spolky, politické strany,
Zájmové spolky
církve a učí se toleranci vůči nim
➢ učí se sociálnímu cítění
Politické strany
➢ pomáhá svým spolužákům a na
základě toho se učí pomáhat i cizím
lidem (př. Adopce na dálku apod.)
Církve
Pomoc
slabým

nemocným,

Společný „evropský dům“

123

sociálně

péče o dobré vztahy
chování podporující dobré vztahy
empatie a pohled na svět očima druhého
respektování, podpora, pomoc
lidská práva jako regulativ vztahů
vztahy a naše rodina, třída (práce
s přirozenou dynamikou dané třídy jako
sociální skupiny)

➢ popíše výbavu cyklisty a
jízdního kola
➢ zná způsob a pravidla
bezpečné jízdy na jízdním
kole
➢ rozeznává vybrané značky

➢ správně popíše povinnou a
Dopravní výchova
doporučenou výbavu jízdního kola a
▪ Výbava jízdního kola a
cyklisty
cyklisty
➢ zná odpovědnost cyklisty mezi
účastníky silničního provozu
➢ zná základní pravidla bezpečné
jízdy na silnici i za zhoršených
podmínek
➢ ovládá přecházení silnice s kolem
bez přechodu a po přechodu
➢ učí se dopravní značky
➢ orientuje se na křižovatkách a
kruhových objezdech

▪

Cyklista na silnici

▪

Cyklista na křižovatce

➢ umí bezpečně odbočit
➢ dodržuje vztahy mezi účastníky
silničního provozu

➢ rozpozná ve svém okolí jednání
a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo
demokratické principy

➢ na základě vlastních zkušeností
usuzuje, co je správné a co špatné

Právo a spravedlnost

➢ umí rozlišit mezi správným a
nesprávným jednáním
➢ je seznámen se základní listinou
lidských práv

▪

➢ zná práva a povinnosti dětí, žáků,
školy (školní řád), rodičů

▪
▪
▪

➢ je seznámen s pojmy rasismus,
xenofobie
➢ je si vědom, že každý má právo na
ochranu soukromého vlastnictví, ale i
duševních hodnot
123

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Základní lidská práva a práva ✓ Občanská společnost a škola
dítěte
- škola jako model otevřeného partnerství a
Práva a povinnosti žáků školy
demokratického společenství
demokratická
atmosféra a demokratické
Protiprávní jednání
vztahy ve škole
Právní ochrana občanů a
- formy participace žáků na životě místní
majetku, soukromého
komunity
vlastnictví, duševních hodnot - spolupráce školy se správními orgány a
institucemi v obci

➢ orientuje se v základních
formách vlastnictví, používá
peníze v běžných situacích

➢ z vlastní zkušenosti rozpozná
soukromé a veřejné vlastnictví

Vlastnictví

➢ je si vědom, jak je chránit, neničit

▪
▪
▪
▪
▪

➢ rozliší vlastnictví soukromé od
osobního, osobní od společného, učí
se je chránit
➢ používá peníze v běžném životě

Soukromé
Veřejné
Osobní
Společné
Peníze

➢ poznává hodnotu peněz
➢ poukáže v nejbližším
společenském a přírodním
prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí
obce (města)

➢ na základě předchozího učiva
Základní globální problémy
pojmenuje závažné sociální problémy,
▪ významné sociální problémy
rozdíly v životní úrovni
▪ problémy konzumní
➢ je seznámen s termínem konzumní
společnosti
společnost a s jejími negativními vlivy
a dopady (honba za penězi, úspěchem, ▪ nesnášenlivost mezi lidmi
necitelnost k lidem, k přírodě,
▪ globální problémy přírodního
nedostatkem úcty k druhým)
prostředí
➢ zopakuje si pojmy rasismus,
xenofobie
➢ je veden k ekologickému chování
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Vztah člověka k prostředí
-

-

náš životní styl
aktuální ekologické problémy, jejich
příčiny, důsledky, souvislosti, možnosti a
způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor
nerovnoměrnost života na Zemi ( rozdílné
podmínky prostředí a rozdílný společenský
vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování
rozdílů globalizace a principy udržitelnosti
rozvoje, příklady jejich uplatňování ve
světě, u nás)

ČLOVĚK A JEHO SVĚT - VLASTIVĚDA – 5. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
LIDÉ A ČAS:
➢ pracuje s časovými údaji a
využívá zjištěných údajů
z pochopení vztahů mezi ději a
mezi jevy

Učivo

Průřezová témata

➢ rozeznává rozdíly mezi minulým,
současným a budoucím dějem

Orientace v čase a časový řád

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

➢ zná pojem časový řád – usuzuje na
základě zkušeností a znalostí učiva
z předchozích ročníků
➢ je si vědom, že lidský život má určitý
řád, a je seznámen s tím, že to platí i
pro dějiny

▪
▪
▪

Osobnostní rozvoj

▪
▪
➢ narýsuje časovou osu a zaznamenává
na ní důležité letopočty a události naší ▪
▪
historie
▪
➢ orientuje se na časové ose
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Určování času
Čas jako fyzikální veličina
Dějiny jako časový sled
událostí
Kalendáře
Letopočet
Generace
Režim dne
Roční období

✓ Seberegulace a sebeorganizace
-

cvičení sebekontroly, sebeovládání –
regulace vlastního jednání a prožívání
vůle
organizace vlastního času
plánování učení a studia
stanovování osobních cílů a kroků k jejich
dosažení

➢ využívá archívů, knihoven,
sbírek , muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro
pochopení minulosti
➢ zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých
kulturních památek

➢ zopakuje si pojmy domov, vlast,
Báje, mýty, pověsti
rodný kraj, ví, co znamenají a jaký
▪ Minulost kraje a předků
je mezi nimi rozdíl
➢ zná nejstarší pověsti z našich dějin a ▪ Domov
vyjádří, jaký je rozdíl mezi nimi a
▪ Vlast
historickou skutečností
▪ Rodný kraj
➢ charakterizuje svými slovy způsob
života starých Slovanů
➢ jmenuje první státní útvary na
našem území (Velká Morava,
křesťanství, Cyril a Metoděj, sv.
Václav, počátky českého království,
český přemyslovský stát)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a kompetice
-

-

-

➢ rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních
specifik

rozvoj dovedností pro kooperaci
(seberegulace v situaci nesouhlasu,
odporu,apod., dovednost odstoupit od
vlastního nápadu, dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich
myšlenky, pozitivní myšlení apod.)
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se vedení a
organizování práce skupiny
rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situace
soutěže, konkurence

➢ charakterizuje hospodářský rozkvět, Současnost a minulost v našem OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
rozvoj vzdělanosti a kultury, způsob životě
Morální rozvoj
života lidí za vlády Karla IV.
▪ Proměny způsobu života
➢ má přehled o životě lidí ve
▪ Bydlení
středověku
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▪
▪
➢ na základě tohoto přehledu soudí, kde ▪
➢ má přehled o způsobu bydlení, práci a
rozvoji osad ve středověku

vznikaly nové osady a města
(důležitost pro obchod)
➢ zná důležitá data z tohoto období a
umí je zanést na časovou osu

➢ ví, z jakého důvodu došlo k husitským
válkám
➢ zná jejich důsledky (kladné i záporné)
➢ ví, jak se změnil způsob života během
husitských válek
➢ jmenuje významné osobnosti této
doby (Hus, Žižka)
➢ nastíní způsob života lidí v této době a
za vlády Jiřího z Poděbrad
➢ popíše nejvýznamnější události,
osobnosti období habsburské
monarchie (Rudolf II., J.A.Komenský,
Marie Terezie, Josef II.)
➢ zná význam těchto osobností pro naši
historii
➢ popíše způsob života lidí v této době
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Předměty denní potřeby
✓ Řešení problémů a rozhodovací
Průběh lidského života
dovednosti
Státní svátky a významné dny - dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí – problémy
v mezilidských vztazích, zvládání učebních
problémů vázaných na látku předmětů,
problémy v seberegulaci

➢ srovnává a hodnotí na
vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na našem
území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik

➢ je seznámen s termínem novověk
➢ posuzuje změny života v novověku
➢ vyloží význam vědy a techniky pro
rozvoj výroby

Regionální památky

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

▪
▪

✓ Formy participace občanů
v politickém životě

➢ charakterizuje společenský,
politický a kulturní život v českých
zemích na přelomu 19. a 20. století

Péče o památky
Lidé a obory zkoumající
minulost

-

➢ je si vědom obrovského technického
pokroku
➢ objasní vznik Československé
republiky
➢ rozumí demokratickým principům
budování státu
➢ zná nejvýznamnější osobnosti této
doby (Masaryk, Beneš, Štefánik)

➢ charakterizuje život v českých zemích
v období nacistické okupace
➢ zná význam obnovení Československé
republiky
➢ charakterizuje způsob života
v poválečném období
➢ rozumí důvodům, které vedly ke
komunistickému režimu a období
totality
➢ toto období charakterizuje
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volební systémy a demokratické volby a
politika
společenské organizace a hnutí

➢ objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a
významných dnů

➢ chápe na základě historického vývoje Historický přehled
v našich zemích , co vedlo k obnovení
▪ Znalost významných dní
demokratického vývoje (rok 1989,
v roce
Václav Havel)

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

➢ chápe vznik a rozpad České a
Slovenské Federativní Republiky a
vznik České republiky (1.1.1993)
➢ charakterizuje současný vývoj

-

➢ zná hlavní politické osobnosti našeho
státu
➢ zná významné dny v roce a na základě
znalostí historie objasní jejich význam

➢ bezpečně ovládá pravidla
chodce a cyklisty
➢ rozeznává dopravní značky
➢ poznává vztahy účastníků
silničního provozu

➢ bezpečně ovládá pravidla
ohleduplného chování
➢ chová se zodpovědně jako cyklista
➢ používá správnou výbavu jízdního
kola a cyklisty včetně reflexních
doplňků

✓ Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
demokratické zřízení jako protiváha
diktatury a anarchie
principy demokracie
základní kategorie fungování demokracie
význam ústavy jako základního zákona
země
demokratické způsoby řešení konfliktů a
problémů v osobním životě i ve společnosti

Dopravní výchova

▪
▪

➢ odhadne dopravní situaci, její
nebezpečí a vyvodí správné
řešení
➢ zná ohleduplné chování a
osvojuje si ho
➢ snaží se předcházet nebezpečí
s ohledem na sebe i ostatní
účastníky SP
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Na chodníku
Výbava jízdního kola a
cyklisty

4.5 Umění a kultura
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky celý 1.stupeň ZŠ. Vede je k tomu, aby hledali krásu v sobě i kolem sebe a chránili ji.
Přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že dává prostor pro uplatnění jejich tvořivých schopností a zprostředkovává jim umělecké
zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se.
Umožňuje žákům poznávání světa nejen racionálně. Představuje umění jako proces specifického poznání a dorozumívání. Vznikají
v něm informace o propojení vnějšího a vnitřního světa sdělované právě uměleckými prostředky.
Ukazuje na podstatu tvorby – dozvědět se něco o sobě, překonat sama sebe a přiblížit se tomu, co nás přesahuje.
V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónů, zvuků, barvy, gest a mimiky.
Tato vzdělávací oblast má významný relaxační charakter. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní
napětí a nevyváženost. Veřejná vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a odbourávají stres a trému.
Do této vzdělávací oblasti řadíme obory Hudební výchova, Výtvarná výchova a Dramatická výchova.

4.5.1

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovací předmět

Vyučovací předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA vede žáka pomocí činností vokálních, instrumentálních, hudebně-pohybových a
poslechových k porozumění hudebního umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace.
Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, jeho hudebnost (hudební schopnosti a hudební dovednosti – sluchové, rytmické,
pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně-pohybové, tvořivé a poslechové).
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Žák uplatňuje svůj hlasový potenciál při sólovém, skupinovém a sborovém zpěvu, své instrumentální dovednosti při sborové hře a
doprovodu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby.
Hlavním úkolem je nalézt žákovi oblast činnosti, ve které je schopen se úspěšně realizovat, a tím ho motivovat k odvaze a chuti
uplatnit osobní pocity a prožitky a estetická vyjádření nabídnout ostatním.
Hodinová dotace je 5 hodin, tedy po jedné hodině týdně v každém ročníku. Výuka těchto hodin je vedena v českém jazyce,
výstupy předmětu jsou plněny také v rámci hodin předmětu ANGLICKÝ JAZYK. Žáci se tak mohou seznamovat s kulturou a
terminologií obou jazyků a rozlišovat jejich specifika např. v intonaci vět, slovním přízvuku, výslovnosti. Výuka probíhá v hudebně

Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•
•
•

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:
 obohacuje se o nové poznatky prostřednictvím vlastní tvorby
 experimentuje s novými poznatky
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 rozvíjí tvořivost aktivním osvojováním různých hudebních technik
 vnímá umělecká díla a slohy v jejich historickém kontextu
 vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy na základě poznatků z různých vzdělávacích oblastí

b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:





kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby
je schopen obhájit svá rozhodnutí
hodnotí své výsledky
vyhledává vazby mezi druhy umění a žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která zpracovává

c) Kompetenece komunikativní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 rozvíjí dovednosti vést diskusi a dialogy o dojmu z uměleckého díla
 výstižně a kultivovaně se vyjadřuje v písemném i ústním, hudebním projevu
 přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:
 využívá prostoru pro osobité hudební projevy
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 podílí se na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí

e) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:
➢ seznamuje se s významnými autory a jejich uměleckými díly
➢ respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví
➢ má potřebu návštěv hudebních koncertů, hudebních akcí
➢ projevuje zájem o kulturní dění

f) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 osvojuje si hudební techniky, nástroje
 používá bezpečně a účinně materiály, vybavení, nástroje
 podílí se na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

Učivo

➢ zpívá na základě svých dispozic ➢ zvládá základy pěveckého projevu –
Zvuky – tóny
intonačně čistě a rytmicky
dýchání, výslovnost, uvolněné zpívání
přesně v jednohlase
➢ umí vyjádřit hudební kontrasty
Řeč – zpěv
➢ rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu
Ukolébavka
znějící hudby

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

Pochod

➢ pozná českou státní hymnu, umí ji
pojmenovat

Česká státní hymna

▪
➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty
➢ improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních
forem

➢ reaguje na změny rytmu
➢ dokáže rytmus reprodukovat

Poslech

Metronom

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
Hra na tělo

Poznávání lidí
-
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vzájemné poznávání se ve skupině

➢ rozlišuje jednotlivé kvality tónů

➢ rozpozná vlastnosti tónů
➢ slyšené tóny umí reprodukovat

Tóny

▪
▪
▪
▪

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Dlouhé – krátké
Tiché – hlasité
Pomalé – rychlé
Vysoké – hluboké

➢ rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu
znějící hudby
➢ rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje
➢ odliší hudbu vokální ,
instrumentální a vokálně
instrumentální

➢ dokáže vyjádřit emocionální zážitky Poslechové skladby
z hudby
▪ Vesele
➢ sluchově rozpozná barvu nástrojů,
▪ Smutně
pojmenuje je

➢ využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty

➢ zvládá hru na základní nástroje
➢ umí je pojmenovat
➢ sluchem rozliší rytmické a
melodické nástroje

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

➢ pozná klavír, housle, flétnu, kytaru
➢ určí jednotlivé hlasy při poslechu
vokální hudby

Orffovy nástroje

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání

➢ improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních
forem

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

cvičení dovedností zapamatování
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➢ reaguje pohybem na znějící
hudbu
➢ pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie

➢ reaguje na změny kvality tónů
➢ pohybem vyjadřuje délku, sílu,
výšku a rychlost melodie

Pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Kreativita

➢ vyjadřuje hudební náladu

-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality nápadů;
dotahovat nápady do reality)

Sociální rozvoj
Komunikace
-

řeč těla, řeč zvuků a slov
dovednosti pro sdělení verbální i
neverbální

Mezilidské vztahy
-

empatie a pohled na svět očima druhého

respektování, podpora, pomoc
➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty

➢ zvládne vytvořit jednoduchou
melodii na určitou báseň

Melodie

▪
▪

➢ improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních
forem

Klesající
Stoupající

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-
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cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
cvičení dovedností zapamatování

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ zpívá na základě svých dispozic ➢ rozvíjí hlavový tón s měkkým
nasazením
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase
➢ dodržuje pěvecký postoj
➢ rytmizuje a melodizuje
➢ dbá na správnou výslovnost
jednoduché texty
samohlásek na konci slov
➢ improvizuje v rámci
➢ zazpívá nejméně 10 písní, dokáže je
nejjednodušších hudebních
reprodukovat
forem

➢ rozpozná v proudu znějící hudby
některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální
➢ reaguje pohybem na znějící
hudbu
➢ pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie

Učivo
Hlasová a dechová cvičení

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

➢ v notovém zápisu pozná obrys
Melodie písní
melodie – stoupá, klesá
▪ Notový zápis
➢ sluchem rozpozná melodii
▪ Stoupající
➢ pohybově vyjádří typy melodie a její
▪ Klesající
ukončení
▪ Doprovod
▪ Vedená krokem, skokem

186

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

➢ zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase
➢ rozlišuje jednotlivé kvality tónů

➢ rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu
znějící hudby
➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty

➢ orientuje se v notovém zápisu písně Hudební pojmy
➢ umí vysvětlit významy pojmů a užití
▪ Opakování
➢ sluchově rozlišuje délku not,
▪ Zesilování – zeslabování
pomlky
▪ Zrychlování –
➢ s pomocí nástrojů z Orffova
zpomalování
instrumentáře praktikuje rytmické
vyjádření

Nota c,d,e

➢ zapíše noty do notové osnovy (na
linku, do mezery)

▪
▪
▪

➢ využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

Čtvrťová
Osminová
Půlová

Pomlka

▪
▪

Čtvrťová
Osminová

Takt 2/4, ¾
Dynamická znaménka

▪

p – mf – f

Tempo
Dvojčára
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty
➢ improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních
forem
➢ využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
➢ reaguje pohybem na znějící
hudbu
➢ pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
➢ rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje

➢ využívá tleskání, pleskání, dupání
➢ zvolí vhodný nástroj z Orffova
instrumentáře pro vyjádření rytmu

Doprovod písně

▪
▪
▪

➢ zvládá držení rukou při tanečním
pohybu
➢ dodržuje rytmus, tempo
➢ pracuje nejméně se třemi hudebně
pohybovými hrami

-

Rytmický
Instrumentální

Pohybový
poskočný krok
přísunný krok

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
Komunikace
-

Poznávání lidí
-

➢ vnímá hudbu jako vyjádření pocitů,
nálad, zážitků
➢ dokáže vyjádřit slovně, pohybem
vlastní emocionální zážitky

řeč těla, řeč zvuků a slov
dovednosti pro sdělení verbální i
neverbální

Poslechové skladby

Hudební nástroje
➢ odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
▪ Kontrabas
instrumentální
➢ rozlišuje hudební styly a žánry
▪ Housle
➢ reaguje pohybem na znějící
➢ hraje na Orffovy nástroje
▪ Trubka
hudbu, pohybem vyjadřuje
▪ Buben
metrum, tempo, dynamiku, směr ➢ seznámí se s významnými osobnostmi
hudby
a
jejich
dílem
melodie
▪ Klarinet
➢ zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
Vánoční koledy
přesně v jednohlase
Jan Jakub Ryba
➢ využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
Hudební skladatelé

▪
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Poslech

vzájemné poznávání se ve skupině

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Kreativita
-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality
nápadů; dotahovat nápady do reality)

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 3. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase
➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty
➢ improvizuje v rámci
nejjednodušších učebních forem

Učivo

➢ využívá dovednosti

Pěvecký projev

➢ rozvíjí si hlasový rozsah
➢ zná nejméně 10 písní

▪
▪
▪
▪

Dýchání
Postoj
Výslovnost
Rozezpívání

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

Zpěv písní různých žánrů
Kánon
➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty

➢ orientuje se v notové osnově a
reprodukuje podle not

➢ improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních
forem
➢ zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase
➢ rozlišuje jednotlivé kvality tónů
➢ rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu
znějící hudby

➢ tleská, pleská v rytmu podle
grafického záznamu
➢ dokáže zhudebnit text
➢ využívá stoupající a klesající melodii ,
postupující v krocích a skocích

Hudební hry

▪

▪
▪

Hry na ozvěnu

Osobnostní rozvoj

melodická

Rozvoj schopností poznávání

rytmická (Hra na tělo)

-

Otázka – odpověď
Hrátky s říkadly

-

Melodie lomená
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

Kreativita
-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality nápadů;
dotahovat nápady do reality)

➢ rozlišuje jednotlivé kvality tónů ➢ využije znalosti a pozná v grafickém
záznamu hudební prostředky
➢ rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu
➢ rozlišuje sluchem
znějící hudby
➢ vytváří pohybové improvizace
➢ rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty
➢ improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních
forem
➢ reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

➢ využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
➢ rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje,
odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
➢ reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

➢ tleská, pleská, vydupává
➢ použije vhodná nástroj z Orffova
instrumentáře
➢ pracuje nejméně se třemi hudebně
pohybovými hrami
➢ orientuje se v prostoru
➢ pamětně uchová doprovod a
reprodukuje při vlastním projevu

Hudebně vyjadřovací prostředky

▪
▪
▪
▪
▪

Melodie
Rytmus
Dynamika
Tempo
Hudební barva

Doprovod písně

▪
▪
▪
▪

Rytmický
Melodický
Instrumentální
Pohybový

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

Orientace

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

Seberegulace a sebeorganizace
-

cvičení sebekontroly, sebeovládání

regulace vlastního jednání i prožívání
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➢ rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje,
odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
➢ reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

➢ sluchem rozliší podle rytmu a melodie Poznávání písní
písně
▪ Menuet
➢ dokáže si podle notového zápisu
▪ Polka
představit melodii

▪

➢ odlišuje výrazově pohybem skladby
od jiných žánrů (taneční, smuteční,
rock)
➢ pracuje nejméně se 4 skladbami

Pochod

Poslechové skladby
Slavnostní hudba

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

➢ pojmenuje noty a umístí je v notové
osnově
➢ rozliší takty
➢ vytvoří takty z not a pomlk různých
délek
➢ zpívá na základě svých dispozic ➢ rozpozná sluchem tóny ladící k sobě
intonačně čistě a rytmicky
➢ dodržuje vlastní tempo
přesně v jednohlase

Hudební pojmy

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢ vytváří jednoduché skladby

Notová osnova
Noty c1 – a1
Nota celá
Pomlka půlová
Takt 4/4
Taktová čára
Přízvučné a nepřízvučné
doby

Pentatonika
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Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

Kreativita
-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality nápadů;
dotahovat nápady do reality)

➢ reaguje pohybem na znějící
➢ zvládá dvoudobou chůzi a tanec
hudbu, pohybem vyjadřuje
➢ pohybuje se podle hudby na místě,
metrum, tempo, dynamiku, směr
vpřed i vzad
melodie
➢ používá přísunný krok
➢ pracuje nejméně se třemi hudebně
pohybovými hrami
➢ dokáže vyjádřit emocionální zážitek z
hudby

Pohybový projev

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference
Tanec

-

jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
cvičení dovedností zapamatování

Lidské vztahy
-

udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Sebepoznání a sebepojetí
-

➢ rozpozná v proudu znějící
➢ má představu o schématu dvoudobého Orchestr
hudby některé hudební nástroje ,
taktu
odliší hudbu vokální,
➢ chápe funkci dirigenta
instrumentální a vokálně
Kapela
➢ rozpozná rozdíl mezi kapelou a
instrumentální
orchestrem
Dirigent
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já jako zdroj informací o sobě

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 4. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových
tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti

Učivo

➢ prodlužuje výdech

Hlasová a dechová průprava
➢ dokáže vázat tóny
➢ přenese slyšené vysoké a hluboké tóny
Zpěv písní
do své hlasové polohy
➢ zná alespoň 10 písní a dokáže s nimi
pracovat
Píseň

▪
▪
➢ rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby

➢ pozná v notovém zápisu písně
vzestupnou a sestupnou melodii
➢ rozpozná dvojdílnost a trojdílnost
v hudbě
➢ seznámí se s jiným typem hudební
skladby, hudební formou

Lidová
Umělá

Forma hudební skladby
a,b
a,b,a
Rondo
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

➢ vytváří v rámci svých
individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry,
dohry a provádí elementární
hudební improvizace
➢ využívá na základě svých
hudebních schopností a
dovedností jednoduché, popř.
složitější hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci

➢ rozlišuje typy melodie sluchově i
v notovém záznamu

Melodie

▪
▪

➢ dotváří zakončení melodie zpěvem
➢ zaznamenává rytmus dokončené
melodie
➢ zhudební text
➢ využije hudební nástroj k doprovodu
písně či k vlastní hře

Ukončená
Neukončená

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

Předvětí, závětí
Básně – písně

Kreativita
-

Orffovy nástroje

➢ ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních
schopností a dovedností vytváří
pohybové improvizace

➢ rozpozná v proudu znějící
hudby některé z užitých
hudebních výrazových
prostředků, upozorní na
metrorytmické , tempové,
dynamické i zřetelně
harmonické změny

➢ vyjadřuje pohybem charakter hudby ,
vlastní emocionální prožitek
➢ odlišuje rytmické celky
➢ využívá taneční kroky
➢ zvládá kroky se zhoupnutím ve 3/4
taktu
➢ má představu o taktovacích
schématech

Pohybový doprovod, hry

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality nápadů;
dotahovat nápady do reality)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference
Polka, Valčík

-

jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti

Dvoudobý a třídobý takt

chápe
význam
určitých Nástrojové skupiny
hudebních nástrojů, pro
▪ Dechové
vyjádření
výrazových
prostředků
▪ Bicí
▪ Strunné
pojmenovává hudební nástroje
a sluchem je rozpozná

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

➢ vytváří v rámci svých
individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry
a dohry a provádí elementární
hudební improvizace

zaznamenává vlastní hudební Záznam vokální hudby
nápad, téma graficky
(melodie, rytmus) podle
stupně hudebního rozvoje

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Kreativita
-

-

rozpozná v proudu znějící
hudby
některé
z užitých hudebních
výrazových
prostředků, upozorní
na metrorytmické ,
tempové, dynamické i
zřetelně harmonické
změny

orientuje se v notovém zápisu Hudební pojmy
a v předznamenání u not
▪ Repetice
sluchově rozlišuje zvýšení a
▪ Legato, staccato
snížení tónu
▪ Synkopa
rozpozná durovou a mollovou
▪ Rytmické ostinato
píseň či akord
▪ Křížek, béčko
pracuje nejméně s 8 skladbami

ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních
kroků, na základě
individuálních
schopností
a
dovedností
vytváří
pohybové
improvizace

nabývá povědomí o významu
hudebních skladatelů
Stupnice Dur i moll
sluchově vnímá odstíny hudby Poslechové skladby

▪
▪

v durové i mollové tónině

dokáže popsat své pocity z
poslechu

G klíč
Stupňování

Lyrické písně, žertovné
Pochod
Polka, valčík
Smetana, Dvořák, Janáček
Haydn, Beethoven
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cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality nápadů;
dotahovat nápady do reality)
tvořivost v mezilidských vztazích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

➢ realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností melodii, píseň
zapsanou pomocí not

orientuje se v notách, notovém Solmizační slabiky
zápisu
Noty c1 – c2
využívá znalostí a dovedností
z hudební teorie

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 5. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových
tóninách a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti

➢ nepřepíná sílu hlasu
➢ zpívá v přirozených zpěvních
polohách, pro které má hlas připraven

Učivo
Hlasová hygiena

➢ dbá na srozumitelnou výslovnost
➢ dbá na správné dýchání, nasazení a
tvorbu tónů
➢ udrží při zpěvu svoji tóninu

▪

Upevňování vokálních
dovedností

▪

Sjednocování hlasového
rozsahu (c1 – d2)
Artikulace

▪

Lidová muzika

▪

Primáš

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

-

Sociální rozvoj
Komunikace
-

-
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

řeč těla, řeč zvuků a slov
dovednosti pro sdělení verbální i
neverbální

➢ realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností melodii, píseň
zapsanou pomocí not
➢ rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby

➢ dokáže podle not zpracovat
melodicky, rytmicky, tanečně nebo
jako hudební doprovod
➢ složí jednotlivé takty v celek – píseň
➢ vyjádří hudbu pohybem a využívá
taneční kroky
➢ rozliší dvoudílnou a třídílnou formu
v notovém zápisu, poslechem

Metrum, rytmus, takt

➢ vytvoří hudební motiv v dané formě

a-b-a

Hra na skladatele
Hudební formy
a-b

➢ dokáže pozměnit rytmus
Variace
➢ vytváří v rámci svých
➢ složí melodii na daný rytmický
individuálních dispozic
záznam
jednoduché předehry, mezihry a ➢ zhudební jednoduchý text
dohry a provádí elementární
hudební improvizace

➢ realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii, píseň
zapsanou pomocí not

➢
➢
➢
➢

Kreativita

Pentatonické muzicírování
Textař, skladatel

orientuje se v notovém zápise
Hudební pojmy
dokáže zapsat, provést notový zápis
▪ Tónina
umístí noty v notové osnově
- tónika
rozumí významům, uplatní při zpěvu a - dominanta
poslechu písní
▪ Pomocné linky
▪ Akord
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cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality nápadů;
dotahovat nápady do reality)
cvičení dovedností zapamatování

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy
-

rozvíjet spolupráci s jinými lidmi

▪
▪
▪
▪
-

Synkopa
Koruna
Celý tón, půltón

Oktáva
jednočárkovaná
dvoučárkovaná malá

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

Kreativita
-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality nápadů;
dotahovat nápady do reality)

✓ Sebepoznání a sebepojetí
-

já jako zdroj informací o sobě
druzí jako zdroj informací o mně

Sociální rozvoj
Komunikace
-

řeč těla, řeč zvuků a slov
dovednosti pro sdělení verbální i
neverbální

Mezilidské vztahy
-

198

chování podporující dobré vztahy, empatie
a pohled na svět očima druhého,
respektování, podpora, pomoc

➢ využívá na základě svých
hudebních schopností a
dovedností jednoduché,
popř.složitější hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a
písní

➢ zvládá taktovací schémata
➢ hraje na Orffovy nástroje

➢ rozpozná v proudu znějící hudby
některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní
na metrorytmické , tempové,
dynamické i zřetelně harmonické
změny

➢ chápe funkci hudby
➢ rozpozná hudební nástroje
➢ vnímá hudbu nejen jako proud hudby

➢ ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností
a dovedností vytváří pohybové
improvizace
➢ realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii, píseň
zapsanou pomocí not

➢ dokáže si v paměti uchovat krátký
taneční motiv a reprodukovat ho
➢ přizpůsobí pohybový projev
charakteru skladby
➢ uplatňuje svoji představivost, cítění
hudby, rytmu

Hudba a tanec

➢ zvládá základy lidového a
společenského tance
➢ pracuje nejméně se čtyřmi
pohybovými hrami

Hudební výraz

Polkový rytmus

▪

➢ dokáže je pojmenovat

Lidový dvojhlas

Taktování

▪

Doprovod písní

Poslechové skladby

▪
▪

➢ hudbu interpretuje

Hudební styly
Hudební žánry

Pohybové hry
doprovod písní

,

Pantomima
Orientace v prostoru
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pohybový

➢ seznámí se se životními osudy
hudebních skladatelů a jejich
stěžejními díly
➢ má povědomí o významných
světových skladatelích

Smetana
Janáček
Dvořák
Ryba
Mozart
Bach

➢ 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
➢ využívá na základě svých
hudebních schopností a
dovedností jednoduché,
popř.složitější hudební
nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ovládá nejméně 10 písní
Zpěv písní různých stylů, žánrů
dbá na hlasovou hygienu
rozšiřuje si hlasový rozsah
Česká státní hymna
vhodně a citlivě volí nástroje
z Orffova instrumentáře
zná státní hymnu, zazpívá ji
zná autora hudby i textu
chápe, co hymna vyjadřuje a vystihuje
zná hudební styly, žánry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

VÝCHOVA
V EVROPSKÝCH A
SOUVISLOSTECH

K MYŠLENÍ
GLOBÁLNÍCH

Objevujeme Evropu a svět
-
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naše vlast a Evropa
státní symboly

➢ má povědomí o typech orchestrů
➢ rozlišuje pěvecké sbory

Symfonický orchestr
Dirigent
Sbormistr
Kapelník
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4.5.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA je založen na dvou základních fenoménech – výtvarném projevu a na výtvarné kultuře.
Rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na vizuální vnímání, obrazotvornost, vyjadřování a komunikaci.
Základním rysem kompetence předmětu je propojování smyslových, citových a myšlenkových složek psychiky žáka se schopností
hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování jevů a vztahů v mnohotvárném vnějším a vnitřním světě. Propojování obrazného a
verbálního vnímání, cítění, myšlení a projevu napomáhá VV vnitřní duchovní jednotě osobnosti, jejímu celistvému bytí a humanizaci
světa.
Obsah učiva je volně rozvržen na tříletá období. Učitel si sám podle svého uvážení rozdělí učivo do jednotlivých ročníků. Jednotlivé
klíče – náhledy na učivo – usnadňují orientaci v horizontální a vertikální návaznosti, propojování a gradování obsahu, úkolů a cílů
předmětu. Úvod ke každému z klíčů obsahuje klíčová slova jako základní zobecňující a orientační pojmy pro kontinuální
koncipování, realizaci a zpětnou vazbu.
Hodinová dotace je v prvním až pátém ročníku 1 hodina týdně s tím, že výstupy oboru Výtvarná výchova jsou plněny i v předmětech
DRAMATICKÁ VÝCHOVA a ANGLICKÝ JAZYK. Celková časová dotace je 5 hodin. Výuka je vedena v českém i anglickém jazyce,
žáci se tak mohou seznamovat s kulturou a terminologií obou jazyků. Výuka probíhá ve výtvarném ateliéru.
Výtvarná výchova je vyučována metodou CLIL v 1.-5. ročníku, kdy je výuka realizována v anglickém jazyce.

Průřezová témata

Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•

Mediální výchova
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•
•
•
•

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
Environmentální výchova

Klíčové kompetence

g) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:






obohacuje se o nové poznatky ve sféře materiální a duchovní prostřednictvím vlastní tvorby
experimentuje s materiálem, pocity i získanými vědomostmi
rozvíjí tvořivost aktuálním osvojováním různých výtvarných technik
vnímá umělecké dílo a slohy v jejich historickém kontextu
formuje studijní dovednosti cvičením představivosti, fantazie a paměti

h) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:






kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby
je schopen obhájit svá rozhodnutí
hodnotí své výsledky slovně
utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci ve skupině, s učitelem a jinými lidmi
napomáhá k zvládání vlastního chování pomocí výtvarného projevu

i) Kompetenece komunikativní
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Na úrovni základního vzdělání žák:






rozvíjí dovednosti vést diskusi a dialogy o dojmu z uměleckého díla
výstižně a kultivovaně se vyjadřuje ve výtvarném projevu
přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání
přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace
přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

j) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:








využívá prostoru pro osobité výtvarné projevy
podílí se na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí školy
rozvíjí schopnost poznávání, sebepoznávání a sebepojetí
snaží se o cvičení sebekontroly a sebeovládání
cvičí se v kreativitě a je v ní podporován
poznává lidi v rámci skupiny a třídy
utváří hezké mezilidské vztahy

k) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:
➢ respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví
➢ má potřebu návštěv výstav a galerií
➢ projevuje zájem o kulturní dění
➢ ochotně pomáhá zejména slabším
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l) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 osvojuje si výtvarné techniky, nástroje
 používá bezpečně a účinně materiály, vybavení, nástroje
 s radostí pracuje a tvoří
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. – 3. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty)
➢ v tvorbě prezentuje životní
zkušenosti, uplatňuje přitom
v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich
kombinace
➢ vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a
pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky
➢ interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se
svojí dosavadní zkušeností

➢ rozeznává různorodé přírodní
materiály

Učivo
Experimenty s nástroji

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢ seznamuje se s rozličnými
technikami
➢ přechází od hry k experimentu
➢ osvojuje si základní dovednosti
práce s nástroji

Ruka
Tužka

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA

A

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj

Kůra
Různé druhy papíru
Zemina
Písek

Rozvoj schopností poznávání

Štěrk
Plasty
Kovy
Kůže

-

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

Kreativita

-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
pružnost, originalita nápadů

Sociální rozvoj

Mezilidské vztahy
RUCE SOCHAŘE, BUBENÍKA, LÉKAŘE

vztahy a naše skupina / třída

Morální rozvoj

POHLED, PŘÁNÍ
DŮM SNŮ
DÁREK
HRAD
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Praktická etika
-

analýza postojů a hodnot a jejich
projevů tvořivosti

➢ je schopen orientace a
představivosti v reálném a
duchovním prostoru
➢ tvůrčím způsobem
experimentuje s barvami
(míchání, překrývání, barvy
studené a teplé, světlé a tmavé,
základní a podvojné)

Záznamy autentických smyslových
zážitků, emocí, myšlenek, pohybu
v prostoru a čase

▪
▪
▪
▪

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA -

Linií

Základní podmínky života

Barvou
Tvarem

-

voda (ochrana její čistoty, význam)
půda, přírodní zdroje

Písemným projevem

KUDY TEKLA VODA
VESELÉ A SMUTNÉ KRAJINY
JAK SE MRAKY POHÁDALY
ZVUKY A RYTMY STROJŮ
JAK ZVONÍ ZVONY
PALETA
BARVY,
KTERÉ
POTKAL

JSEM

JAK VONÍ LES
BARVY MÉHO STRACHU
➢ na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
➢ v tvorbě prezentuje životní
zkušenosti, uplatňuje přitom
v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary,

➢ rozeznává základní geometrické
útvary (plošné i prostorové)
➢ odlišuje je od tvarů přírodních
➢ učí se je rozeznávat jako
obrazové znaky

Vytváření jednoduchých náčrtků, OSOBNOSTNÍ
plánků, modelů podle skutečnosti VÝCHOVA i fantazie
NAŠE TŘÍDA

A

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj

DĚTSKÝ POKOJÍČEK

Rozvoj schopností poznávání

DOMY

-

MOSTY
VĚŽE
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

Kreativita

objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich
kombinace
➢ vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a
pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky

BLUDIŠTĚ

-

PANÁČEK
PIKTOGRAMY
MOJE PÍSMO
➢ poznává možnosti volného
lineárního a plošného vyjádření
➢ volně experimentuje s linkou,
tvarem, obrysem

Hra a experimenty s tvary,
barvami, liniemi, znaky

▪
▪
▪

Otisk v ploše, materiálu
Frotáž
Jednoduché grafické
techniky

▪
▪
▪

Koláž, dekoláž, muchláž
Asambláž
Kombinace technik

BROUCI

Sebepoznání a sebepojetí
-

já jako zdroj informací o mně
moje vztahy k druhým lidem

Morální rozvoj
Praktická etika
-

analýza postojů a hodnot a jejich
projevů ve tvořivosti

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V GLOBÁLNÍCH
A
EVROPSKÝCH
SOUVISLOSTECH -

LISTY A PLODY STROMŮ

Evropa a svět nás zajímá

KOŘENY, KŮRA

-

RYBNÍK

Objevujeme Evropu

ČERT A ANDĚL

-

MŮJ KAMARÁD KOCOUR
➢ aktivně pracuje s reprodukcemi
výtvarných děl (pojmenovává
formotvorné prvky, vyjadřuje
pocity)

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti,originality
nápadů)

Experimenty s reprodukcemi

208

▪

Hledání detailu,
základních
geometrických tvarů

▪
▪

Skládání
Deformování

zvyky a tradice národů Evropy

naše vlast a Evropa

➢ na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
➢ v tvorbě prezentuje životní
zkušenosti, uplatňuje přitom
v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich
kombinace
➢ vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a
pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky

▪

Dotváření kresbou a
barvou

▪

Doplňování písemným
projevem

OBRAZ A SOCHA
PORTRÉT
POSTAVA
MAPA
KRAJINA
➢ ve známém prostředí školy
Seznamování s architekturou a OSOBNOSTNÍ
A
SOCIÁLNÍ
poznává detaily stavby, zařízení, velkoformátovou tvorbou
VÝCHOVA příjemná zákoutí, hodnotí
▪ Kresba, malba (defalt,
vzhled a navrhuje řešení
Osobnostní rozvoj
balicí papír)
Kreativita
▪ Objekty (prostorová
- cvičení pružnosti, originality nápadů,
konstrukce)
RADNICE
ŠKOLA
OKNA, DVEŘE

-

schopnosti vidět věci jinak, citlivost
schopnost dotahovat nápady do reality
tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj

KAM
AŽ
ROSTOU Mezilidské vztahy
MRAKODRAPY
- vztahy a naše skupina / třída
VÝZDOBA ŠKOLY (uvnitř, VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
venku)
V GLOBÁLNÍCH
A
➢ na základě vlastních
zkušeností nalézá a do
komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazových
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral, upravil

Tematické kreslení

EVROPSKÝCH
SOUVISLOSTECH -

Evropa a svět nás zajímá
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
VELIKONOCE, VÁNOCE
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-

zvyky a tradice národů Evropy
život dětí v jiných zemích

MASOPUST
PRÁZDNINY
ŽIVOT NA HRADĚ

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

Kulturní diference

VESMÍR
–
NEJVĚTŠÍ
HVĚZDA NA OBLOZE
ILUSTRACE POHÁDEK

-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení
respektování zvláštností různých etnik

ZÁCHRANÁŘI
DEN EVROPY

➢ na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
➢ v tvorbě prezentuje životní
zkušenosti, uplatňuje přitom
v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich
kombinace

➢ toleruje jiné způsoby vidění a
výtvarného vyjádření

Rozdílné vyjadřování malířů, MEDIÁLNÍ VÝCHOVA –
sochařů a zvláště ilustrátorů
Receptivní činnosti
dětských knih
Kulturní bohatství národa

▪
▪
▪
▪
▪

➢ vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a
pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky
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Společné návštěvy
výstav
Besedy
Film
Video
Publikace o výtvarném
umění

Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení
-

rozlišování zábavních prvků ve
sdělení

Vnímání autora
sdělení
-

mediálních

identifikování postojů a názorů
autora v mediovaném sdělení
výrazové prostředky a jejich
uplatnění pro vyjádření či zastření
názoru a postoje i pro záměrnou
manipulaci

➢ na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či
upravil
➢ v tvorbě prezentuje životní
zkušenosti, uplatňuje přitom
v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich
kombinace

➢ ověřuje si vliv svých činností na Prezentace své tvorby
okolí
▪ Příprava výstavy +
vernisáž

▪
▪
▪

Projekty
Školní výzdoba
Slavnosti - návrhy
výzdoby + realizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

Kulturní diference
-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení
respektování zvláštností různých etnik

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA -

A

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj
Kreativita

➢ vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a
pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky

-

cvičení pružnosti, originality nápadů,
schopnosti vidět věci jinak, citlivost
schopnost dotahovat nápady do reality
tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj

Mezilidské vztahy
-
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vztahy a naše skupina / třída

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 4. – 5. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ při vlastních tvůrčích
činnostech pojmenovává
prvky vizuálně obrazného
vyjádření
➢ porovnává je na základě
vztahů
➢ užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření
ve vztahu k celku, v plošném
vyjádření linie a barevné
plochy, v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků
ve vztahu k vlastnímu tělu i
jako nezávislý model

➢ vědomě volí nástroje a techniky
pro kresbu, malbu, grafiku,
plastickou a prostorovou tvorbu
➢ seznamuje se s možnostmi
instalace, akční tvorby,
výrazovými možnostmi zásahů
do přírody
➢ používá video, grafiku PC,
fotografie

Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti –
TĚLO A PROSTOR

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA -

A

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj
JÁ A MOJE RODINA (RODIČE,
Rozvoj schopností poznávání
PRARODIČE,
SOUROZENCI)
- cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění
KAMARÁDI,
SPOLUŽÁCI,
UČITELÉ – PORTRÉT
Kreativita
DOMÁCÍ ZVÍŘATA
- cvičení pro rozvoj základních rysů
HRDINOVÉ POHÁDEK
Výtvarné vyprávění
POHÁDKA
LEPORELO
HOSTINA
Nástroje , stroje, předměty

▪
▪

Podoba
Funkce a užití

BUDÍK
HUDEBNÍ NÁSTROJE
TELEKOMUNIKAČNÍ MÉDIA
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
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-

kreativity
pružnost, originalita nápadů

Sociální rozvoj

Mezilidské vztahy
-

vztahy a naše skupina / třída

Morální rozvoj
Praktická etika
-

analýza postojů a hodnot a jejich
projevů ve tvořivosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

Kulturní diference
-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

➢ při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě
zaměřuje na projevené vlastní
zkušenosti i na tvorbu
vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy

➢ tvoří jednoduché plošné
kompozice z geometrických
tvarů, řazení, rytmus, prolínání,
množení, přímka, křivka, linie

➢ uplatňuje je v plošné,
objemové i prostorové tvorbě
➢ osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k realitě,
k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného
vyjádření, pro vyjádření
nových i neobvyklých pocitů
a prožitků, svobodně volí a
kombinuje prostředky
➢ porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření
a přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace
➢ nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral, upravil

respektování zvláštností různých etnik

KULTURA
BYDLENÍ
–
NÁVRHY NA LÁTKU,
ODĚV
SOUČASNÁ
KULTURA

➢ nalézá vhodné prostředí pro
vizuálně obrazné vyjádření
vzniklé na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání
dalšími smysly

-

Dekorativní práce

ODĚVNÍ

PÍSMO
–
JEHO
KOMUNIKATNIVNÍ
A
ESTETICKÁ FUNKCE
➢ uvědomuje si možnosti
kompozičních přístupů
(horizontála, vertikála, kolmost,
střed, symetrie)
➢ využívá je při experimentálním
řazení, seskupování,
zmenšování, zvětšování,
zmnožení, vrstvení tvarů a linií
v ploše i prostoru
➢ porovnává prostředí školy
(sleduje detaily stavby a
zařízení)
➢ vymýšlí nová řešení, porovnává
a hodnotí vzhled jednotlivých
tříd
➢ osvojuje si schopnost výtvarné
výpovědi – jejího hodnocení,
zdůvodnění a obhájení, vedení
dialogu, vyjadřování se k tvorbě
vlastní i ostatních – tolerance
k rozdílným způsobům
výtvarného vyjádření

Architektura, lidová architektura

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA

NÁŠ DŮM

Osobnostní rozvoj

MĚSTO

Rozvoj schopností poznávání

ŠKOLA

-

A

SOCIÁLNÍ

cvičení smyslového vnímání, pozornosti

a soustředění
DŮM , VE KTERÉM BYDLÍ
PRARODIČE
Kreativita

DÁVNÉ
A
CIVILIZACE

BUDOUCÍ -

VYMYŠLENÉ CIVILIZACE

-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
pružnost nápadů

Sociální rozvoj

Mezilidské vztahy

Experimenty s reprodukcemi a
tiskovinami
-

vztahy a naše skupina / třída

POSTAVY

Morální rozvoj

PŘÍRODA

Praktická etika

TECHNIKA
PÍSMO
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-

analýza postojů a hodnot a jejich
projevů ve tvořivosti

STRUKTURY

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

SYMBOLY

Kulturní diference
-

Expresivní
doplněný
skutečnosti

výtvarný projev
pozorováním -

poznávání vlastního kulturního
zakotvení
respektování zvláštností různých etnik

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V
GLOBÁLNÍCH
A
JÁ A TY UVNITŘ (co cítíme,
vnímáme, co víme a nevíme, EVROPSKÝCH
SOUVISLOSTECH přání, obavy a touhy)
JAK SE HLADÍ LIDÉ

✓ Evropa a svět nás zajímá

JAK SE KOČKUJÍ KOŤATA

ORGANISMY
A
JEJICH PROMĚNA (tvar, barva, růst
rostlin,
bacil,
vir
/personifikace/)
PŘÍRODNÍ DĚJE (bouře, mlha,
vichřice, mraky, vlnobití,
sopky)
Výtvarné
vyjádření
z poslechu hudby
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pocitů

zvyky a tradice národů Evropy
život dětí v jiných zemích

➢ 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
➢ porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření
a přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace
➢ nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral, upravil

➢ ověřuje si vliv svých činností na Záznam a dokumentace sbírek, OSOBNOSTNÍ
okolí
přehledů tematických kolekcí
VÝCHOVA ➢ vystavuje své práce
➢ realizuje výtvarné projekty
➢ připravuje výtvarnou výzdobu
školní slavnosti
➢ dokumentuje život školy – tvoří
tematické kolekce a řady

A

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj

NÁŠ DŮM – LIDÉ
MRAVENIŠTĚ
VČELÍ
SPOLEČENSTVÍ,
LABYRINTY A BLUDIŠTĚ

Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

Kreativita
KALENDÁŘE
PŘÍRODY
(probuzení,
spánek, - cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
biorytmy, mimikry)
-

PŮDA A ŽIVOT V NÍ
ZÁTIŠÍ PRO RADOST

Sociální rozvoj

Mezilidské vztahy

SBÍRKA
KAMENŮ,
BAREVNÝCH PÍSKŮ
VÝZDOBA
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pružnost, originalita nápadů

vztahy a naše skupina / třída

Morální rozvoj

➢ při práci s uměleckým dílem
hledá a pojmenovává základní
kompoziční přístupy, rozdíly
výtvarného vyjádření
(abstraktní, popisné, alegorické,
symbolické)
➢ postupně se učí chápat
výtvarnou formu jako systém
znaků a významů
➢ poznává současné trendy
výtvarného umění, zaměřené na
spojení s vědou a technikou

Druhy výtvarného umění

Praktická etika
-

VÝTVARNÁ ÚPRAVA KNIHY
ILUSTRÁTOŘI
DĚTSKÝCH
KNIH A UČEBNIC
DRUHY ILUSTRACE
MALÍŘSTVÍ

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

Kulturní diference
-

VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V GLOBÁLNÍCH
A
EVROPSKÝCH
VÝSTAVY,
REGIONÁLNÍ
PAMÁTKY
A SOUVISLOSTECH -

NÁVŠTĚVY GALERIÍ

Objevujeme Evropu a svět
-

➢ interpretuje umělecká
vizuálně obrazná vyjádření
současnosti a minulosti

➢ přechází od hravých činností
k vlastnímu řešení
➢ seznamuje se s funkcí písma

poznávání vlastního kulturního
zakotvení
respektování zvláštností různých etnik

SOCHAŘSTVÍ

ZAJÍMAVOSTI

➢ variuje různé vlastnosti prvků
a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

analýza postojů a hodnot a jejich
projevů ve tvořivosti

Dekorativní práce
Spojení kresby a písma

volně výtvarně vyjadřuje Zobrazování přírody a věcí
zajímavé
tvary,
▪ Architektura
prostorové útvary na
základě
prožitků a
▪ Domy
poznatků
▪ Ulice
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naše vlast a Evropa

ověřuje
komunikační
účinky
vybraných
vizuálně obrazných
vyjádření v sociálních
vztazích

➢ osvojuje si principy tvorby
poznáváním vztahů mezi
materiálem, funkcí a tvarem
předmětu

Výtvarné práce v materiálu

▪
▪
▪

Papír
Textil
Drobný materiál

nalézá vhodnou formu pro
jejich prezentaci

➢ projevuje aktivní estetický vztah Přírodniny
k životnímu prostředí, k jeho
▪ Charakteristické rysy ve
tvorbě a ochraně
studijních a fantazií
➢ výtvarně vyjadřuje zajímavé
dotvořených pracích
přírodní tvary
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA -

Produktivní činnosti
Tvorba mediálního sdělení
- tvorba pro časopis a internet

4.5.3 DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět DRAMATICKÁ VÝCHOVA je výchovně-vzdělávací systém, komplexní obor estetické výchovy, který učí o světě
a vztazích mezi lidmi a který k tomuto učení využívá metody dramatu a divadla. Vychází tedy z celkového pojetí výrazu dramatické
umění
a
jeho
specifikace.
DV jako esteticko-výchovný vzdělávací předmět nabízí žákům za prvé poznání, a to v podobě třídění představ (o sobě, o okolním
světě), rozvíjení způsobu myšlení, fantazie, obrazotvornosti, a za druhé prožívání, kdy nejde jen o působení na emoce, ale kdy má
DV také psychoterapeutický dopad - napomáhá ke zlepšení psychického stavu (úzkost, nejistota, začlenění do kolektivu, obavy
z komunikace).
DV si klade za cíl vybavit žáky dovednostmi, bez nichž se v hodinách dramatické výchovy neobejdou, a které jsou zároveň tím, čím
žáky vybavujeme pro běžný život, pro jednání v běžných životních situacích. Prohlubuje schopnost využít veškerých možností hlasu
a těla žáka pro komunikaci, vyjadřovat svým chováním (jednáním, řečí, výrazem) své vnitřní prožívání (poznávání, cítění a snahy).
Smyslem jednání v herních situacích je nabývání nové zkušenosti, rozšiřování vlastního poznání při jednání „ teď a tady”.
Současně s praktickou činností jsou žáci postupně seznamováni s dramatickým uměním jako svébytným druhem umění, a to nejen
s uměním divadelním, výtvarným, hudebním, ale i s dalšími dramatickými žánry (televizními, filmovými, rozhlasovými, počítačovými).
Metodami recepce dramatického umění jsou návštěvy divadelních představení, video a audio ukázky jako možnosti prakticky
postihnout působení a vliv médií na rozvoj představivosti, fantazie, obrazotvornosti právě skrze osobní prožitek.
DV si klade za cíl harmonický rozvoj osobnosti žáka v citové, rozumové i volní oblasti. Hodinová dotace jsou 2 hodiny týdně, tedy po
jedné hodině týdně ve 2. a ve 4. ročníku. Výuka je vedena v českém jazyce a je uskutečňována ve třídách a v učebně
dramatického kroužku.

Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.
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•
•
•

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:






obohacuje se o nové poznatky prostřednictvím vlastní tvorby
experimentuje s novými poznatky
rozvíjí tvořivost aktivním osvojováním různých tvůrčích technik z dramatického oboru
vnímá umělecká díla a slohy v jejich historickém kontextu
vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy na základě poznatků z různých vzdělávacích oblastí

b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:





kriticky myslí při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby
je schopen obhájit svá rozhodnutí
hodnotí své výsledky
vyhledává vazby mezi druhy umění a žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která zpracovává

c) Kompetenece komunikativní
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Na úrovni základního vzdělání žák:
 rozvíjí dovednosti vést diskuzi a dialogy o dojmu z uměleckého díla
 výstižně a kultivovaně se vyjadřuje v písemném i ústním
 přistupuje k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:
 využívá prostoru pro osobité projevy v oblasti komunikace verbální a neverbální, v oblasti dramatické tvorby, směřující
k sebepřijetí, seberealizaci, respektu, empatie
 podílí se na utváření příjemné atmosféry a estetického prostředí

e) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:





seznamuje se s významnými autory a jejich uměleckými díly
respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví
má potřebu návštěv divadelních představení, koncertů, společenských akcí
projevuje zájem o kulturní dění

f) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:
 osvojuje si techniky práce v předmětu DV
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 používá bezpečně a účinně pomůcky, materiály, vybavení, nástroje
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA – 2. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
 zvládne se soustředit na
krátkou dramatickou
činnost
 zvládá rytmičnost a tempo
řeči
 zvládá jednoduchá
artikulační cvičení a
říkadla
 zvládá jednoduchou
dramatickou hru,
uvědomuje si ve hrách také
své partnery a reaguje na
ně
 zvládá jednoduchou
charakterizaci
 dokáže převést vizuální
informace do slovního
projevu

 umí uplatnit zvládnuté mluvní a
pohybové dovednosti v jednoduché
dramatické akci
 zvládá princip správného a
plnohodnotného nádechu( a výdechu)
,umí ho uplatnit v mluvním projevu
 je schopen zvládnout v kolektivní
ukázce svůj úkol (v kolektivním
pásmu, v jednoduchém ději)

Učivo

Průřezová témata

HLAS:
- správné dechové návykyzesilování, zeslabování hlasu
posazování
- nosnost samohlásek
- artikulace:
zřetelnost
-rytmizace

hlasu

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

srozumitelnost, -

-
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SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj
-

řeči

A

cvičení pozornosti a soustředění
cvičení komunikačních dovednostíverbálních a nonverbálních
posilování pocitu vlastní identity
spolupráce, tělesný kontakt
zapojení smyslů k sebepoznání a
vnímání okolního svět
cvičení na rozvoj slovní i pohybové
kreativity, představivosti, fantazie

 uvědomuje si vlastní tělo,
jeho končetiny
 zvládá správné držení těla
s aktivním těžištěm
 zvládá pohybové
improvizace na dané téma
 je schopen vnímat hudbu a
vyjádřit pocity ze
slyšeného pohybem
 dokáže převést slovní a
vizuální informace do
vlastního výtvarného
projevu

 v pohybových cvičeních zvládá
změny tempa a dynamiky
 je schopen je využít a předvést
v kolektivní ukázce
 je schopen pohybového znázornění
vlastností hraných postav

 dokáže vytvořit obrázek( kresba,
malby, koláž) na dané téma

TĚLO:
správné
držení
těla
pohybová
kultivace
pohybová
představivost
- prostorové vnímání

Výtvarné sdělení jako prostředek OSOBNOSTNÍ
nonverbální komunikace
VÝCHOVA

A

SOCIÁLNÍ

Sociální rozvoj
Poznávání lidí
- zapojení smyslů k sebepoznání, k vnímání
okolního světa
- kolektivní spolupráce
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 rozlišuje dlouhé a krátké
slabiky,
 dokáže tvořit rýmy na
základě zvukové, rytmické
podoby slov
 uvědomuje si
zvukomalebnost řeči

 umí rozeznat a na postavách předvést
vlastnosti lidského hlasu (kvalita,
síla/dynamika, výška, barva)
 umí reprodukovat slyšený rytmus
hlasového projevu a zvukově ho
vyjádřit

TĚLO
JAKO
NÁSTROJ

HUDEBNÍ OSOBNOSTNÍ

ŘEČ JE HUDBA
Zvuková podoba řeči
Barva a kvalita hlasu
Temperament







pomalu x rychle
nahlas x potichu
vysoký h. x hluboký h.
chraptivý x jasný
mužský x ženský
klidný x rozzlobený

A

VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění
cvičení dovedností zapamatování
cvičení na rozvoj představivosti,
fantazie, slovní kreativity

Mezilidské vztahy
-

empatie a pohled na svět očima
druhého

respektování, podpora, pomoc
 využívá jednoduchých
hudebních nástrojů
k předělům mezi texty, k
vytváření atmosféry
v příbězích či kolektivních
dílech
 dokáže rozeznat rychlé a
pomalé skladby
 dokáže slovně vyjádřit
pocit ze slyšeného

nástroje z plodů, Orffovy nástroje

Poslech hudby nejrůznějších
žánrů a z různých zemí
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SOCIÁLNÍ

DRAMATICKÁ VÝCHOVA – 4. ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
 zvládá jednoduchou
partnerskou hru se zástupným
textem
 zvládá jednoduchou
partnerskou hru s reálnou i
zástupnou rekvizitou
 dokáže přizpůsobit své
jednání změně daných
okolností
 orientuje se v rolových hrách,
hrách se záměnou motivace,
hrách s konfliktem
 dokáže navrhovat řešení
situací

Učivo

 uplatňuje komunikační dovednosti
(v linii verbální i nonverbální)
 rozvíjí v praxi povědomí a nabyté
dovednost o správném posazení
hlasu s měkkým mluvním
začátkem
 dbá na pravdivost předváděné
situace a jejího možného řešení

Průřezová témata

Práce s rekvizitou
Situace,
řešení

její

OSOBNOSTNÍ
možné/pravdivé VÝCHOVA -

Rolové hry, fikce

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
-

-
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A

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností v oblasti komunikace
cvičení pro prostorové cítění a vnímání
partnera
cvičení pro rozvoj slovní a písemné
kreativity

 zvládá jednoduchou
improvizaci
 dokáže vytvářet synonyma
k daným pojmům
 zvládá jednoduchou slovní
improvizaci
 ve cvičeních zvládá základní
principy stavby jednoduchého
tvaru
 zvládá základy prostorového
cítění, orientuje se v něm
 dokáže otevřeně mluvit o
problému, přijímá možná
řešení, zpětnou vazbu
asertivně

 zdokonaluje mluvní projev,
obohacuje ho o nová slova
 přijímá reflexi vlastní práce
 sleduje práci svých spolužáků
 respektuje je a poskytuje jim
zpětnou vazbu v podobě pozitivní
kritiky
 vnímá pracovní prostor a
respektuje ho

 zvládá artikulační a dechová
cvičení
 využívá zkušeností v tvorbě
příběhu
 aktivně se podílí na tvorbě
literární předlohy pro
společnou inscenační práci
 uplatňuje principy kolektivní
práce- respekt, empatie,
podpora, pomoc
 rozvíjí partnerský kontakt
směřující do roviny
komunikační

 orientuje se v základních pojmech
z oblasti hlasového projevu
 umí vytvořit vlastní příběh
v posloupnosti děje
 je schopen přijmout jiné než
vlastní řešení situace
 je vstřícný, nebojí se nabídnout
své dovednosti v zájmu kolektivní
práce

Improvizační techniky
Slovní zásoba
Prostorová cvičení
Kritika, její smysl

Dechová a mluvní cvičení
Základy stavby příběhu

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA -

Rytmus

Osobnostní rozvoj

Základy tvůrčího psaní

Rozvoj schopností poznávání
-
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A

SOCIÁLNÍ

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností správného posazení
hlasu
kolektivní vnímání, partneřina

 rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty
 probouzí cit pro rytmus v řeči
i v pohybu
 využívá hudební nástroje
k vytváření předělů, atmosfér
v projektech
 nabízí a uplatňuje pohybové
dovednosti v projektech a
samostatných úkolech

 využívá tleskání, pleskání, dupání
 zvolí vhodný nástroj z Orffova
instrumentáře pro vyjádření rytmu
 dodržuje rytmus, tempo
 uchová v paměti vytvořený
hudební doprovod

Dechová opora

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA -

Zbavování se trémy
Budování
dechu

sebevědomí

pomocí

A

SOCIÁLNÍ

Sociální rozvoj
Komunikace

Rytmizace řeči i textu, hudební
vyjádření
-

řeč těla, řeč zvuků a slov
dovednosti pro sdělení verbální i
neverbální

Poznávání lidí
-

 rozpozná při poslechu skladeb
některé hudební nástroje
 dokáže reagovat pohybem ,
tanečním projevem na znějící
hudbu
 zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky
 využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
 rytmizuje text vytleskáváním

 vnímá hudbu jako prostředek k
vyjádření pocitů, nálad, zážitků
 dokáže vyjádřit slovně, pohybem
vlastní emocionální zážitky
 uplatňuje schopnost hry na
hudební hry ve společných
projektech
 uplatňuje nabyté dovednosti z HV
při společných projektech,
samostatných výstupech
 pamětně uchová doprovod a
reprodukuje při vlastním projevu

Umělecké
hudby

prostředky-

vzájemné poznávání se ve skupině

poslech OSOBNOSTNÍ

A

SOCIÁLNÍ

VÝCHOVA -

Hudební nástroj jako součást Osobnostní rozvoj
dramatické hry

Kreativita
-
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cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity (pružnosti, originality
nápadů)

Očekávané výstupy
 nabízí představy o výtvarném
řešení projektů, scénáře
 dokáže obhájit svoji výtvarnou
vizi
 dokáže mluvit o shlédnutém
divadelním představení

Školní výstupy
 dokáže výtvarně zrealizovat
vlastní představy o slyšeném
 využívá dovednosti ve výtvarné

Učivo
Koláže
Forma a obsah

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ
VÝCHOVA -

A

SOCIÁLNÍ

Osobnostní rozvoj

oblasti při společných projektech

Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

Kreativita
-

 využívá v projektech
jednoduché písně či skladby
 využívá forem hudebních
skladeb při tvorbě básní
 vytváří v rámci svých
individuálních dispozic do
projektů jednoduché hudební
vstupy
 využívá svých hudebních
schopností a dovedností
k doprovodné hře i k
reprodukci

 zhudební text
 využije hudební nástroj
k doprovodu písně či k vlastní hře
v rámci projektu

cvičení pro rozvoj kreativity (pružnosti,
originality nápadů; fantazie)

Využití formy hudební skladby v OSOBNOSTNÍ
A
textu
VÝCHOVA ABAB
Osobnostní rozvoj
ABBA

Rozvoj schopností poznávání
-

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
cvičení dovedností zapamatování

Kreativita
cvičení pro rozvoj kreativity

228

SOCIÁLNÍ

 vytváří návrh scénického
řešení kolektivního
projektu

 seznamuje se prostřednictvím
dramatické tvorby s vhodnými
uměleckými díly
 dává do souvislostí umělecká díla

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA –

Kulturní diference
-
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jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti

4.6 Člověk a zdraví
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je oblastí, kde vzdělání směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti,
aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví.
Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby
chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví
jiných.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vyučovacím předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA.
Obsah této oblasti prostupuje i do ostatních vzdělávacích oblastí a do života školy.

4.6.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je činnost podporující fyzický i psychický rozvoj osobnosti žáka. Vhodný aktivní pohyb pomáhá
ke zvyšování tělesné zdatnosti, využívá pohybové činnosti v denním režimu školy k odpočinku a zvýšení pracovní výkonnosti. Je hlavním zdrojem
poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni.

Žáci zde nacházejí prostor k osvojování pohybových dovedností, k ovládnutí různého sportovního náčiní a nářadí. Učí se uplatňovat
osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí. Zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávají
zábrany.
Žák se učí rychlému rozhodování, organizačním schopnostem a odpovědnosti za své zdraví i zdraví spolužáků. Naučí se prožívat
osvojené pohybové dovednosti s pomocí dospělých nebo samostatně jako prostředek k překonávání negativních tělesných a
duševních stavů. Naučí se uvědomovat si význam sociálních vztahů a rolí ve sportu.
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Tělesná výchova propojuje pohybové dovednosti s dalšími oblastmi vzdělání (hudební výchova, estetika, hygiena, etika, právo,
úrazová zábrana, atd.)
Časová dotace předmětu tělesná výchova činí ve všech ročnících dvě hodiny týdně. Výuka je uskutečňována
v tělocvičnách, na venkovním hřišti, na školách v přírodě. Ve 2. ročníku žáci v rámci hodin tělesné výchovy navštěvují kurz plavání.
Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•
•
•
•
•

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

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:








naučí se rozumět obecně používaným termínům a zacházet s nimi
naučí se prožitky ve sportu intenzivněji prožívat
poznává vlastní pohybové schopnosti a jejich individuální rozvoj
systematicky sleduje vývoj vlastní fyzické zdatnosti a pohybové výkonnosti
rozvíjí harmonicky tělesnou zdatnost a výkonnost na základě potřebných dovedností a návyků
spojuje tělesnou zdatnost se zdravotním významem tělesné výchovy
využívá tělesnou výchovu v denním režimu
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b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:






přemýšlí o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku
postupuje při hodnocení svých pohybových dovedností uvážlivě tak, aby svůj názor byl schopen obhájit
hledá vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
přemýšlí, zda se v průběhu výkonu dopustil chyby
uplatňuje při individuálních i kolektivních soutěžích taktiku získanou v průběhu výuky

c) Kompetenece komunikativní
Na úrovni základního vzdělání žák:







vyslechne a přijme pokyny kapitána, vedoucího družstva
využívá dostatečný prostor k vlastnímu sportovnímu projevu
diskutuje o jednotlivých sportovních akcích, soutěžích
projevuje aktivní postoj k pokynům učitele
přispívá k utváření kladných meziosobních vztahů k vlastním členům družstva i k soupeři
diskutuje o taktice družstva

d) Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělání žák:
 vypěstuje si zásady chování na sportovních akcích
232








naučí se spolupráci ve sportovním týmu a plnění důležitých úkolů týmu
dodržuje pravidla fair play i poskytnutí pomoci
respektuje názory každého žáka
přebírá zkušenosti druhých lidí pro vlastní zdokonalování, sebedůvěru a samostatný rozvoj
ovládá a aktivně uplatňuje zásady účelné organizace práce při zadávaných činnostech
podporuje myšlenky fair play, obsažené v olympijském hnutí, které vedou k formování jeho osobnosti

e) Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělání žák:









respektuje a dodržuje základní potřeby hygieny při sportovních aktivitách
aktivně se zapojuje do sportovního dění
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace
chová se zodpovědně v krizových situacích
chápe postoj k pohybové aktivitě ve smyslu celoživotní orientace ke zdravému způsobu života
rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany svého zdraví
ovládá prakticky poskytování dopomoci a záchrany při cvičení, včetně první pomoci při lehčích úrazech
seznamuje se se škodlivostí podpůrných látek a drog vedoucích ke zvyšování tělesné výkonnosti
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f) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:








naučí se správně používat sportovní náčiní a nářadí
chrání si při sportovních aktivitách svoje zdraví
dodržuje základní pravidla ve sportu i mimo něj
dodržuje pravidla fair play
chápe potřebu pohybových aktivit v rekreačním sportu
vyhodnotí a zpracuje dosažené výkony
ovládá základní tělovýchovná názvosloví
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ spojuje pravidelnou pohybovou
činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
➢ zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve
skupině

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ:

Učivo
Rozcvička

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj

➢ ví, že pohyb je vhodný pro zdraví
➢ zná základní pravidla chování při Tv
➢ reaguje na základní signály, pokyny

Průřezová témata

ZTV

✓ Psychohygiena
-

Cvičení

▪
▪
▪
▪

Cvičení motivační
Cvičení relaxační
Cvičení rychlostní
Cvičení orientační

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Pohybové hry
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
▪ Kontaktní
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢
zná
pohybové
hry
a
hraje
se
spolužáky
skupině
▪ Soutěživé a bojové
➢
uvědomuje
si
nebezpečí
➢ jedná v duchu fair play
▪ Vyrovnávací
➢ využívá hračky i jiné předměty
➢ respektuje při pohybových
▪ Relaxační
činnostech opačné pohlaví
▪ Motivační
➢ vytváří varianty osvojených
pohybových her
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-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
dobrá organizace času
dovednosti zvládání stresových situací

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy
-

péče o dobré vztahy, chování podporující
dobré vztahy
respektování, podpora, pomoc

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy gymnastiky:
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
Akrobacie
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢ zná základní pojmy
skupině
▪ Průpravná cvičení pro
➢ uplatňuje hlavní zásady hygieny a ➢ zvládá průpravná gymnastická cvičení
zvládnutí kotoulu vpřed
bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech
školy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Rytmické a kondiční formy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
cvičení pro děti
Osobnostní rozvoj
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢ zvládá základní estetické držení těla
▪ Chůze, běh
skupině
✓ Rozvoj schopností poznávání
➢ předvede základní tanečky založené
▪ Poskoky, obraty
➢ reaguje na základní pokyny a
- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
na taneční chůzi a běhu
povely k osvojování činnosti a její
▪ Rytmizovaný pohyb
soustředění
organizaci
▪ Nápodoba pohybem na hudbu

Sociální rozvoj

✓ Komunikace
-
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řeč těla

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy atletiky:
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
Běh
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢ ví, že běhy všestranně ovlivňují
skupině
▪ Rychlý běh – 20 - 60m
organismus člověka
➢ uplatňuje kondičně zaměřené
▪ Základy nízkého a
➢ uvědomuje si, že skoky a hody
činnosti
polovysokého startu
všestranně ovlivňují organismus
➢ projevuje přiměřenou
Skok
člověka
samostatnost a vůli ke zlepšení
úrovně své zdatnosti
▪ Skok do dálky z místa

➢ změří základní pohybové výkony
a porovná je s předchozími
výsledky

➢ zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce i ve
skupině
➢ spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech
a soutěžích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

Hod

▪
▪

Hod míčkem z místa
Hod míčkem z chůze

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy sportovních her
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
▪ Přehazovaná
➢ zná pravidla sportovních her
▪ Vybíjená
➢ začlení se do hry
▪ Minifotbal
➢ přijímá stanovená pravidla a
▪ Minibasketbal
respektuje je

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

➢ dokáže spolupracovat ve skupině dětí

Sociální rozvoj

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

✓ Mezilidské vztahy
-
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chování podporující dobré vztahy
vztahy a naše třída

➢ uplatňuje zásady hygieny při
pohybových činnostech
➢ spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
➢ užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné
názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu
cvičení

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ Cvičení
UČENÍ:
▪ Cvičení dechová
➢ reaguje na základní tělocvičné
▪ Cvičení kompenzační
názvosloví, smluvené povely a signály
▪ Cvičení vyrovnávací
▪ Cvičení motivační, tvořivá
▪ Rozcvička

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
sociální dovednosti pro předcházení
stresům

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy
-

péče o dobré vztahy

✓ Kooperace a kompetice
-
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rozvoj sociálních dovedností (podřízení
se, vedení a organizování práce skupiny)
rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci (seberegulace, pozitivní myšlení)

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ reaguje na základní pokyny a
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ:
povely k osvojování činnosti a její
➢ dodržuje zásady správného držení těla
organizaci
a dýchání
➢ spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

➢ reaguje na základní pokyny a
povely k osvojování činnosti a její
organizaci
➢ zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce i ve
skupině
➢ spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

➢ ví, že správný pohybový režim je
vhodný pro zdraví
➢ připraví ve spolupráci s vedoucím
organismus před pohybovou činností

Učivo

Průřezová témata

Cvičení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

▪
▪
▪
▪

Osobnostní rozvoj

Cvičení dechová
Cvičení kompenzační

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Pohybové hry (netradiční)
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
➢ začlení se do hry
➢ přijímá stanovená pravidla a
respektuje je
➢ dokáže spolupracovat ve skupině dětí
➢ uvědomuje si, že lze pohyb spojovat
s hudbou, rytmem, příběhem

✓ Psychohygiena

Cvičení vyrovnávací
Cvičení napínací, protahovací
a relaxační

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy

➢ spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech
a soutěžích

-
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chování podporující dobré vztahy
vztahy a naše třída

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy gymnastiky:
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
Akrobacie
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢ zvládá průpravná gymnastická cvičení
skupině
▪ Průpravná cvičení pro
➢ zná pasivně základní pojmy: základní
➢ reaguje na základní pokyny a
zvládnutí kotoulu vzad
polohy, postoje, pohyby paží a nohou,
povely k osvojování činnosti a její
Přeskok
trupu
organizaci
➢ zařadí s pomocí dospělého průpravná
gymnastická cvičení
➢ snaží se o správné gymnastické držení
těla

▪
▪

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

Skoky prosté snožmo
Výskok do vzporu dřepmo na
sníženou švédskou bednu

Kladinka

▪
➢ reaguje na základní pokyny a
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ:
povely k osvojování činnosti a její
➢ zná zásady správného držení těla a
organizaci
dýchání
➢ ví, že správný pohybový režim je
vhodný pro zdraví
➢ připraví ve spolupráci s vedoucím
organismus před pohybovou činností

Chůze s dopomocí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Vztah člověka k prostředí
-
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prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví, možnosti a způsoby
ochrany zdraví)

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Rytmické a kondiční
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
cvičení pro děti
pohybové činnosti jednotlivce i ve
▪ Cvičení s hudbou
➢ pojmenuje základní postoje, pohyby,
skupině
kroky

formy OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

➢ vyjádří jednoduchou melodii , rytmus
a hlasitost doprovodu pohybem

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
➢ zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce i ve
skupině
➢ reaguje na základní pokyny a
povely k osvojování činnosti a její
organizaci
➢ změří základní pohybové výkony
a porovná je s předchozími
výsledky

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy atletiky:
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
Běh
➢ zná základní pojmy související
s během, skokem do dálky a hodem
➢ uvědomuje si základní pravidla
bezpečnosti při atletických činnostech
➢ zvládá základní techniku běhu a hodu
míčkem
➢ rozvíjí různé formy rychlosti, síly,
koordinace pohybů

▪
▪

Rychlý běh na 60 m
Základy nízkého a
polovysokého startu

Skok

▪

Skok z místa

Hod

▪
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Hod z místa a při chůzi

řeč těla

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

➢ reaguje na základní pokyny a
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ:
povely k osvojování činnosti a její
➢ dodržuje zásady správného držení těla
organizaci
a dýchání
➢ spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech ➢ ví, že správný pohybový režim je
vhodný pro zdraví
a soutěžích
➢ jedná v duchu fair play, dodržuje ➢ připraví ve spolupráci s vedoucím
organismus před pohybovou činností
pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti
➢ zvládá utkání podle zjednodušených
pravidlům a adekvátně na ně
pravidel
reaguje
➢ respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví

Základy sportovních her

▪
▪
▪
▪

Přehazovaná
Vybíjená
Minifotbal
Minibasketbal

VÝCHOVA
OBČANA

DEMOKRATICKÉHO

✓ Občan, občanská společnost a stát
-

občan jako odpovědný člen společnosti
(schopnost aktivně uplatňovat a přijímat
zodpovědnost za své postoje a činy)

✓ Občanská společnost a škola
-

demokratická atmosféra a demokratické
vztahy ve škole

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a kompetice
-

-
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rozvoj individuálních dovedností
(seberegulace, dovednost odstoupit od
vlastního nápadu, pozitivní myšlení)
rozvoj sociálních dovedností (respektující
komunikace, řešení konfliktů, podřízení se)

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

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ Cvičení
UČENÍ:
▪ Cvičení dechová
➢ používá základní pravidla chování při ▪ Cvičení kompenzační
TV a sportu
▪ Cvičení vyrovnávací
➢ reaguje na základní pokyny, signály a
▪ Cvičení motivační, tvořivá
gesta

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy
-
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péče o dobré vztahy, chování podporující
dobré vztahy

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 3. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ reaguje na základní pokyny a
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ:
povely k osvojování činnosti a její
➢ uvědomuje si různé funkce pohybu
organizaci
(délka a intenzita pohybu)
➢ spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

➢ připravuje organismus před
pohybovou činností
➢ zná několik základních cviků
z osvojené oblasti

Učivo

Průřezová témata

Cvičení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

▪
▪
▪
▪

Osobnostní rozvoj

▪
▪
▪
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Cvičení dechová
Cvičení kompenzační
Cvičení protahovací
Cvičení napínací
(strečinková)
Cvičení vytrvalostní
Cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti
Cvičení pro správné držení
těla

✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému

➢ zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché
pohybové činnosti i ve skupině
➢ spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech
a soutěžích
➢ reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a
její organizaci

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Pohybové hry
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
▪ Hry pro rozvoj představivosti
a tvořivosti
➢ chápe, že jsou hry s různým
zaměřením a účelem
▪ Kontaktní hry
➢ pohybově vyjádří předmět, bytost,
zvíře, tvar a náladu

▪

Hry pro ovlivňování
kondičních a koordinačních
předpokladů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému

Sociální rozvoj
✓ Mezilidské vztahy
-

péče o dobré vztahy, chování podporující
dobré vztahy
respektování, podpora, pomoc

✓ Kooperace a kompetice
-

-
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rozvoj individuálních dovedností
(seberegulace, dovednost navazovat na
druhé, dovednost odstoupit od vlastního
nápadu)
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(řešení konfliktů, vedení a organizace
skupiny, respektující komunikace)

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy gymnastiky:
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Akrobacie
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢ zvládá průpravná gymnastická cvičení
skupině
▪ Kotoul vpřed a vzad
➢ zná pasivně základní pojmy: základní
➢ reaguje na základní pokyny a
polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
povely k osvojování činnosti a její
trupu
organizaci

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému

➢ zařadí s pomocí dospělého průpravná
gymnastická cvičení
➢ snaží se o správné gymnastické držení
těla
➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Rytmické a kondiční formy
předpoklady jednoduché
cvičení pro děti
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢ pojmenuje základní postoje, pohyby,
▪ Cvičení na hudbu
skupině
kroky
▪ Cvičení s náčiním (šátek, míč,
➢ spolupracuje při jednoduchých
aj.)
týmových pohybových činnostech ➢ vyjádří jednoduchou melodii, rytmus a
hlasitost doprovodu pohybem
a soutěžích
▪ Hudebně pohybové vztahy
(rytmus, tempo, takt, melodie)
➢ snaží se samostatně o estetické držení
➢ reaguje na základní pokyny a
těla
povely k osvojované činnosti a
▪ Držení partnerů
její organizaci
➢ pozná hezký pohyb a nezvládnutý
pohyb
➢ jednoduše zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému

✓ Kreativita
-

cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

řeč těla, řeč zvuků, řeč předmětů

✓ Mezilidské vztahy
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péče o dobré vztahy, chování podporující
dobré vztahy
respektování, podpora, pomoc

➢ zvládá v souladu s individuálními ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy atletiky
předpoklady jednoduché
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
Běh
pohybové činnosti jednotlivce i ve
➢ zná základní pojmy související
skupině
▪ Rychlý běh na 60 m
s během, skokem do dálky a hodem
➢ změří základní pohybové výkony
▪ Nízký a polovysoký start
a porovná je s předchozími
výsledky

➢ reaguje na základní pokyny a
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Skok
povely k osvojování činnosti a její POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
▪ Skok z místa
organizaci
➢ uvědomuje si základní pravidla
▪ Skok do dálky
bezpečnosti při atletických činnostech
Hod
➢ zvládá základní techniku běhu a hodu
míčkem
▪ Hod z místa
➢ rozvíjí různé formy rychlosti, síly,
▪ Nácvik na rozběh
koordinace pohybů
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

➢ reaguje na základní pokyny a
povely k osvojování činnosti a její
organizaci
➢ spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech
a soutěžích
➢ reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a
její organizaci
➢ 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

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy sportovních her
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
▪ Minifotbal
➢ připraví ve spolupráci s vedoucím
▪ Minibasketbal
organismus před pohybovou činností
▪ Miniházená
➢ zvládá utkání podle zjednodušených
▪ Soutěživé hry
pravidel
▪ Opičí dráha
➢ zná základní pojmy osvojovaných
▪ Vytrvalostní hry
činností
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ:
➢ osvojuje si pravidla pohybových
činností
➢ měří a posuzuje pohybové dovednosti
➢ jedná a chová se fair play
➢ zvládá organizaci prostoru a činnost
➢ reaguje na smluvené povely a signály

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a kompetice
-

-

rozvoj individuálních dovedností
(seberegulace, dovednost odstoupit od
vlastního nápadu, pozitivní myšlení)
rozvoj sociálních dovedností (respektující
komunikace, řešení konfliktů, podřízení se)

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
-

-

248

udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi
význam kvality mezilidských vztahů pro
harmonický rozvoj osobnosti (tolerance,
umění vžít se do role druhého)

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 4. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ:

Rozcvička

➢ zvládá správné držení těla
➢ využívá různých forem pro rozvoj
rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti a koordinace pohybů

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj

➢ zvládá pohybový režim
➢ zná hygienu pohybových činností a
cvičebního prostředí

➢ podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, projevuje
samostatnost a vůli ke zlepšení
zdatnosti
➢ zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojení pohybových
dovedností

Učivo

Cvičení

▪
▪
▪
▪
▪

Cvičení motivační
Cvičení dechová
Cvičení kompenzační
Cvičení vytrvalostní
Cvičení relaxační

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Pohybové hry
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
▪ Rychlostní
➢ chápe pohybové hry s různým
▪ Pohybové
zaměřením a účelem
▪ Motivační
➢ pohybově vyjádří předmět, bytost,
▪ Relaxační
zvíře, tvar, náladu
▪ Orientační
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✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
dobrá organizace času
dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace)
hledání pomoci při potížích

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace)

➢ ovládá základní pojmy : cvičební
Základy gymnastiky:
polohy, postoje, pohyb paží, nohou a
Akrobacie
trupu
➢ zná názvy používaného náčiní a nářadí ▪ Kotoul vpřed a vzad

▪

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a kompetice

Průpravná cvičení pro
zvládnutí stoje na rukou

-

Přeskok

▪

➢ pohybem vyjádří výrazně rytmický a
melodický doprovod
➢ zvládá předvést základní tance v 2/4
tanečním kroku

Přeskok 2 – 4 dílů bedny

Rytmické a kondiční
cvičení pro děti

▪
▪
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Cvičení na hudbu
Lidové a umělé tance

formy

rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci (seberegulace v situaci
nesouhlasu)
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(jasná a respektující komunikace, podřízení
se)

➢ aktivně si osvojuje základní pojmy
Základy atletiky
➢ chápe význam vytrvalostního běhu pro Běh
rozvoj zdatnosti a snaží se ho řadit do
pohybového režimu s pomocí učitelů a ▪ Běžecká abeceda
rodičů
Hod

▪
▪

Spojení rozběhu s odhodem
Nácvik na rozběh

VÝCHOVA
OBČANA

DEMOKRATICKÉHO

✓ Občanská společnost a škola
-

škola jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

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

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy sportovních her
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
▪ Minibasketbal
➢ chápe základní role a hráčské funkce
▪ Miniházená
v družstvu
▪ Minifotbal
➢ uplatňuje správné zásady jednání ve
hře

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a kompetice
-

rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(jasná komunikace, podřízení se,
organizace práce skupiny)

✓ Mezilidské vztahy
-

péče o dobré vztahy, respektování,
podpora, pomoc , lidská práva

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

➢ jedná v duchu fair play
➢ dodržuje pravidla her a soutěží

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ:

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

➢ reaguje na povely a signály
➢ zvládá organizaci prostoru
➢ zná zásady jednání a chování fair play

➢ prokáže bezpečný pohyb na kole
na silnici, na stezkách
➢ chová se ohleduplně k ostatním
účastníkům SP
➢ bezpečně překoná s kolem silnici
➢ zvládá základní manévry cyklisty
➢ vybere bezpečné místo pro pohyb
na kole
➢ naplánuje jednoduchý cyklistický
výlet, posoudí rizika cesty
➢ v modelových situacích prokáže
znalost chování v krizové situaci

▪

Soutěžní hry

▪
▪

Překážková dráha
Spolupráce v týmové hře

➢ zná olympijské ideály a symboly
Dopravní výchova
➢ nacvičuje techniku jízdy
➢ učí se přepravovat zavazadla

▪

Způsob jízdy na jízdním kole

▪
▪

Bezpečná cesta
Rodinný cyklistický výlet

➢ vybere správné místo pro jízdu na kole

➢ učí se plánovat trasu a výbavu na
cestu

➢ dokáže převézt kolo v dopravních
prostředcích

➢ zvládá jízdu na kole ve skupině
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 5. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy
➢ zařazuje do pohybového režimu
korektní cvičení, především
s jednostrannou zátěží
➢ adekvátně reaguje v situaci úrazu
žáka

➢ projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli ke zlepšení
své zdatnosti

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ:

Učivo
Rozcvička

ENVIRONMENTÁLNÍ

➢ správně zvedá zátěž
➢ používá průpravná kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
➢ zvládá bezpečnou přípravu a ukládání
nářadí, náčiní a pomůcky
➢ poskytne jednoduchou první pomoc
v podmínkách TV

Průřezová témata

ZTV

✓ Vztah člověka k prostředí
-

Cvičení

▪
▪
▪
▪
▪

Cvičení motivační
Cvičení dechová
Cvičení kompenzační
Cvičení vytrvalostní
Cvičení relaxační

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Pohybové hry
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
▪ Rychlostní
➢ dovede samostatně vytvářet pohybové ▪ Orientační
hry
▪ Vytrvalostní
➢ zná minimálně 10 – 20 různých
▪ Motivační
pohybových her
➢ umí si vytvořit nové náčiní pro
pohybové hry samostatně nebo
s pomocí
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prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů
prostředí na zdraví, možnosti a způsoby
ochrany zdraví)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Psychohygiena
-

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
dobrá organizace času
dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace)
hledání pomoci při potížích

➢ vytváří varianty osvojovaných
pohybových her

➢ zvládá základní záchranu a dopomoc
při gymnastickém cvičení
➢ využívá průpravná cvičení pro
ovlivňování pohyblivosti, síly,
rychlosti a koordinace pohybů
➢ předvede základní cvičební polohy a
postoje

Základy gymnastiky:

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Akrobacie

Sociální rozvoj

▪
▪

✓ Kooperace a kompetice

Akrobatická kombinace

-

Přeskok

▪
▪

➢ respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví

Stoj na rukou s dopomocí

Roznožka přes kozu našíř
Přeskok s odrazem (z můstku)

➢ nestydí se při tanci se žákem opačného Rytmické a kondiční
pohlaví
cvičení pro děti
➢ předvede několik lidových tanců
▪ Cvičení na hudbu
➢ zvládá valčíkový a polkový krok
Lidové a umělé tance
➢ dokáže krok poskočný, přísunný a
přeměnný

➢ cvičí podle jednoduchého nákresu ➢ zvládá startovní povely
a popisu cvičení
➢ předvede průpravná cvičení pro
➢ změří základní pohybové výkony
atletické činnosti
a porovná je s předchozími
➢ připraví start běhu (čáry, bloky) a
výsledky
vydá povely pro start
➢ změří a zapíše výkony v osvojovaných
disciplínách

Základy atletiky
Běh

▪

V terénu až do 15 minut

Hod
Spojení rozběhu s odhodem
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rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci (seberegulace v situaci
nesouhlasu)
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(jasná a respektující komunikace, podřízení
se)

formy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
-

udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi

uplatňování principu slušného chování

VÝCHOVA
OBČANA

DEMOKRATICKÉHO

✓ Občanská společnost a škola
-

škola jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství

➢ zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ Základy sportovních her
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ:
▪ Účast na sportovních
soutěžích mimo školu
➢ zaznamená výsledky utkání a pomáhá
při rozhodování
▪ Fotbal
➢ zvládá elementární činnosti
▪ Florbal
jednotlivce a využije je v základních
▪ Miniházená
kombinacích i v utkáních podle
▪ Minibasketbal
zjednodušených pravidel
➢ bezpečně ovládá ohleduplné chování
při pohybu na silnici

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Sociální rozvoj
✓ Kooperace a kompetice
-

Dopravní výchova

➢ zvládá bezpečné manévry cyklisty na
silnici
➢ zná pravidla pohybu za snížené
viditelnosti
➢ zvládá techniku jízdy na kole
➢ zná pravidla jízdy po stezkách a mimo
silnici

▪

Chodec a cyklista na silnici

rozvoj individuálních dovedností pro
kooperaci
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(jasná komunikace, podřízení se,
organizace práce skupiny)

✓ Mezilidské vztahy
-

péče o dobré vztahy, respektování,
podpora, pomoc, lidská práva

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

▪
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Bezpečná jízda

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění

➢ jedná v duchu fair play
➢ dodržuje pravidla her a soutěží
➢ pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a reaguje na ně

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ Činnosti mimo školu
UČENÍ:
▪ Sportovní akce
➢ vyhledá zdroje informací o
▪ Klání
pohybových činnostech
▪ Sledování významných
➢ pochopí a poučuje o pravidlech
sportovních událostí v
zjednodušených osvojovaných
médiích
pohybových dovedností (her, závodů a
soutěží)
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Receptivní činnosti
✓ Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení
-

hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a
záběrů)
chápání podstaty mediálního sdělení
objasňování jeho cílů a pravidel

4.7 Člověk a svět práce
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce vyučujeme ve vyučovacím předmětu SVĚT PRÁCE.
Využívá znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání a zkušeností nabytých v běžném životě. Umožňuje získat a rozvinout soubor
vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v praktickém životě. Rozvíjí motorické a tvořivé schopnosti a dovednosti.
Pojetí této vzdělávací oblasti směřuje k tomu, aby žáci:
•
získali praktické pracovní dovednosti a návyky v různých praktických oblastech (pracovní a pěstitelské činnosti, základní
práce v domácnosti)
•
uměli volit a používat vhodné nástroje a nářadí, pracovní pomůcky a osvojili si jednoduché pracovní postupy potřebné pro
běžný život
•
osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizování a plánování práce, schopnosti
spolupráce a kázně při práci
•
vytvářeli si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a k řešení ekologických problémů
•
získali orientaci a poznatky o světě práce, seznámili se s charakteristickými znaky jednotlivých povolání, s reálnými možnostmi
dosažení stanovených cílů v této oblasti a uplatnění na trhu práce
•
vytvářeli si pozitivní vztah k práci, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě.

4.7.1 SVĚT PRÁCE
Charakteristika vyučovacího předmětu
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Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá
k vytváření životní a profesní orientace žáků. Zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky. Tím se odlišuje od ostatních
vzdělávacích oblastí a je jejich protiváhou. Žáci pracují s různými materiály a osvojují si pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit.
Tento vyučovací předmět je realizován v průběhu celého 1. stupně ZŠ, je vyučován 1 hodinu týdně v prvním až pátém ročníku.
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř tematických okruhů:
práce s drobným materiálem
práce montážní a demontážní
pěstitelské práce
příprava pokrmů.






Průřezová témata
Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých ročníků.

•
•
•

Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální výchova

Klíčové kompetence

a) Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělání žák:
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aktivně se zapojí do manuální práce
dovede posoudit vlastní pokrok při pracovních činnostech
poznává smysl a cíl své práce s různými materiály
samostatně zorganizuje vybranou pracovní činnost a vykoná ji
posoudí vlastní pracovní činnost a realizuje vlastní nápad při jejím výkonu
zhodnotí svůj výkon, zná jeho smysl a cíl
prožije úspěch a pocit sebeuspokojení z dobře vykonané práce

b) Kompetenece k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělání žák:





vnímá problémové situace v pracovním procesu
promyslí a naplánuje způsob nápravy
zhodnotí jejich příčiny
nenechá se odradit případným nezdarem

c) Kompetenece komunikativní
Na úrovni základního vzdělání žák:





vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně k dané pracovní činnosti
dokáže popsat a vysvětlit postup své práce
naslouchá druhým lidem a vhodně reaguje na jejich návrhy
diskutuje a vhodně obhajuje svůj názor

d) Kompetence sociální a personální
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Na úrovni základního vzdělání žák:







plnohodnotně spolupracuje ve skupině
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
vytváří si pozitivní představu o sobě samém
podporuje u sebe pocit sebeúcty a sebeuspokojení ze své práce
uzná autoritu vedoucího pracovní skupiny, kterým je také respektován a hodnocen za vykonanou práci
prožije pocit z dobře vykonané práce

e) Kompetence občanské





Na úrovni základního vzdělání respektuje přesvědčení druhých lidí
je schopen vcítit se do situace druhých lidí
je si vědom svých práv a povinností v pracovním procesu
podřídí se pravidlům chování v pracovní skupině

f) Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělání žák:






používá bezpečně nástroje, vybavení a materiály
dodržuje vymezená pravidla při práci
využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti získané při práci a dovede jich využít při další navazující práci
provádí práci v co nejlepší kvalitě
předchází rizikům, minimalizuje
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SVĚT PRÁCE – 1. Ročník
Očekávané výstupy

Školní výstupy

PRÁCE
S DROBNÝMI
MATERIÁLY:

➢ provádí jednoduché práce, ovládá
jednoduché pracovní postupy,
dodržuje kázeň

➢ vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních
materiálů

➢ hněte, válí, stlačuje, modeluje,
ubírá, přidává, ohýbá, dělí

➢ podle návodu překládá, skládá,
stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje,
slepuje
➢ vystřihuje jednoduché tvary
➢ určuje vlastnosti papíru – barvu,
tvrdost

Učivo
Vlastnosti modelovací hmoty

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

Vlastnosti papíru

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
Vlastnosti textilu

➢ správně zachází s pomůckami
➢ pracuje s dětskou jehlou – navléká
korálky, knoflíky
➢ zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a
Další pracovní
zrakem (hebkost, hrubost,
nástroje
elastičnost)

▪
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chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
pomůcky a

funkce a využití
- korálky
- nůžky

✓ Lidské vztahy
-

udržování tolerantních vztahů

✓ Kulturní diference
-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

-

➢ uplatňuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce
A ➢ v praktických činnostech skládá
jednotlivé díly plošné stavebnice
do obrázků
➢ zvládá elementární dovednosti ➢ seznámí se s jednotlivými částmi,
a činnosti při práci se
možnostmi, užitím
stavebnicemi
➢ rozděluje celky na jednotlivé
elementy
PRÁCE
MONTÁŽNÍ
DEMONTÁŽNÍ::

PĚSTITELSKÉ PRÁCE:
➢ pečuje o nenáročné rostliny

PŘÍPRAVA POKRMŮ:
➢ chová se vhodně při stolování

➢ v praktických činnostech ošetřuje
pokojové rostliny: zalévá, kypří,
rosí
➢ pěstuje hrách a fazole ze semen
➢ poznává semena a plody (hrách,
čočka, fazole, ovoce, zelenina)
➢ pokusničí a pozoruje klíčení a růst
rostliny
➢ používá květináč, truhlík, vatu,
kropáč, lopatku, zeminu

jehla
nit
bavlnka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Vztah člověka k prostředí
-

Stavebnice (plošné)

Základní
podmínky
pěstování rostlin

přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

pro OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání

Pěstování rostlin ze semen
v místnosti

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
Pěstování pokojových rostlin

-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
Pravidla správného stolování

✓ Komunikace
-

➢ v praktických činnostech sedí
klidně u stolu
➢ drží správně příbor
➢ udržuje pořádek a čistotu

chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
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udržování tolerantních vztahů

✓ Kulturní diference
-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

SVĚT PRÁCE – 2. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

PRÁCE
S DROBNÝMI
MATERIÁLY:
➢ vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních
materiálů i netradičních
materiálů

Učivo

➢ ovládá jednoduché pracovní
Vlastnosti modelovací hmoty
postupy, dodržuje pracovní kázeň
➢ hněte, válí , stlačuje, modeluje,
ubírá, přidává, ohýbá, dělí, suší
➢ ovládá a používá pracovní nástroje
(dřevěná špachtle, podložka,
nůžky)
➢ uplatňuje požadavky bezpečnosti a
hygieny práce
Vlastnosti papíru
➢ v praktických činnostech překládá,
skládá, stříhá, trhá, vystřihuje,
nalepuje, slepuje
➢ obkresluje podle šablony
➢ určuje vlastnosti papíru – barvu,
tvrdost, pružnost

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-
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cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

moje vztahy k druhým lidem

➢ rozlišuje a pojmenovává druhy
zpracovávaného papíru –
novinový, krepový, karton

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

➢ odměřuje a navléká nitě, uzlík
➢ pracuje s dětskou jehlou

✓ Lidské vztahy

➢ zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a
zrakem (hebkost, hrubost,
Vlastnosti textilu
elastičnost, vzor)

✓ Kulturní diference

-

➢ uplatňuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce

-

udržování tolerantních vztahů
poznávání vlastního kulturního
zakotvení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

➢ udržuje své pomůcky v pořádku
➢ osvojuje si správné pracovní
dovednosti a návyky

✓ Vztah člověka k prostředí
-

➢ uplatňuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce

265

přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

Očekávané výstupy

Školní výstupy
➢ poznává na základě přímých
ukázek videa a filmu
➢ užívá přírodních materiálů a
přírodnin k tvorbě ozdob a
dekorativních předmětů
➢ užívá některých technik
zpracování: barvení a ozdoba
kraslic

Učivo
Další pracovní
nástroje

▪

➢ uplatňuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce, dodržuje pravidla
bezpečnosti

PRÁCE MONTÁŽNÍ A
DEMONTÁŽNÍ:
➢ zvládá elementární dovednosti
a činnosti při práci se
stavebnicemi

➢ v praktických činnostech skládá
jednotlivé díly plošné stavebnice
do obrázků
➢ sestavuje modely podle své
představy z jednoduchých
stavebnic

Průřezová témata

pomůcky a OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

funkce a využití
- korálky
- nůžky
- jehla
- nit
- bavlnka
- kraslice, ovoce,
koření, přírodniny
a přírodní
materiály

Stavebnice (plošné)

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

➢ montuje dohromady a demontuje
jednoduché předměty
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PĚSTITELSKÉ PRÁCE:
➢ pečuje o nenáročné rostliny
➢ provádí pozorování přírody

➢ při praktických činnostech ošetřuje Základní podmínky pěstování ✓ Kulturní diference
pokojové rostliny: zalévá, kypří,
rostlin
- poznávání vlastního kulturního
rosí
zakotvení
➢ pěstuje hrách a fazole, zeleninu
Pěstování rostlin ze semen
➢ poznává semena a plody (hrách,
v místnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
čočka, fazole, ovoce, zelenina)
➢ pokusničí a pozoruje klíčení a růst
rostliny

Pěstování pokojových rostlin

➢ upravuje, ošetřuje půdu a rostliny
během vegetace
➢ sklízí plody
➢ používá květináč, truhlík, nůžky,
vatu, kropáč, lopatku, zeminu

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

➢
➢
➢
➢

sedí klidně u stolu
Pravidla správného stolování
drží správně příbor
udržuje pořádek a čistotu
Jednoduchá úprava stolu
upravuje talíře, příbor a sklenice na
stole
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✓ Vztah člověka k prostředí
-

přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

SVĚT PRÁCE – 3. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

PRÁCE
S DROBNÝM
MATERIÁLEM:
➢ vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních
materiálů i netradičních
materiálů
➢ pracuje podle slovního návodu
a předlohy

➢ ovládá jednoduché pracovní
postupy, dodržuje pracovní kázeň

Učivo
Vlastnosti modelovací hmoty

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj

➢ hněte, válí , stlačuje, modeluje,
ubírá, přidává, ohýbá, dělí, suší
➢ ovládá a používá pracovní nástroje
(dřevěná špachtle, podložka,
nůžky)

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

➢ uplatňuje požadavky bezpečnosti a
hygieny práce
➢ poznává vlastnosti materiálů:
tvrdost, soudržnost, tvárnost
➢ v praktických činnostech překládá,
skládá, stříhá, trhá, vystřihuje,
nalepuje, slepuje
➢ obkresluje podle šablony
Vlastnosti papíru
➢ vystřihuje jednoduché tvary
➢ určuje vlastnosti papíru – barvu,
tvrdost, pružnost
➢ rozlišuje a pojmenovává druhy
zpracovávaného papíru –
novinový, krepový, karton
➢ odměřuje a navléká nitě, uzlík
➢ šije předním stehem

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
-

udržování tolerantních vztahů

✓ Kulturní diference

➢ pracuje s dětskou jehlou
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-

➢ zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a
zrakem (hebkost, hrubost,
elastičnost, vzor)
➢ uplatňuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce
➢ udržuje své pomůcky v pořádku

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vlastnosti textilu

✓ Vztah člověka k prostředí
-

➢ osvojuje si správné pracovní
dovednosti a návyky
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce
➢ poznává na základě přímých
ukázek videa a filmu
➢ užívá přírodních materiálů a
přírodnin k tvorbě ozdob a
dekorativních předmětů

přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

Lidové zvyky a tradice, řemesla OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Další pracovní
nástroje

➢ užívá některých technik
zpracování: barvení a ozdoba
kraslic

▪

uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce, dodržuje pravidla bezpečnosti

pomůcky a

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

funkce a využití
- korálky
- nůžky
- jehla
- nit
- bavlnka

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj

kraslice, ovoce, koření,
✓ Komunikace
přírodniny a přírodní materiály - chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Kulturní diference
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-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Vztah člověka k prostředí
přispívání k utváření zdravého životního
stylu a k vnímání estetických hodnot

PRÁCE MONTÁŽNÍ A
DEMONTÁŽNÍ:

➢ v praktických činnostech skládá
jednotlivé díly plošné stavebnice
do obrázků

Stavebnice (plošné)

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
-

zvládá elementární dovednosti a ➢ sestavuje modely podle své
činnosti při práci se stavebnicemi
představy z jednoduchých
stavebnic
➢ montuje dohromady a demontuje
jednoduché předměty
➢ udržuje své pomůcky v pořádku
➢ pozoruje vlastnosti materiálů a
porovnává je

Práce s předlohou,
jednoduchým
náčrtem

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
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PĚSTITELSKÉ PRÁCE:
➢ pečuje o nenáročné rostliny
➢ provádí pozorování přírody
➢ zaznamenává a zhodnotí
výsledky pozorování

➢ při praktických činnostech ošetřuje Základní podmínky pěstování - chápání umění jako prostředku
komunikace
pokojové rostliny: zalévá, kypří,
rostlin
rosí
✓ Mezilidské vztahy
➢ pěstuje hrách a fazole, zeleninu
➢ poznává semena a plody (hrách,
čočka, fazole, ovoce, zelenina)
➢ pokusničí a pozoruje klíčení a růst
rostliny

- moje vztahy k druhým lidem
Pěstování rostlin ze semen
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
v místnosti

✓ Kulturní diference
Pěstování pokojových rostlin

➢ upravuje, ošetřuje půdu a rostliny
během vegetace

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

➢ seje, sází, sklízí plody
➢ používá květináč, truhlík, nůžky,
vatu, kropáč, lopatku, zeminu
➢

-

✓ Vztah člověka k prostředí
-

➢
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přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

Očekávané výstupy
Školní výstupy

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

Učivo

➢ sedí klidně u stolu
➢ drží správně příbor
➢ udržuje pořádek a čistotu

Pravidla správného stolování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj

➢ upravuje talíře, příbor a sklenice na
stole
➢ zná základní vybavení kuchyně

Průřezová témata

Jednoduchá úprava stolu

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

Základní vybavení kuchyně

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Kulturní diference
-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

✓ Vztah člověka k prostředí
-
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přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

SVĚT PRÁCE – 4. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

PRÁCE
S DROBNÝM
MATERIÁLEM:
➢ vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních
materiálů i netradičních
materiálů

➢ ovládá jednoduché pracovní
postupy, dodržuje pracovní kázeň

Učivo
Vlastnosti modelovací hmoty

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj

➢ hněte, válí , stlačuje, modeluje,
ubírá, přidává, ohýbá, dělí, suší
➢ ovládá a používá pracovní nástroje
(dřevěná špachtle, podložka,
nůžky)

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

➢ využívá při tvořivých
➢ uplatňuje požadavky bezpečnosti a
činnostech s různými materiály
hygieny práce
prvky lidových tradic
➢ poznává vlastnosti materiálů:
➢ udržuje pořádek na pracovním
tvrdost, soudržnost, tvárnost
místě a dodržuje zásady
➢ v praktických činnostech překládá,
hygieny a bezpečnosti práce
skládá, stříhá, trhá, vystřihuje,
nalepuje, slepuje
➢ obkresluje podle šablony
Vlastnosti papíru
➢ vystřihuje jednoduché tvary
➢ určuje vlastnosti papíru – barvu,
tvrdost, pružnost
➢ rozlišuje a pojmenovává druhy
zpracovávaného papíru –
novinový, krepový, karton
➢ odměřuje a navléká nitě, uzlík
➢ šije předním a zadním stehem

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Lidské vztahy
-

udržování tolerantních vztahů

✓ Kulturní diference

➢ pracuje s dětskou jehlou
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-

➢ zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a
zrakem (hebkost, hrubost,
elastičnost, vzor)
➢ uplatňuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce
➢ udržuje své pomůcky v pořádku

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Vlastnosti textilu

✓ Vztah člověka k prostředí
-

➢ osvojuje si správné pracovní
dovednosti a návyky
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce
➢ poznává na základě přímých
ukázek videa a filmu
➢ promyšleně užívá přírodních
materiálů a přírodnin k tvorbě
ozdob a dekorativních předmětů –
šperk, svícen, vánoční ozdoba
➢ podle návodu užívá některých
lidových technik zpracování
materiálu – batika, drhání
➢ zodpovědně uplatňuje zásady
bezpečnosti a hygieny práce

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

Lidové zvyky a tradice, řemesla OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Osobnostní rozvoj
Další pracovní
nástroje

▪
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pomůcky a

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

funkce a využití
- korálky, jehla
- nůžky, bavlnka
- kraslice, ovoce,
koření, přírodniny
a přírodní
materiály, sláma

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace

-

chápání umění jako prostředku
komunikace

PRÁCE MONTÁŽNÍ A
DEMONTÁŽNÍ:

➢ v praktických činnostech sestavuje
modely podle své představy
z jednoduchých stavebnic

Stavebnice (plošné)

➢ zvládá elementární dovednosti
a činnosti při práci se
stavebnicemi

➢ promýšlí postup samostatně nebo
pracuje podle návodu
➢ udržuje své pomůcky v pořádku

Práce
s předlohou, - moje vztahy k druhým lidem
jednoduchým náčrtem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

✓ Mezilidské vztahy

✓ Kulturní diference

➢ dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce

PĚSTITELSKÉ PRÁCE:
➢ provádí jednoduché pěstitelské
činnosti
➢ samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování

➢ při praktických činnostech ošetřuje
pokojové rostliny: zalévá, kypří,
rosí
➢ pokusničí , vede záznamy ,
pozoruje

➢ upravuje, ošetřuje půdu a rostliny
během vegetace
➢ ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
➢ používá květináč, truhlík, nůžky,
vatu, kropáč, lopatku, zeminu,
pomůcky pro hydroponii, vázu

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

Základní podmínky pěstování ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
rostlin

✓ Vztah člověka k prostředí

Půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
Pěstování rostlin ze semen
Pěstování pokojových rostlin
Alergie
Jednoduchá vazba a úprava
květin
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přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

➢ při praktických činnostech
Pravidla správného stolování
upravuje talíře, příbor a sklenice na
stole
➢ připraví tabuli pro jednoduché
Jednoduchá úprava stolu
stolování
➢ upravuje ovoce, zeleninu za
studena
➢ chová se vhodně a společensky
při stolování
➢ připraví jednoduché pohoštění
Zdobné prvky při úpravě stolu
➢ provádí základní úklid
➢ zná a používá základní vybavení
pracovní plochy a použitého
kuchyně
nádobí
Základní vybavení kuchyně
➢ udržuje pořádek a čistotu ( i
➢ orientuje se v základním
pomocí čistících prostředků)
vybavení kuchyně

PŘÍPRAVA POKRMŮ:
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SVĚT PRÁCE – 5. Ročník
Očekávané výstupy
Školní výstupy

PRÁCE
S DROBNÝM
MATERIÁLEM:
➢ vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a
postupy na základě své
představivosti různé výrobky
z daného materiálu
➢ využívá při tvořivých
činnostech s různými materiály
prvky lidových tradic
➢ udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce
➢ volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje, náčiní
vzhledem k použitému
materiálu
➢ poskytne první pomoc při
úrazu

➢ ovládá jednoduché pracovní
postupy, dodržuje pracovní kázeň
➢ hněte, válí , stlačuje, modeluje,
ubírá, přidává, ohýbá, dělí, suší,
vaří, vybírá

Učivo

Průřezová témata

Vlastnosti modelovací hmoty

Osobnostní rozvoj
✓ Rozvoj schopností poznávání

Vlastnosti papíru

➢ vhodně volí materiály, ovládá a
používá pracovní nástroje (dřevěná
špachtle, podložka, nůžky)
➢ dodržuje a uplatňuje požadavky
Vlastnosti textilu
bezpečnosti a hygieny práce
➢ poznává vlastnosti materiálů:
tvrdost, soudržnost, tvárnost
➢ v praktických činnostech překládá, Lidové zvyky a tradice
skládá, stříhá, trhá, vystřihuje,
▪ kraslice, ovoce, sláma,
nalepuje, slepuje
▪ koření, přírodní
➢ vystřihuje složitější tvary
materiály
➢ určuje vlastnosti papíru – barvu,
tvrdost, pružnost, savost, tloušťku
➢ rozlišuje a pojmenovává druhy
zpracovávaného papíru –
novinový, krepový, karton, balicí,
kreslicí, kancelářský

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

-

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
-

chápání umění jako prostředku
komunikace

✓ Mezilidské vztahy
-

moje vztahy k druhým lidem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Další
pracovní
nástroje a postupy

▪

➢ rozlišuje tvary a formáty papíru
➢ sešívá, obrubuje, přišívá
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pomůcky,

korálky, nůžky, jehla,
nit, bavlnka

✓ Lidské vztahy
-

udržování tolerantních vztahů

✓ Kulturní diference

➢ zjišťuje vlastnosti textilií hmatem a
zrakem (hebkost, hrubost,
elastičnost, vzor)

-

poznávání vlastního kulturního
zakotvení

➢ rozlišuje textilie přírodní a umělé
➢ uplatňuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

➢ pracuje s jednoduchým střihem
➢ vhodně a promyšleně užívá
přírodních materiálů a přírodnin
k tvorbě ozdob a dekorativních
předmětů – vizovické pečivo,
kraslice, práce se slámou

-

✓ Vztah člověka k prostředí
přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot

batikuje, uplatňuje zásady bezpečnosti

PRÁCE MONTÁŽNÍ A
DEMONTÁŽNÍ:
➢ provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
➢ dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce

➢ podle návodu sestavuje modely
podle předlohy nebo podle své
představy z jednoduchých
stavebnic

Stavebnice (plošné, prostorové, OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
konstrukční)

➢ samostatně promýšlí postup nebo
pracuje podle návodu

Sestavování modelů

Osobnostní rozvoj

✓ Rozvoj schopností poznávání
-

Práce
s předlohou,
jednoduchým náčrtem

➢ opracuje podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
➢ poskytne první pomoc při
úrazu

cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

✓ Psychohygiena
-

porozumění sobě samému a druhým

Sociální rozvoj
✓ Komunikace
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➢ při praktických činnostech ošetřuje Základní podmínky pěstování - chápání umění jako prostředku
komunikace
pokojové rostliny: zalévá, kypří,
rostlin
rosí, přesazuje
➢ provádí jednoduché pěstitelské
Půda a její zpracování, výživa ✓ Mezilidské vztahy
činnosti
➢ provádí jednoduché pokusy
- moje vztahy k druhým lidem
rostlin, osivo
➢ samostatně vede pěstitelské
➢ upravuje, ošetřuje půdu a rostliny
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Pěstování rostlin ze semen
pokusy a pozorování
během vegetace
Pěstování pokojových rostlin
➢ ošetřuje a pěstuje podle daných ➢ používá květináč, truhlík, nůžky,
✓ Kulturní diference
zásad pokojové i jiné rostliny
vatu, kropáč, lopatku, zeminu,
- poznávání vlastního kulturního
Alergie
pomůcky
pro
hydroponii,
vázu
zakotvení
➢ volí podle druhu pěstitelských
Jednoduchá vazba a úprava
činností správné pomůcky,
➢ absolvuje přednášku, či diskusi o
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
květin
nástroje a náčiní
těchto rostlinách
Rostliny jedovaté
➢ poskytne první pomoc při
✓ Vztah člověka k prostředí
úrazu
Rostliny jako drogy
- přispívání k utváření zdravého
životního stylu a k vnímání estetických
hodnot
➢ v praktických činnostech upravuje Pravidla správného stolování
PŘÍPRAVA POKRMŮ:
ovoce, zeleninu za studena
➢ připraví tabuli pro jednoduché ➢ vybírá, nakupuje a zná potraviny
Jednoduchá úprava stolu
stolování
➢ připraví jednoduché pohoštění
➢ připraví samostatně
➢ zná a používá základní vybavení
jednoduchý pokrm
kuchyně
Zdobné prvky při úpravě stolu
➢ dodržuje pravidla správného
➢ chápe význam techniky v kuchyni
stolování a společenského
➢ provádí základní úklid
chování
Základní vybavení kuchyně
➢ udržuje pořádek a čistotu ( i
➢ udržuje čistotu a pořádek
Výběr, nákup a skladování
pomocí čistících prostředků)
pracovní plochy
potravin
➢ provádí úklid pracovní plochy
Technika v kuchyni
a použitého nádobí
➢ orientuje se v základním
vybavení kuchyně

PĚSTITELSKÉ PRÁCE:
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5 Učební osnovy – 2. stupeň
5.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech – český jazyk a
literatura, anglický jazyk, španělský jazyk, další cizí jazyk (zahrnující francouzský jazyk, německý jazyk).
Všechny tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle – vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi
jazykové komunikace. Jazykové vzdělávání chápeme jako cestu k rozvoji gramatických a mimojazykových skutečností,
slovní logiky, kultivovaného vystupování a schopnosti prezentovat své názory, myšlenky a vědomosti. Jazyk chápeme
především jako prostředek komunikace, nástroj poznávání různých kultur a vyjádření myšlenek a pocitů.
Oblast zahrnuje vyučovací předměty:
•
•
•
•
•

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
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5.1.1 Český jazyk a literatura
Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura pro druhý stupeň
základní školy vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. Předmět je rozložen
do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární
výchova.
Cílem výuky je dosáhnout u žáků takové úrovně užívání češtiny, aby byli
schopni osvojovat si poznatky v dalších oblastech vzdělávání, poznávat
společenský a kulturní život společnosti, vytvářet předpoklady pro efektivní
mezilidskou komunikaci, vyjadřovat své názory a pocity. Jazyková výchova
vede k přesnému a logickému myšlení, je nástrojem získávání a předávání
informací. V literární výchově se žáci učí vnímat specifické znaky uměleckého
díla, postihovat záměr autora, formulovat vlastní názory o přečteném díle.
Získávají a rozvíjejí své čtenářské návyky, dospívají k poznatkům, které pozitivně
ovlivňují jejich postoje, hodnotovou orientaci, obohacují jejich duchovní život.
Těžiště výuky předmětu na vyšším stupni základní školy je v mluvnici – je jí
věnováno 60% časové dotace v 6. ročníku a 50% časové dotace v dalších
ročnících. Zbývající část se rovným dílem (20% a 20% v šestém, resp. 25% a 25%
v dalších ročnících) dělí na sloh a komunikaci a literární výchovu.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje v 6. ročníku 5 hodin
týdně, od 7. do 9. ročníku vždy po 4 hodinách týdně. Hodiny českého jazyka
jsou nedělené.
Tradičně doplňujeme výuku organizací školního kola Olympiády v českém
jazyce, z něhož nejlepší žáci postupují do kola okresního. Dále se nadaní žáci
účastní literárních nebo slohových soutěží pořádaných různými školami či
institucemi. Snažíme se pěstovat v žácích trvalý zájem o divadlo organizováním
pravidelných účastí na představení.
V 6. ročníku zařazujeme vždy na začátku školního roku návštěvu školní knihovny.
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
• vyhledávat informace z různých zdrojů
• chápat souvislosti mezipředmětových vztahů, propojit své poznatky
s jinými vzdělávacími oblastmi za účelem vytvoření celkového
obrazu o postavení člověka ve společnosti
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•

osvojit si a v praxi používat termíny, tím zdokonalovat písemný i ústní
projev
• motivovat pro další učení a pozitivně hodnotit přínos vzdělání pro
život
• své učení a pracovní činnosti sám plánuje a organizuje
• využívá různé strategie učení
• kriticky přistupuje ke zdrojům informací, tvořivě je zpracovává a
využívá
• kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá
ocenění, radu a kritiku: čerpá z nich poučení pro další práci
2 Kompetence k řešení problémů
• samostatně hledat tvůrčí řešení problému a prakticky ověřovat
správnost řešení
• řešit modelové situace, připravit se je zvládat a aplikovat osvědčené
postupy při řešení dalších problémů
• řešit aktivně problémy v rámci celoškolní diskuse na stránkách
školního časopisu
3 Kompetence komunikativní
• kultivovaně formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory v písemném i
ústním projevu
• rozumět různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů
• vhodně komunikovat s učiteli, spolužáky, rodiči i veřejností
• prezentovat své práce na veřejnosti
• využívat informačních a komunikačních prostředků pro účinnou
komunikaci se světem
• rozpozná problém, objasní jeho podstatu
• vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje postupy
• uplatňuje vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti,
využívá tvořivé myšlení, představivost a intuici
• kriticky interpretuje získané poznatky a ověřuje je
• nahlíží na problém z různých stran, zvažuje klady a zápory
jednotlivých variant řešení
• využívá prostředky verbální a neverbální komunikace
• používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická
vyjádření různého typu
• využívá moderní informační technologie
• v mluvených i psaných projevech se vyjadřuje jasně, srozumitelně a
přiměřeně situaci
• prezentuje vhodně svou práci i sám sebe před publikem
• rozumí sdělením různého typu, správně interpretuje přijímaná sdělení
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a věcně argumentuje
4 Kompetence sociální a personální
• zvykat si na spolupráci ve skupině, spoluvytvářet a dodržovat
pravidla práce v týmu, učit se odpovědnosti za výsledky společné
práce
• otevřeně ve skupině diskutovat, vést debatu mezi spolužáky,
s učitelem, konstruktivně řešit konflikty a vytvářet tvůrčí atmosféru
• učit se ohleduplnosti a úctě v jednání s druhými lidmi, poskytnout
potřebnou pomoc, respektovat odlišný názor
• reálně posuzuje své fyzické a duševní možnosti, je schopen
sebereflexe
• správně si stanovuje své cíle a priority
• odhaduje důsledky vlastního jednání a chování
• aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
• přispívá k udržování dobrých mezilidských vztahů
• projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví
5 Kompetence občanské
• být tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých,
chápat různé role, potřeby a postoje člověka ve společnosti,
respektovat různorodost hodnot člověka a individuální rozdíly
/rasové, národnostní, kulturní /
• hájit svá práva a práva jiných, vystupovat proti potlačování lidských
práv, proti fyzickému i psychickému násilí
• přejímat a spoluvytvářet kulturní a duchovní hodnoty
• návštěvami kulturních památek a divadelních představení si
pěstovat úctu k dědictví národa, vytvářet vztah k tradicím a chránit
je
• zvažuje vztahy mezi zájmy osobními a veřejnými, jedná vyváženě
• rozhoduje se tak, aby neohrožoval přírodu, životní prostředí a kulturu
• respektuje různost názorů, postojů a schopností ostatních lidí
• promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností
• hájí svá práva i práva jiných
• chová se zodpovědně v krizových situacích, poskytne ostatním
pomoc
•

sleduje dění ve svém okolí a jedná k obecnému prospěchu podle
nejlepšího svědomí

6 Kompetence pracovní
• doplněním výuky o prakticky zaměřené exkurze se seznámit s různým
pracovním a sociálním prostředím
• chránit a šetřit své pracovní prostředí, soukromý a veřejný majetek,
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•
•
•
•

zvláště pak majetek školy
zodpovědně se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucí profesi
rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál
získává a vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních
příležitostech
usiluje o dosažení stanovených pracovních cílů

Vzdělávací obsah:

- viz následující stránky
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Ročník: šestý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
FORMY A
TÉMATA,
METODY
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VÝUKY
VZTAHY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

MLUVNICE
• vyjmenuje slovní druhy, rozdělí je na ohebné a neohebné, Tvarosloví
orientuje se v textu a správně určí slovní druh podle Opakování slovních druhů
významu ve větě
• zná mluvnické kategorie podstatných jmen
• chápe rozdíl mezi podstatnými jmény konkrétními a
abstraktními, rozumí pojmům, jaké se dají danými
podstatnými jmény vyjádřit

Podstatná jména

Osobnostní a sociální
výchova:
Rozvoj
poznávání

schopnosti

Psychohygiena
Kooperace
soutěživost

• ovládá pravopis podstatných jmen obecných a vlastních

a

DIS

PP

V

IZL

PU

DIK

CV

SKUP

DIAL

SAM

Řešení problémů a INT
rozhodovací dovednosti PROJ

• umí pracovat s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem
spisovné češtiny a dalšími jazykovými příručkami

SKUP
Výchova
k myšlení SAM
v evropských
a
globálních souvislostech: ČP

• projevuje znalost o přídavných jménech - v pravopise
koncovek přídavných jmen, zvláště přídavných jmen
přivlastňovacích, ovládá jejich stupňování, skloňování
• zná druhy zájmen, rozpozná je v textu

Evropa
zajímá

• zná druhy číslovek a jejich pravopis

a

svět

nás MH

• ovládá základní mluvnické kategorie sloves, rozlišuje Přídavná jména
slovesný tvar určitý a neurčitý, jednoduchý a složený

Multikulturní výchova:

• rozliší podmiňovací způsob přítomný a minulý

Kulturní diference

Zájmena
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ÚZ
HP

• vyhledá ve větě základní skladební dvojici, ovládá shodu Číslovky
podmětu s přísudkem

Mediální výchova:
Okruhy receptivních
činností
stavba
mediálních sdělení

• je obeznámen s rozvíjejícími větnými členy (přívlastek, Slovesa
předmět a příslovečné určení místa, času a způsobu)
• pozná slovní druhy, které nejsou samostatnými větnými
členy
• pozná rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, určí Skladba
počet vět podle počtu sloves v určitém tvaru
Větné členy
• rozliší větu hlavní a vedlejší, větu řídící a závislou
• zvládne základní pravidla oddělování vět v souvětí
čárkami

Věta jednoduchá
Souvětí

• zná druhy hlásek a hláskovou stavbu slova
• ví, že spisovná výslovnost je nedílnou součástí
kultivovaného projevu vzdělaného člověka
• podle větné melodie umí rozlišovat jednotlivé věty,
zvláště druhy otázek
• vysvětlí pojem národní jazyk, zařadí ho do skupiny
slovanských jazyků
• rozliší jazyk spisovný a nespisovný a vysvětlí, kdy a kde Zvuková stránka jazyka
se který používá
Opakování o hláskách
• rozezná znaky jazyka svého regionu
Spisovná a nespisovná výslovnost
• podle grafu vysvětlí rozdělení jazykovědy na jednotlivé
Zvuková stránka slova a věty
části
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Z - zeměpisné názvy,
geografie ČR
D - učivo o pravěku
Aj, Nj, Fj, Šj

Rozvrstvení národního jazyka

Jazykověda a její složky

KOMUNIKACE A SLOH
• chápe, co je sloh, nauka o slohu, zná rozdíly mezi Úvod k výuce slohu
projevem mluveným a psaným
• zvládne vyplňování některých jednoduchých druhů
tiskopisů
• umí se vyjadřovat jasně, stručně a srozumitelně při
posílání SMS zpráv
• umí vhodným způsobem komunikovat s dospělými a se
spolužáky
• ví, co znamená inzerát, vyhledá ho v tisku a popíše jeho
znaky a jazykové prostředky

DIS

Osobnostní a sociální V
výchova:
PU
Rozvoj
schopnosti
DIAL
Vyplňování
poznávání
INT
jednoduchých tiskopisů
Psychohygiena
SKUP
Kreativita
SAM
Komunikace
VČ
Jednoduché komunikační žánry
DEM
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PP
SAM
AUT
MCV

• vysvětlí rozdíl mezi zprávou a oznámením, vyhledá je
v denním tisku

Environmentální
výchova:

• uplatní vlastní zkušenosti s psaním dopisů, ví, které části
musí osobní dopis obsahovat
• na základě ukázky rozliší dopis osobní a úřední, odlišnosti
Dopis úřední a osobní
ve volbě jazykových prostředků, tzv. záhlaví
• na základě zkušenosti z nižších ročníků odvodí definici a
hlavní znaky popisu, jakých jazykových prostředků v něm
používáme

člověka

Základní
života

podmínky

Mediální výchova:

• dodržuje zvolený postup
• zvládne na své úrovni popis budovy, místnosti, postavy,
krajiny, pracovního postupu
• uvědomuje si rozhodující roli výběru přídavných jmen a
sloves v popisu

Vztah
k prostředí

Popis a jeho funkce

Tvorba
sdělení

mediálního

Stavba
sdělení

mediálního

Bi – Pozorování stavby
těl živočichů
Dě – Habsburkové,
antická mytologie

• chápe rozdíl mezi výtahem, výpisky, poznámkami,
citátem a osnovou, dokáže zdůvodnit jejich využití a
význam pro studijní účely
• dokáže použít uvedené útvary v praxi
• využívá poznatků z nižších ročníků a doplní si nové
informace podle ukázek
• chápe termín dějová posloupnost
• umí sestavit osnovu vypravování, podle osnovy dokáže
vytvořit text
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S
ČP
BES

• klade důraz na výběr dějových sloves, užití přímé řeči

Výtah a výpisky

• vypráví podle obrázku, na základě zhlédnutého filmu,
divadelního představení, dokončí načatý příběh podle
vlastní fantazie

Vypravování

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
• identifikuje se s vlasteneckým postojem lyrického Můj domov
subjektu
A to je ta krásná země
• je obeznámen se základními básnickými prostředky, jako
jsou přirovnání, metafora, nadsázka, personifikace,
epiteton, rým
• je si vědom, že i slavné historické postavy byli lidé
s osobním životem
Otec vlasti
• rozliší obraz reality a fikce v pověsti
• posoudí otázku pravdivosti v autobiografické literatuře
faktu, vymezí pojem literatura faktu a pozná hodnotu
věcné informace

Osobnostní a sociální PU
výchova:
DIS
schopnosti
Rozvoj
ČP
poznávání
DIAL
Kreativita
BES
Mezilidské vztahy
EX
Kooperace a kompetice
S
Hodnoty,
postoje,
PA
praktická etika
SV
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SKUP
SAM
AUT
ZČD

• je obeznámen s osobností J. A. Komenského a jeho
činností

Výchova
demokratického občana:

• chápe ctižádost dorozumět se cizími jazyky, otevřenost
jiným kulturám

Občanská společnost a
škola

• je hrdý na výsledky kulturního úsilí předků, na českou
divadelní tradici a na Národní divadlo

Učitel národů
Multikulturní výchova:

• účastní se divadelních představení pořádaných školou

Lidské vztahy

• seznámí se s některými osobnostmi úzce spjatými Národ sobě
s Národním divadlem
• pěstuje v sobě úctu k předkům, tradicím, chápe pojem
folklór, lidová slovesnost, zajímá se o kořeny vlastní
rodiny, národa

.

Environmentální
výchova:
Ekosystémy
Vztah
člověka
prostředí

• reprodukuje přečtený text a vyhledává charakteristické
rysy ústní lidové slovesnosti, porovnává život na vesnici
v minulosti a dnes
Bejvávalo
• je seznámen s formou dobrodružné prózy, dobrodružného
cestopisu, westernu -- indiánky

k

Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních souvislostech:

• chápe, proč autor používá hovorový styl vyprávění, co je
to ich-forma a er-forma

Jsme Evropané

• zná význam charakteristiky v uměleckém díle, odliší
charakteristiku přímou a nepřímou
Za dobrodružstvím
• učí se chování v přírodě, rozumět psychice V nebezpečí
zvířat/antropomorfizace/, chápe, že přírodu nelze
polidšťovat, ale je třeba ji respektovat
• zná pojmy metafora, personifikace

D
–
Habsburská
monarchie, Karel IV.,
vývoj v pravěku, život
amerických
Indiánů,
antika
Bio
–
Chování
živočichů v přírodě

• upevňuje si svůj ekologický postoj, ideu návratu
k přírodě, porovná umělecký a publicistický styl textů
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• zabývá se psychologickou motivací jednání postav, z ní V zahradě, v lese, na horách
vyplývající nepřímou charakteristikou
• uvažuje nad odpovědností člověka za chované zvíře, nad
výrokem, že pes je nejlepší přítel člověka
• je schopen sebereflexe, posouzení svého chování, vztahu
k domovu

Zsv – Vlastenectví
Vv –
generace
divadla

M.

Aleš a
Národního

Hv – B. Smetana
Tv –
sportu

• zamýšlí se nad vztahem rodičů a dětí, nad vzájemnou
ohleduplností, úctou k práci druhých, formuje si svůj
budoucí rodičovský postoj
• vytváří si postoj ke sportu jako činnosti motivované
radostí ze hry, z aktivity samé, nejen penězi
• rozvíjí svoji fantazii a představivost prostřednictvím
pohádky a fantastického cestopisu,

Nevšední příběhy
Ve škole, doma a mezi kamarády
Ve škole fantazie
Doporučená četba
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Motivace

ke

292

Ročník: sedmý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
FORMY A
TÉMATA,
METODY
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VÝUKY
VZTAHY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

MLUVNICE
• určuje věcné významy slov a jejich mluvnické kategorie, Nauka o významu slov
pracuje se SSČ a SCS
Slova jednoznačná a mnohoznačná
• pozná významové rozdíly mezi slovy jednoznačnými a Slovo a sousloví, rčení
mnohoznačnými
Synonyma a homonyma
• rozlišuje sousloví a volné spojení slov, pozná rčení,
pořekadlo, přísloví, využívá je v mluvních i písemných Slova citově zabarvená
projevech
Odborné názvy
• pozná významový rozdíl mezi synonymy a homonymy,
využívá je ve slohu
• rozezná slova citově neutrální, lichotivá a hanlivá a
dokáže posoudit vhodnost jejich používání

Osobnostní a sociální
výchova:
Rozvoj
poznávání

schopnosti

Psychohygiena
Kooperace
soutěživost

a

DIS

PP

V

IZL

PU

DIK

CV

SKUP

DIAL

SAM

Řešení problémů a INT
rozhodovací dovednosti PROJ
SKUP
Environmentální
výchova:

• používá běžné odborné názvy při výkladu odborného
textu

Vztah
člověka
prostředí

• rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby
• umí vyhledat v textu slova historická, zastaralá, přejatá, Nauka o tvoření slov
novotvary
Slovní zásoba a její obohacování
• umí slova přejatá nahradit českými výrazy, pracuje se Slovotvorba krok za krokem
SSČ a SCS
Způsoby tvoření slov
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Aj, Fj, Nj, Šj

SAM
k

ČP
MH

ÚZ
HP

• vyhledá slovo základové, vymezí jednotlivé formanty

Odvozování
podstatných
přídavných jmen

• používá v praktických cvičeních jednotlivé způsoby
obohacování slovní zásoby – odvozování, zkracování, Odvozování sloves
skládání
• umí se souvisle vyjadřovat, uvědomuje si nutnost výběru
vhodných jazykových prostředků při komunikaci
s vrstevníky a dospělými
• rozeznává slovní druhy, určuje u nich mluvnické
kategorie
• píše správné i-y v koncovkách
• rozlišuje trpný a činný rod u sloves
• rozezná příslovečnou spřežku, zdůvodní, jak vznikla,
stupňuje příslovce

Tvarosloví
• vhodně využívá neohebných slovních druhů podle Co už umíme z tvarosloví
komunikační situace
Co všechno už víme o slovesech,

Slovesný rod
• rozezná druhy vět podle postoje mluvčího, využívá
Příslovce, stupňování příslovcí
prostředků charakteristických pro jednotlivé věty
• rozlišuje věty dvojčlenné, jednočlenné a větné Další neohebné slovní druhy
ekvivalenty
• pozná podměty a přísudky vyjádřené různými slovními
druhy, různé typy přívlastků, druhy příslovečného
určení, doplněk
• určí počet vět v souvětí, rozlišuje věty hlavní a vedlejší,
významové vztahy uvnitř věty
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a

• učí
se
rozlišovat
manipulativní
komunikaci
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
• zvládá syntaktický pravopis v méně složitých souvětích

Skladba

• nahrazuje vedl.věty větnými členy a naopak

Druhy vět podle postoje mluvčího

Věty jednočlenné, dvojčl., větné
• správně tvoří spisovné tvary slov a vědomě je využívá ve ekvivalenty
vhodných komunikačních situacích
Co už víme o základních větných
členech
• v písemných projevech zvládá lexikální pravopis
• rozlišuje jména obecná a vlastní, zvládá zásady pro psaní Rozvíjející větné členy
velkých písmen vlastních jmen a názvů

Přístavek
Co už víme o větě
Druhy vedlejších vět
Co už víme ze skladby

Pravopis
Procvičování pravopisu i-y
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Psaní velkých písmen ve vlastních
jménech

KOMUNIKACE A SLOH
• volí vhodné jazykové prostředky, výstižně formuluje Popis
myšlenky, rozvíjí své estetické vnímání

Osobnostní a sociální DIS
výchova:
V
Rozvoj
schopnosti
PU
poznávání
DIAL
Sebepoznání
a
INT
sebepojetí

• využívá vhodné jazykové prostředky pro popis
pracovního postupu, chápe úlohu pestrých sloves při
popisu děje, užívání odborných názvů
• dokáže vystihnout povahové rysy člověka, pojmenovat
jeho schopnosti, zájmy a zvláštnosti
• rozlišuje charakteristiku přímou a nepřímou, umí
využívat rčení, přísloví a přirovnání

Charakteristika

SKUP

Kreativita

SAM

Poznávání lidí

VČ

Komunikace

DEM
S

• výstižně formuluje a sděluje pocity a prožitky při
procvičování subjektivně zabarveného popisu
• umí vytvořit přehledný, stručný, zhuštěný obsah textu,
uvádí bibliografické údaje

Psychohygiena

Multikulturní výchova: ČP
Lidské vztahy

BES

Etnický původ

MH
PROJ

Líčení
Mediální výchova:

• sestaví základní útvar administrativního stylu
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PP
SAM
AUT
MCV

• vhodně využívá jazykové prostředky, klade důraz na Výtah
formální stránku textu

Kritické
vnímání
sdělení

čtení
a
mediálních

• umí sestavit strukturovaný životopis, výstižně zachytit Žádost
základní údaje

Stavba
sdělení

mediálních

• uvědomuje si význam profesního životopisu a zásady
jeho sestavení, přehlednost, přesnost a srozumitelnost,
formální úpravu

Tvorba
sdělení

mediálního

Environmentální
Lidské
výchova:
aktivity a problémy
životního prostředí

Životopis
• zopakuje si znalosti z předchozího ročníku
• osvojuje si jazyk jako bohatý mnohotvárný prostředek ke
sdílení zážitků, pro tvorbu ucelených textů, k tvořivé
práci s textem

Vztah
k prostředí

• volí vhodná slovesa, užívá přímou řeč, vypráví příběh
podle osnovy
• vymyslí pohádkový příběh, převypráví scénu z filmu, Vypravování
divadelní hry

člověka

Zsv – Úmluva
právech dítěte

o

někteří
Hv
–
představitelé české a
světové hudby, hudební
pojmy a žánry
Bi – Ch. Darwin, vztah
lidí ke zvířatům
Z – práce s plánkem
Prahy, oceány
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA
• chápe sociální komunikační funkce řeči, hodnotu jazyka, Můj domov
jeho integrační národní funkce, úctu a odpovědnost Chrám i tvrz
k řeči a jazyku, jazyk jako výraz citu a nástroj myšlení,
umění dialogu a naslouchání, rozdílný obraz myšlení
dětského a dospělého, vrstevnatost češtiny
• rozlišuje literární jazyk a běžnou řeč
• rozpozná a uvede charakteristické znaky pro metaforu,
metonymii, esej, legendu, memoáry

Osobnostní a sociální PU
výchova:
DIS
Poznávání lidí
ČP
Hodnoty,
postoje,
DIAL
praktická etika
BES
Seberegulace
a
EX
sebeorganizace
S

• rozezná rýmovaný a volný verš, zvukomalbu, pointu

Výchova
demokratického občana:

• uvědomuje si biblické kořeny mravního ideálu
• chápe středověké pojímání národa versus moderní

Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování

• na příkladu díla J. Škvoreckého se seznámí s židovskou
tematikou, formuje si antirasistický postoj
• rozumí obsahu pojmu beletrizovaná historická
rekonstrukce, historická pravda versus legenda, řečnická Žij pravdu
otázka

Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních souvislostech:
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PA
SV

SKUP
SAM
AUT
ZČD

• prostřednictvím díla o Janu Husovi je seznámen
s podstatou náboženského reformního hnutí, chápe
význam činu J. Husa jako mravního příkladu, smysl jeho
oběti

Objevujeme Evropu a
svět

• z úryvků z díla Oty Pavla o manželech Zátopkových a ze
vzpomínek J. Kratochvílové pochopí zásady fair play,
smysl cílevědomosti a vytrvalosti

Multikulturní výchova:
Kulturní diference
Etnický původ

• prohloubí si znalosti z mytologie, Bible, srovnává mýty
biblické a antické/např. stvoření světa/, téma potopy
v různých kulturách

Multikulturalita
Environmentální
výchova:

• seznámí se s pojmy antropomorfizace boha, apokryf,
travestie, aktualizace tématu, satira, absurdno, moderní
autorská pohádka, umělecký a fantastický cestopis
Běh na dlouhou trať

Základní
života

podmínky

Vztah
člověka
prostředí

• je seznámen se staroperskými a staroindickými
pohádkami, srovnává postavení ženy ve východních a
jiných kulturách
• zvládá charakteristické rysy bajky, dokáže vyložit
ponaučení, porovná klasickou a moderní bajku

k

D – Mistr Jan Hus,
reformační
hnutí
v Čechách, středověk na
našem území, okupace

• porovná fantastický a realistický umělecký cestopis
• charakterizuje na základě ukázek fejeton, jeho situační a
jazykovou komiku, ironii

Hv – libreto opery,
chorál

• poznává deník jako literární žánr, funkci ich-formy
v literatuře, využívá znalostí o charakteristice postav
Bylo nebylo
• pochopí rysy humoristické povídky a komické nadsázky Odkud a kam

Tv – význam sportu
v životě
člověka,
Zátopkovi

• je seznámen s vizuální poezií, se znakovostí grafického Byl jednou jeden
výrazu, rozvíjí smyslové estetické vnímání, pokouší se
najít smysl v nesmyslu

biblické
Hv,Vv –
motivy ve výtvarném
umění
a
hudbě,
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zobrazení českého čerta
v ilustračním umění

• zná rysy beletrizované literatury faktu
• zdůvodní význam filmového zpracování předlohy a Ve zvířecím zrcadle
zhodnotí rozdíly
V cizí zemi
• uvažuje o významu literárního tématu „umělý člověk „
v literatuře a filmu/Golem, robot/, o jeho magice a
mystice, mravním aspektu stvoření umělého člověka,
robotizaci lidské psychiky, o psychologii davu,
manipulaci s lidmi
Co nás zajímá
O zvířatech a lidech

O sobě navzájem
Nápady literárního klauna

O našich dědech
O lidech a robotech
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Z – Orient,
s mapou

práce

F – Moderní technika a
robotizace
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Ročník: osmý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
FORMY EVALUAČNÍ
TÉMATA,
A
NÁSTROJ
MEZIPŘEDM. VZTAHY METOD
Y
VÝUKY

MLUVNICE
• upevní si učivo ze sedmého ročníku o tvoření slov
/odvozování, skládaní, zkracování/ a obohacování
slovní zásoby/přenášení významu, sousloví, přejímání
z cizích jazyků, neologismy/
• správně vyslovuje a tvoří spisovné tvary běžně
užívaných cizích slov
• používá nejznámější cizí vlastní jména v běžném
hovoru, skloňuje je, neznámá jména vyhledává ve
SCS nebo encyklopedii
• chápe význam vidu dokonavého a nedokonavého pro
stavbu výpovědi, umí tvořit vidové dvojice pomocí
předpon a přípon, podle potřeby samostatně pracuje
s PČP A SMČ
• zvládá v písemném projevu pravopis i-y
v koncovkách jmen a sloves, pravopis předložek s, z,
předpon s-,z-,vz- a souhláskových skupin bě/bje, pě,
vě/vje, mě/mně

Obohacování slov. zásoby
Nauka o tvoření slov

Osobnostní
výchova:
Rozvoj
poznávání

Slova přejatá

sociální DIS

a

schopnosti

Psychohygiena
Tvarosloví

Kooperace a soutěživost

Skloňování obecných jmen přejatých
Užití vlastních cizích jmen v textu

Řešení
problémů
rozhodovací dovednosti

Slovesný vid

a

V

IZL

PU

DIK

CV

SKUP

DIAL

SAM

INT

ÚZ

PROJ

HP

SKUP

AUT

Výchova
k myšlení SAM
v evropských a globálních ČP
souvislostech:
MH
Evropa a svět nás zajímá
S

Pravopis
Pravopis i-y v koncovkách

Multikulturní výchova:

Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z,
Kulturní diference
skupiny
bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
Mediální výchova:
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PP

BES

• zopakuje si větu jednočlennou, dvojčlennou, větný
ekvivalent; větu jednoduchou a souvětí, druhy
vedl.vět
• naučí se vytvářet grafy souvětí
• zvládne teoreticky i prakticky významové poměry
mezi větami hlavními, nejdůležitější spojovací
výrazy, užívá je v běžné komunikaci
• odůvodní interpunkci v souvětí
• uvědomí si, že stejné významové vztahy mohou být
mezi větnými členy a souřadně spojenými vedl.větami
• rozlišuje souvětí souřadné a podřadné,sestaví graf
souvětí
• poznává bohatost a mnohotvárnost jazyka jako
prostředku k získávání a předávání informací
• chápe složitost jazyka jako nezbytného nástroje
celoživotního vzdělávání
• orientuje se v textu rozborem složitých souvětí, pozná
logiku při tvorbě grafů
• seznámí se se slovanskými jazyky, různými druhy
písma, snaží se porozumět cizojazyčnému textu,
vyhledává podobná slova

Skladba
Co už umíme ze skladby

Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Významové poměry mezi souřadně
spojenými hlavními větami
Environmentální výchova:
Významové poměry mezi větnými Lidské aktivity a problémy
členy a vedlejšími větami
životního prostředí
Souvětí souřadné a podřadné
Spojovací výrazy v souvětí,interpunkce ZSV – Známky šikany,
Listina zákl. práv a
Jazykové rozbory složitějších souvětí
svobod,
zásady
společenského chování,
ústava, nebezpečí drog a
K-centrum
D – Nejznámější muzea
v ČR, Marie Terezie a
počátky
osvícenského
Slovanské jazyky
absolutismu,
naši
Útvary českého jazyka a jazyková prezidenti od vzniku
kultura
republiky, kult. odkaz
Velké Moravy
Obecné výklady o českém jazyce

IVT – Počítačové pirátství
Z – Zemětřesení a tsunami

KOMUNIKACE A SLOH
• umí uspořádat získané informace do textu s ohledem
na jeho účel

Osobnostní
výchova:

Výtah
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a

sociální DIS

PP

• vytvořit přehledný, stručný, zhuštěný obsah
odborného textu, uvádí bibliografické údaje

Rozvoj
poznávání

schopnosti V

Sebepoznání a sebepojetí
• interpretuje vlastnosti literárního hrdiny a tvoří
charakteristiku vlastní s využitím poznatků o
charakteristice přímé a nepřímé a volbě jazykových
prostředků

Charakteristika literární postavy

Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace

• zná základní charakteristické znaky výkladu, jeho
jazykové prostředky, vytváří jasný a srozumitelný
výkladový text,
• formuluje a sděluje pocity a prožitky při procvičování
subjektivně zabarveného popisu
• rozvíjí své emocionální vnímání
• zná základní znaky úvahy, rozpozná úvahu od
výkladu
• uvažuje nad funkcí úvahy
• je schopen vlastní úvahy o aktuálních problémech a
tématech
• vnímá jazyk jako svébytný historický jev, v němž se
odráží historie a kulturní vývoj národa
• užívá český jazyk jako jazyk mateřský v jeho
mluvené i písemné podobě, vytváří si předpoklady
pro úspěšné dorozumívání s lidmi
• chápe svou roli v různých komunikačních situacích,
ve společnosti

PU

AUT

DIAL

MCV

INT
SKUP
SAM
VČ
DEM

Výklad
Mediální výchova:

S
Kritické čtení a vnímání
ČP
mediálních sdělení
BES

MH
Environmentální výchova:
Lidské aktivity a problémy PROJ
životního prostředí
NMCV
Vztah člověka k prostředí

Líčení

Úvaha
Z – hrad Kost
Fy, M, Bi - Významné
osobnosti vědy a techniky
Vv – Jan Zrzavý
Souhrnné poučení o slohu
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SAM

• vyhledává chyby v médiích ve výrocích politiků,
reportérů, komentátorů, zaujímá stanovisko k úrovni
mluveného nebo psaného veřejného projevu
• používá tzv. studijní čtení – formuluje hlavní
myšlenky přečteného textu, vytváří stručné
poznámky/osnovu, výpisky, výtah/
• rozlišuje jazyk. prostředky spisovné a nespisovné
češtiny podle typických znaků

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
• rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení
• umí kultivovaně a výstižně vyjadřovat své myšlenky a
pocity s využitím vhodných jazykových prostředků
• na základě poznatků o líčení se pokusí o vlastní
tvořivé psaní
• zapojuje se do diskuse, vyjadřuje své názory,
argumentuje
• umí naslouchat druhým
• v mluveném projevu vhodně využívá verbálních i
neverbálních prostředků
• odlišuje fakta od názorů a hodnocení
• vytváří vlastní úvahy nad různými citáty, aforismy,
básněmi
• provádí výběr shodných a odlišných jazykových
prostředků při tvorbě mluveného a psaného projevu
• zná základní slohové postupy a útvary, funkční styly a
dokáže je rozpoznat
• seznámí se s fejetonem a reklamou jako zajímavými
útvary publicistického stylu
• pomocí interpretace textů chápe pojem genialita, v
geniálním umělci však vidí především člověka

Můj domov a svět
Mozart a Praha

Osobnostní
výchova:

a

sociální PU

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty,
praktická etika

postoje,

DIS

SAM

ČP

AUT

DIAL

ZČD

BES

REC

EX
S

PA
Výchova demokratického
SV
občana
Principy demokracie jako V
formy vlády a způsobu NMCV
rozhodování
PROJ
Dvořák v Americe
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Výchova
k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech:

SKUP

• cítí potřebu svobody umělecké tvorby
• vnímá trvalý odkaz klasické hudby a hudbu jako
součást života
• srovnává biografickou literaturu faktu s odborným
textem
• pracuje s pojmy metafora, ironie, volný verš,
oxymorón, reflexivní poezie, apokryf
• chápe pojmy beletrizace postav a událostí
• učí se tolerantnosti, rasové snášenlivosti

Evropa a svět kolem nás
zajímá
Jsme Evropané

Cesty a návraty

Multikulturní výchova:
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita

• upevní si znalosti o mýtu, mytologii, pověsti
• seznámí se s novými žánry, jako jsou hrdinský epos,
řecká tragédie/a s nimi spjatým principem
osudovosti/,esej, epigram, adaptace a parafráze
• interpretací textů o Odysseovi proniká do
problematiky vztahu zákonitosti a nahodilosti
v lidském životě, ceny lidské oběti, životního stylu
archaického Řecka, problému emancipace ženy,
dospívání ve vztahu k volnosti a odpovědnosti,
politické moci jako vztahu povinnosti, zodpovědnosti
a svědomí
• v řecké tragédii vyhledá téma osudovosti,
předurčenosti, svědomí, práva a mravnosti, pochopí
sousloví „oidipovský komplex“
• vnímá přátelství jako humánní a sociální hodnotu,
lásku ve starořímské lyrice jako společensky
kultivovanou hodnotu

Princip sociálního smíru a
solidarity
Environmentální výchova:
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
O bozích a lidech
Hv
–
W.A.Mozart,
A.Dvořák, středověká hudba
na hradech, tanec
Z – práce
znalosti

s mapou,

o africkém kontinentu
D – Starověké Řecko
starověký Řím, rytířský
středověk,
okolnosti
vzniku

• seznámí se s rytířstvím jako kulturním fenoménem,se
žánry rytířský epos a román, dvorská lyrika a epika,
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•
•
•
•
•
•
•

legenda a parafráze či parodie těchto forem;
vyhledává jejich charakteristické znaky
chápe úlohu křesťanství jako integrační síly
středověké společnosti, panovníka jako vzor rytířské,
respektive křesťanské ctnosti
chápe křesťanskou kulturní tradici jako jeden ze
zdrojů naší kulturní paměti
vnímá archaičnost a obraznost jazyka ve službě
vznešenému tématu
seznámí se s pojmy mysterium, pieta,
symbolika/světla, hvězdy, chleba, vína, beránka, lilie,
umývání rukou, nohou/
zná lidové vánoční koledy, tradice, smysl Vánoc a
kriticky pohlíží na jejich komercializaci
srovnává historické a biblické zpracování námětu,
odlišné pojetí hříchu v dnešní době
posoudí škodlivost náboženského fanatismu, vztah
náboženství a ideologie

• chápe záměr romantického autora postavit přírodní
řád do opozice vůči řádu lidskému a božskému
• vysvětlí úlohu nadpřirozených bytostí v ústní lidové
slovesnosti
• odlišuje baladu umělou a klasickou
• vysvětlí pojem ohlasová poezie
• dokáže vyjmenovat rysy klasické balady a
interpretovat je v textu
• vyvodí z ukázek prvky hororu, sci-fi hororu,arabesky,
černého humoru, didaktické pohádky/bratři
Grimmové/
• seznámí se s pojmem literární mystifikace na základě
informací o Rukopisech

RKZ a „boj“ o odhalení
falzifikátů,
fašismus,
šoa/holocaust

Ve službě bohu, králi a dámě

Vyšla hvězda nad Betlémem
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Zsv – křesťanská filozofie,
tradice,
nebezpečí
náboženského fanatismu a
jeho
zneužití
pro
terorismus a války

• interpretací ukázky z Máchova Máje pochopí stavbu
básnické povídky, úlohu lyrického subjektu, lyrického
mluvčího, char. rysy romantického hrdiny, prostředí,
tragické lásky
• chápe totalitní režimy, rasovou, náboženskou a
etnickou stigmatizaci jako zlo páchané na lidech
• je schopen vyhledat informace o předválečné
židovské komunitě v místě bydliště
• vysvětlí pojmy holocaust, konečné řešení, genocida,
transport, koncentrační tábor, stigmatizace Davidovou
hvězdou
• procítí zrůdnost fašismu a popíše jeho současné
projevy

Sen, láska a smrt

• charakterizuje vztah poezie a písňového textu, užití
obecné češtiny a vulgarismů v literatuře
• vyhledá prvky situační a jazykové komiky, satiry,
ironie a sci-fi hororu
• chápe důležitost citové výchovy v rodině, preferenci
skutečných hodnot/obětavosti, lásky, přátelství/,
odpovědnost za vlastní život
Šoa
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Čtu, čteš, čteme
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Ročník: devátý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOV
É VZTAHY

FORMY
A
METOD
Y
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

MLUVNICE
• obohacuje svoji aktivní slovní zásobu, rozpozná
způsoby jejího obohacování
• vysvětlí rozdíl mezi synonymy, homonymy,
antonymy, umí je správně používat
• prohlubuje si schopnost pracovat s odborným textem,
správně vyslovuje a používá cizí slova

Slovní zásoba a význam slova
Slovo a sousloví
Rozvoj slovní zásoby
Významové vztahy mezi slovy
Rozvrstvení slovní zásoby

• ovládá stavbu českého slova
• umí pojmenovat a odlišit morfémy
• zná zásady tvoření českých slov
• dokáže věci pojmenovat a pojmenování rozumí
• pracuje s různými jazykovými slovníky

Rozvoj schopnosti
poznávání
Psychohygiena
Kooperace
soutěživost

a

Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

DIS

PP

V

IZL

PU

DIK

CV

SKUP

DIAL

SAM

INT

ÚZ

PROJ

HP

SKUP

MCV

SAM
Nauka o tvoření slov

• správně třídí slovní druhy
• rozlišuje druhy podst. jmen/obecná, vlastní,
konkrétní, abstraktní/, jejich mluvnické kategorie
• dokáže dávat věci, jevy a pojmy do vztahů
• vyjadřuje se výstižně a srozumitelně
• ovládá skloňování zájmen a číslovek, tvary slovesa
být, druhy a stupňování příslovcí
• seznámí se s přechodníkem přítomným a minulým,
umí ho rozpoznat v textu

Osobnostní a sociální
výchova:

Stavba slova
Odvozování, skládání, zkracování

Výchova k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech:
Evropa a svět nás
zajímá

Tvarosloví
Slovní druhy
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ČP
MH
S
BES
NMCV

• dělí slovesa do tříd
• rozlišuje vlastní a nevlastní předložky, souřadné a
podřadné spojky

Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena a číslovky

• rozvíjí logické myšlení rozborem stavby vět a souvětí
• bezpečně rozpozná druhy vět podle postoje mluvčího
• rozlišuje jednotlivé druhy vět, věty podmětné a
bezpodmětné, zápor slovní a mluvnický, věty hlavní
a vedlejší, řídící a závislé, souvětí souřadné a
podřadné, jednotlivé druhy vedl. vět, poměry mezi
souřadně spojenými větnými členy, hlavními a
vedlejšími větami
• chápe význam pojmů shoda, řízenost, přimykání
• rozpozná přívlastek těsný a volný, doplněk

Slovesa a jejich mluvnické významy,
tvary slovesa být, přechodníky
Příslovce

Multikulturní
výchova:
Kulturní diference
Multikulturalita
Mediální výchova:

Předložky a spojky

Ktitické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Skladba
• pracuje se složitějším textem – správně používá
složitá souvětí a interpunkci v nich
• ovládá grafické znázornění přímé řeči
• rozpozná samostatný vět.člen, oslovení, vsuvku a
větu neúplnou, umí je oddělit čárkami
• zvládá členění výpovědi na východisko a jádro
• ovlivňuje pořádek slov ve větě činiteli mluvnickými
a rytmickými
• umí aplikovat zásady českého pravopisu při tvorbě
vlastního jazykového projevu
• zvládá obecné zásady psaní velkých písmen
• zná charakteristické rysy soustavy českých hlásek,
zásady spisovné výslovnosti

Stavba věty a souvětí
Tvoření vět a souvětí aneb jiný úhel
pohledu

Environmentální
výchova
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah
k prostředí

člověka

Z – práce s mapou,
zeměpisné názvy

Pravopis
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• zná funkce řeči
• uvědomuje si rozdíly mezi řečí mluvenou a psanou
• odlišuje spisovný a nespisovný projev
• seznámí se s rozdělením slovanských jazyků,
s vývojem českého jazyka a jeho útvary
• pozná dílčí obory jazykovědy,
• osvojí si kulturu jazyka a řeči
• pracuje s textem uměleckým, naučným a reklamním

Pravopis
skladební

lexikální,

Vlastní jména

tvaroslovný, Bio – ekologické
myšlení,
„zelená
energie“, biopotraviny
Z, Bi – vznik života na
Zemi
Aj, Fj, Šj, Nj
přejímání slov

Zvuková stránka jazyka
Hlásky a hláskové skupiny
Větný přízvuk, větná melodie

Obecné výklady o jazyce
Projev mluvený a psaný, řeč
Slovanské jazyky, útvary
českého jazyka
Jazyková kultura
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KOMUNIKACE A SLOH
• zvládá charakteristické znaky výkladu, jeho jazykové
prostředky, formuluje hlavní myšlenky textu,
uspořádá informace z textu s ohledem na jejich účel
• zopakuje si zásady popisu pracovního postupu
• pracuje s odborným textem
• upevní si praktickou dovednost popisu uměleckého
díla
• vybírá vhodné jazyk.prostředky pro líčení

Výklad

Osobnostní
sociální výchova:

a

Sebepoznání
sebepojetí

a

Psychohygiena
Popis

• výstižně a srozumitelně formuluje výpovědi o
různých skutečnostech, kultivovaně se vyjadřuje,
využívá rozličných jazykových prostředků při vlastní
tvorbě
• chápe pojmy dějová linie, retrospektiva
• na základě zhlédnutého filmu vytvoří vypravování

PP

V

SAM

PU

AUT

DIAL

MCV

INT

Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

• jednoznačně rozliší přímou a nepřímou
charakteristiku, sestaví osnovu, používá základních
odborných výrazů z psychologie/optimista, egoista,
idealista, extrovert…/, je schopen sebehodnocení a
vytvoří autocharakteristiku

DIS

SKUP
SAM
VČ
DEM

Charakteristika

Multikulturní
výchova:

BES

Multikulturalita

MH

Vypravování
Mediální výchova:
Vnímání
autora
mediálních sdělení
Stavba
sdělení
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ČP

Lidské vztahy
Princip sociálního
smíru a solidarity

• ovládá znaky úvahy, provede její srovnání
s výkladem

S

mediálních

PROJ
NMCV

• uvažuje nad výskytem a posláním úvahy
v uměleckém a odborném textu
• je schopen vlastní úvahy o aktuálních problémech
/mezilidské vztahy, životní prostředí, sociálně
patologické jevy…/
• seznámí se s řečnickými slohovými útvary
• chápe působivost mluveného projevu, jeho výstavbu
a využití jazykových prostředků
• v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních i neverbálních prostředků
řeči

Tvorba mediálních
sdělení

Úvaha

Kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
Environmentální
výchova
Lidské aktivity a
problémy
životního
prostředí

Proslov

Vztah
k prostředí

• ukázněně se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
• sleduje v televizi některé diskusní pořady, hodnotí je
a pokusí se je napodobit ve třídním kolektivu

Bi
–
výklad
nosorožcích
Diskuse

o

Vv – popis obrazu a
sochy

• seznámí se s publicistickými útvary zpracovávajícími
aktuální problémy současnosti, s historií vzniku
fejetonu ,s jeho posláním, výběrem typických
jazykových prostředků
• rozlišuje styl prostě sdělovací, odborný,
administrativní, publicistický, umělecký a řečnický

člověka

ZSV – základní typy
lidského charakteru,
psychologie osobnosti,
mezilidské
vztahy,
sociálně patologické
jevy

Fejeton

• dokáže jmenovat jejich znaky a jazykové prostředky
a užívá je při praktických činnostech
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
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• dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikativní
situaci
• odlišuje spisovný a nespisovný jazykový projev a
vhodně užívá bohatost jazyka vzhledem ke svému
komunikativnímu záměru

Funkční styly

Slohové útvary dle výběru žáka

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
• je schopen adekvátně svému věku a stavu
teoretického poznání i životní zkušenosti
interpretovat texty zvolené učitelem
• chápe termín etnocentrismus, uvědomuje si jeho
nezbytnost pro vlastní socializaci, ale zároveň i
nebezpečí konfrontačního etnocentrismu
• zopakuje si znalosti o mýtu, memoárové literatuře,
cestopisu
• rozeznává rozdíl mezi idealizovanou literární
konstrukcí a reálnou podobou/obraz indiánů jako
obecný obraz podoby utlačovaných či porobených/

Můj domov a svět
Být indiánem

Osobnostní a sociální
výchova:
Psychohygiena
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

Být v Americe českým básníkem

Hodnoty,
postoje,
praktická etika

PU

SKUP

DIS

SAM

ČP

AUT

DIAL

ZČD

BES

REC

EX
S
PA

Výchova
demokratického
občana

• za pomoci učitelova výkladu o kontextu sociálně
historickém a proměně kulturních a literárních norem
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SV
V

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

je schopen interpretovat texty, hodnotit jejich obsah,
včetně rysů renesanční, barokní a klasicistní poetiky
osvojí si vybrané jevy poetiky /zvl.tematické a
žánrové/ příznačné pro literaturu daných kulturních
epoch
zapamatuje si důležité informace o autorech,jejich
dílech, včetně jmen význačných překladatelů
je schopen zhodnotit texty jako nadčasová sdělení o
hodnotách lidského života
napíše vlastní úvahu o obsahu vybraného textu,
zdramatizuje vybraný úryvek prózy
využívá základy studijního čtení – formuluje hlavní
myšlenky textu, zapisuje si poznámky, citace,
samostatně připraví a přednese referát
vysvětlí renesanční individualitu umělce, pojem
renesance a humanismus, villonskou baladu, znaky
alžbětínského dramatu
seznámí se s osobnostmi F.Villona a W.Shakespeara
seznámí se se zpracováním tématu tragické lásky
Romea a Julie v umění 20. stol.
zafixuje si základní znaky baroka, pojmy alegorie,
symbol, kontrast
orientuje se v díle J. A. Komenského, zhodnotí jeho
přínos pro světovou pedagogiku
chápe osvícenskou touhu po poznání, symbol ďábla,
duše, otázku mravnosti a smyslu života na základě
interpretace ukázek z Fausta
chápe demokratizační a sociálněkritickou tendenci
realistické literatury,výběr motivů z každodenního
života středních a spodních vrstev moderní
kapitalistické společnosti
charakterizuje literární typ real. románu, jeho
negativní vlastnosti /ve vztahu k majetku a morálce/

Za literárními památkami

Občan,
občanská
společnost a stát
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu
rozhodování

Z renesanční literatury

Výchova k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech:
Evropa a svět kolem
nás zajímá
Jsme Evropané
Multikulturní
výchova:
Kulturní diference
Multikulturalita
Etnický původ
Princip
sociálního
smíru a solidarity

Od renesance k baroku
Vv
–
renesanční,
barokní
výtvarné
umění, impresionismus
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NMCV

• vyhledává a interpretuje realistické prvky v ukázkách
děl českých a světových autorů

v malířství,
futuristický
plakát,
surrealismus, koláž
Z literárního klasicismu

• vyvodí na základě ukázek z tvorby důvod označení
„prokletí básníci“, negativní estetika, hudebnost
verše, kritika měšťáctví
• rozumí provokativnímu protiměšťáckému postoji
moderních realistů, bránícímu ironií, humorem a
sarkasmem principy mravnosti a sociální rovnosti
• osvojí si pojem pointa, sociální balada a básnický
přívlastek
• posiluje své humánní a sociální cítění
• chápe souvislost mezi malířským a slovním
impresionismem
• seznámí se s podstatou symbolistické a dekadentní
tvorby-neurčitostí, tajemností, emocionalitou,
negativní estetikou, symbolem krysaře
prostřednictvím ukázek z děl českých autorů

Hv – West Side Story,
balet S. Prokofjeva,
středověká a barokní
hudba,
novodobá
hudba

Realismus v literatuře

Zsv
–
podvědomí
F.Nietzscheho,
nacismus

D – První a druhá
světová válka

Moderna
Nová krása – prokletí básníci,
realisté, anarchisté

• chápe,v čem spočívá novost avantgardního přístupu
v umění
• je schopen vysvětlit význam literárního experimentu
• vnímá významovou jednotu obsahu a formy
uměleckého díla
• stručně charakterizuje futurismus a dadaismus
• pokusí se vytvořit dadaistický text
• dokáže stručně charakterizovat poetismus a
surrealismus
• rozpozná základní rysy výrazného individuálního
stylu V.Vančury

teorie

Světlo,
barvy
impresionismus
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a

vůně

–

• chápe, že vznik těchto směrů je spojen s konkrétními
společensko-historickými podmínkami
• vytvoří koláž a pokusí se ji interpretovat

Symboly světla a duše – symbolismus
a dekadence

Avantgarda
• osvojí si obsah pojmů vitalismus, antimilitarismus,
absurdní humor, politická satira na základě
interpretace úryvků z děl reflektujících 1. světovou
válku
• posiluje své humánní cítění,citovou a mravní
výchovu
• chápe zrůdnost a nesmyslnost války, která ničí
materiální a kulturní hodnoty, ale i lidské city
• charakterizuje Švejka jako literární typ
• chápe Orwelovu vizi totalitních režimů, jazyk jako
prostředek manipulace
• rysy sociální balady vyloží rozborem básní P.Bezruče
a J.Wolkera
• získá prostřednictvím Hemingwayovy povídky
povědomost o španělské občanské válce
• chápe hluboké mravní poslání Bílé nemoci K.Čapka
v dobovém společenském kontextu
• seznámí se s formou táborové vězeňské literatury,
vězeňským slangem, pojmem samizdatová literatura
• pochopí téma fanatismu a ideologické manipulace
v díle M.Kundery Žert
• poznává běžný život obyčejných lidí v totalitní
společnosti formou humorné či tragikomické
nadsázky prostřednictvím úryvků z děl Z.Salivarové,
J.Škvoreckého, I.Douskové
• v návaznosti na předchozí kapitolu a kapitolu Šoa
v Č8 vnímá období 2. svět války jako historicky
realizovanou podobu totalitarismu

Osvobozená
slova
futurismus,dadaismus
Osvobozená obraznost –
poetismus, surrealismus

Neklidné dvacáté století
O té první velké válce
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• zopakuje si rozdíl mezi literaturou faktu a beletrií
• porovnává tematicky a žánrově různorodé texty
české literatury 20. století
• srovná knižní a filmovou podobu vybraných
literárních děl
• odhalí znaky parodie pohádkového žánru
• pochopí jazykovou komiku, humor a satiru
• v moderní pohádce, významové funkce magických
prvků v moderní literatuře pro dospělé, absurdní
autorský postoj a černý humor
• chápe hluboké myšlenkové poslání Malého prince a
podstatu romaneta Jakuba Arbesa
• rozvíjí svoji fantazii při pokusu o vlastní tvorbu
moderní pohádky
• posiluje svoji čtenářskou kompetenci, neboť tento
oddíl obsahuje texty čtenářsky náročnější
• uvědomuje si milostnou tematiku jako existenciální
problém současného člověka, rozvíjí svoji citovost a
kultivovanou sexualitu
• chápe kulturní jinakost Romů, vývojové změny
v jejich životě i ve způsobu jejich uměleckého
zobrazování na úryvku z díla B.Hrabala, rozpozná
základní rysy výrazného individuální ho stylu autora
• na dalších textech si zopakuje prvky černého a
absurdního humoru, hyperbolizované situace

Kříže, srpy, kladiva

O té druhé válce

Mezi lidmi

Čtu, čteš, čteme

Pohádky nepohádky
O lásce sladké a hořké
Příběhy strašné i směšné
Doporučená četba
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5.1.2 Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV.
Anglický jazyk se vyučuje od 6 do 9. ročníku. Cílem je rozvíjet komunikační schopnosti v anglickém jazyce – poskytnout
studentům jazykové vzdělání, které jim umožní komunikovat v anglickém jazyce v různých životních situacích na úrovni
konverzační i písemné, s důrazem na gramatickou přesnost a kultivovanost projevu a schopnost prezentace svých názorů,
postojů a vědomostí.
V průběhu výuky budou studenti seznamováni s kulturně - historickými souvislostmi anglicky mluvících zemí a dále budou
schopni využívat různé typy informačních zdrojů.
Anglický jazyk přispívá svým charakterem a obsahem k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Je zaměřen
především na rozvoj kompetence komunikativní, ale obsah vyučovacího předmětu napomáhá i formování dalších
kompetencí – zejména kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.
Cílem výuky je rozvíjet komunikační schopnosti v anglickém jazyce – poskytnout studentům jazykové vzdělání, které jim
umožní komunikovat v anglickém jazyce v různých životních situacích na úrovni konverzační i písemné, s důrazem na
gramatickou přesnost a kultivovanost projevu a schopnost prezentace svých názorů, postojů a vědomostí. V průběhu
výuky jsou studenti seznamováni s kulturně-historickými souvislostmi anglicky mluvících zemí a jsou vedeni k používání
různých typů informačních zdrojů v cílovém jazyce. Předpokládaná dosažená jazyková úroveň odpovídá úrovni B1-B2.
Předpokládá se spolupráce zejména s vyučujícími Českého jazyka a ostatních cizích jazyků. Podle potřeby není vyloučena
spolupráce s vyučujícími ostatních předmětů.
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Na nižším stupni gymnázia je ve všech ročnících předmětu určena hodinová dotace 4 hodiny týdně mimo kvarty, kde
mají žáci 5 hodin týdně. Všechny hodiny jsou dělené (skupiny po max. 8 žácích)a vyučované řádně kvalifikovanými
rodilými mluvčími.
Osou systému výuky anglického jazyka je úspěšné složení definovaných úrovní prestižních mezinárodních zkoušek
Cambridge English, organizovaných Britskou radou – PET, FCE, CAE, CPE.
Výuka je zajišťována rodilými mluvčími, řádně kvalifikovanými k výuce angličtiny jako cizího jazyka.
Žáci jsou rozděleni v 6. ročníku podle vstupní úrovně do skupin po maximálně 8 žácích, a tak je tomu i nadále.
Výuku předmětu též podporují části ostatních předmětů, vyučované v anglickém jazyce, dále organizované jazykové
zájezdy a meziškolní výměny.
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
•
•
•
•
•
•
•

Studenti si osvojují a obohacují slovní zásobu praktickým rozvíjením čtyř základních jazykových dovedností
(ústní projev, poslech, čtení a písemný projev).
Studenti se učí spolupracovat ve dvojicích a ve skupině (dialogy, diskuse, konverzace, komunikační cvičení
různého typu)
Studenti používají spisovnou angličtinu ke kultivovanému projevu.
Studenti jsou vedeni ke kreativitě a samostatné prezentaci různých témat.
Studenti jsou vedeni k efektivnímu a zodpovědnému přístupu k učení, umějí si práci zorganizovat.
Studenti využívají ve škole i mimo vyučování audiovizuální pomůcky (časopis,autentické texty a nahrávky,
internet,video,hudba)
Studenti jsou směřováni k celoživotnímu vzdělávání a rozvíjení své osobnosti.
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2. Kompetence k řešení problémů
• Studenti jsou schopni samostatně vyhledávat informace k danému problému využíváním různých zdrojů.
• Studenti dokáží komunikovat na mezinárodní úrovni (internet,výměnné pobyty)
• Studenti se učí analyzovat informace a rozvíjet kritické myšlení i v cizím jazyce.
• Studenti pod vedením učitele využívají multimediální učebny.
Kompetence komunikativní
• Učitel rozvíjí u studentů komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce.
• Důraz je kladen na komunikaci slovní a písemnou.
• Učitel zahrnuje do výuky konverzační cvičení, vybírá vhodná a aktuální témata, vybízí studenty k diskusi a
vyjádření svých názorů a postojů.
• Učitel klade důraz na provázanost všech předmětů, studenti se dokáží vyjádřit v anglickém jazyce i k tématům,
která jsou probírána v jiných předmětech, studují texty z různých vědních oborů v anglickém jazyce.
• Učitel podporuje studenty v umění naslouchat druhým a akceptovat jejich názory.
Kompetence sociální a personální
• Učitel vede studenty ke spolupráci ve skupině, k uvědomění si své role ve skupině, ke schopnosti najít
kompromis.
• Učitel vede studenty k rozpoznání a odsouzení různých forem manipulace, násilí a šikany.
• Učitel vede výběrem vhodného textu studenty k přemýšlení o různých společenských jevech (politika,
ekologie, rasismus, sekty, drogy aj.)
Kompetence občanské
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• Studenti jsou vychováváni k demokratickým a humanitním ideálům v rámci integrace Evropy a světa, k
náboženské, rasové a národnostní toleranci, ekologické výchově.
• Studenti se vhodnou formou učí respektovat národní i cizí tradice. Zapojují se do kulturních i sportovních aktivit,
školních i mimoškolních.
Kompetence pracovní
• Vedeme studenty k dobré organizaci a bezpečnosti práce, k efektivitě a kvalitě práce.
• Studenti se připravují na budoucí povolání, jsou vedeni k úctě k práci druhých, k ochraně životního prostředí
a ke kulturním a společenských hodnotám.

Vzdělávací obsah

Ročník: 6.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:
•
•

(úroveň A2)
rozumí mluvenému i psanému projevu v
oblastech, které se ho bezprostředně
týkají,
• dovede na tato témata vést rozhovor,
• dokáže se v běžných situacích domluvit v
cizí zemi,
• dovede mluvit o svých zážitcích,
zkušenostech, plánech, ambicích,

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

Vyjádření cílů na rok, učební metody, Osobnostní a sociální výchova:
Mezilidské
vztahy,
Větná skladba, větné členy,
Komunikace, Poznávání lidí
Zájmena, osobní přivlastňovací, jejich
fce,
Environmentální
výchova:
Kořen slova, předpony, přípony,
Vztah člověka k prostředí
slovotvorba
Výchova
k myšlení
Rozumí rozdílům mezi přímou a
v evropských a globálních
nepřímou řečí
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FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V

PP

DIS

IZL

PU

SKUP

REF

AUT

•

umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to
i písemnou formou.
• Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný
projev komplexnější (dovede používat
jednodušší souvětí)
• slovní zásoba se prohlubuje a
konkretizuje.

Významm rozdílných časů minulých souvislostech:
Objevujeme
Evropu a svět
Stylistika, formální, neformální
CV
Multikulturní výchova: Kulturní
Přírovnání, personifikace, metafory
diferenciace, Etnický původ
Čas budoucí, podmiňovací zp.
POS
spojky

Ročník: 7.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:
•
•

•
•
•

•
•
•

(úroveň B1)
rozumí hlavním myšlenkám běžného
mluveného i psaného projevu
obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch,
které se týkají abstraktních témat.
Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru
s rodilým mluvčím.
Jeho mluvený projev je víceméně
plynulý.
Dokáže se plynně vyjadřovat psanou
formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor
na současné problémy.
Rozlišuje formální a neformální jazyk.
Používá základní idiomatická spojení.
Úspěšně složí jazykovou zkoušku PET
nebo absolvuje ekvivalentní test

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

Etymologie, prohloubení větné
Osobnostní a sociální výchova: V
skladby, větné členy, věty rozvité, Mezilidské
vztahy,
vedlejší věty
Komunikace, Poznávání lidí
DIS
Idiomatické fráze, tón, rytmus,
rychlost projevu
Environmentální
výchova:
PU
Naučný text, nadpis, použití obrázků, Vztah člověka k prostředí
tabulek

PP

Jazyk jako prostředek prezentace
výsledků¨

REF

AUT

Podmiňovací způsob, prohloubení časů
minulých

CV

Čtenářské strategie, učení nových slov
POS
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IZL
SKUP

Jazyk jako prostředek vyjádření
kulturních myšlenek
Poezie
Ročník: 8.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:
•
•

•
•
•

•
•

(úroveň B1)
rozumí hlavním myšlenkám běžného
mluveného i psaného projevu
obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch,
které se týkají abstraktních témat.
Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru
s rodilým mluvčím.
Jeho mluvený projev je víceméně
plynulý.
Dokáže se plynně vyjadřovat psanou
formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor
na současné problémy.
Rozlišuje formální a neformální jazyk.
Používá základní idiomatická spojení.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

FORMY A
METODY
VÝUKY

PP

Psaní povídek, inspirace literaturou, Osobnostní a sociální výchova: V
použití slovníku, uvozovky
Mezilidské vztahy, Komunikace
Interpretace textu

Environmentální
výchova:
DIS
Vztah člověka k prostředí

Pasiv, argumentace
Formální, neformální styl –
prohloubení

Výchova
v evropských
souvislostech:
Evropu a svět

Prezentování, styly přizpůsobit
publiku

Multikulturní výchova: Kulturní
diferenciace, Etnický původ

Literární techniky

a

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

k myšlení
globálních PU
Objevujeme

IZL
SKUP

REF

AUT

CV

Souvětí složená, jednoduchá,
podřadná, souřadná)

POS
Ročník: 9.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO
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FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

•
•
•

•
•
•

•

•

(úroveň B1 – B2)
je schopen plynně konverzovat na
konkrétní, abstraktní a odborná témata.
Bez větších problémů čte a rozumí
autentickým cizojazyčným textům
(knihy, periodika),
rozumí mluvenému projevu
rozlišuje různé přízvuky či dialekty.
Rozumí složitějším gramatickým jevům,
slovním spojením a idiomům a sám je
dokáže používat.
Jeho výslovnost se již více přibližuje
výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné
variace angličtiny).
Dovede napsat souvislý strukturovaný
text, např. esej, článek, úvahu apod.

Popis,tezaurus, výkladové slovníky
Úvaha o literárním díle
Citování
Revize práce, minimalizace chyb
kontrolou

Osobnostní a sociální výchova: V
Mezilidské
vztahy,
Komunikace, Poznávání lidí
DIS
Environmentální
výchova:
PU
Vztah člověka k prostředí

PP
IZL
SKUP

Prohloubení úvahy/essay/gramatickými
strukturami
Skrytý význam v literárních dílech

REF

Uplatnění známých gramatických
struktur do psaní, jazyk jako vyjádření
a obhajoba vlastních názorů

CV

Důraz, tón, neverbální komunikace

POS

Vědecká práce (thesis), poznámky,
komentáře, citace, spojky, jak zvýšit
čtitelnost textu
poezie
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AUT

5.1.3 Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu

Zaměření výuky německého jazyka je podmíněno jeho rolí třetího
vyučovaného cizího jazyka. Díky české historii byl Německý jazyk pevnou
součástí české kultury a vzdělanosti. I v současnosti hraje významnou roli jazyka
našich geografických sousedů – a nejvýznamnějších obchodních partnerů.
Ovládnutí alespoň základních schopností porozumění a komunikace v tomto
jazyce tak může hrát významnou roli při uplatňování na trhu práce.
Na tomto pozadí jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, kompetence
k učení a kompetence k řešení problémů.
Hlavní důraz výuky je kladen na zvládnutí ústní komunikace v reálných
situacích. U výuky gramatiky jsou fenomény důsledně rozlišovány na ty, které
jsou nejfrekventovanější a zásadní pro srozumitelné vyjadřování a na ostatní,
jejichž ovládnutí svědčí o bezchybném projevu.
Přirozeným důsledkem tohoto přístupu je velká pozornost věnovaná opakování
a
procvičování
již
probraných
jazykových
fenoménů.
Zvládnutí
nejpoužívanějších výrazů je dávána přednost před pokračováním v struktuře
učebnice a otevírání složitějších gramatických fenoménů a specifické slovní
zásobě.
Součástí výuky je využívání moderních pomůcek – např. Ipadu a aplikací na
procvičování slovní zásoby i s integrovanou výslovností či přezkušováním a
hrami. Samozřejmostí je časté využívání interaktivní tabule k uvádění aktuálních
reálií z německy mluvících zemí.
Výuka se pravidelně věnuje i kulturně historickým a aktuálním tématům, často
jsou hledány četné souvislosti i odlišnosti sousedících států. S přihlédnutím
k specifiku německy mluvících zemí je zde silná provázanost s regionálním
zeměpisem i dějepisem.
Orientačním cílem výuky Německého jazyka na ZŠ je dosažení úrovně A1
evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Německý jazyk se vyučuje jako volitelný další cizí jazyk v 8. a 9.třídě, při shodné
dotaci 3 hodin týdně. Podle velikosti skupin výuka probíhá v kmenových
třídách nebo jazykové učebně.
Při výuce je využívána moderní komunikativní učebnice s pracovními sešity a
digitální verzí instalovanou na Ipadech, dvojjazyčný a výkladový slovník,
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časopisy, mapy, přehledy gramatiky a slovní zásoby, CD a internetové zdroje
jako např. zpravodajský portál Deutsche Welle.
Žákům jsou pravidelně nabízeny zájezdy do německy mluvících zemí či účast
na německých kulturních akcích konaných v Praze.
Spolupráce s předměty
ČJ, D, Ev, AJ, Ze
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ovládnutí
nejběžnějších
frází
memorováním
v atraktivních
praktických situacích
Pochopení a základní zvládnutí výslovnosti
Rozvoj plynulosti projevu – především mluveného, postupně i psaného
Osvojování a rozšiřování slovní zásoby
Dedukce gramatických jevů z frází a zjednodušených textů
Pochopení systému gramatiky pomocí výkladu
pochopení struktury jazyka, osvojování slovní zásoby, pochopení
systému gramatiky (rovněž pomocí znalostí angličtiny a španělštiny
jazyka jako prvního, resp. druhého cizího jazyku)
Reflexe prožitých komunikačních situací z německého prostředí jako
motivace
Rozvoj schopnosti domýšlet význam neznámých slov v autentických
textech
získávání poznatků z různých zdrojů, jako např. internet, časopisy,
knihy
uplatňování získaných poznatků v samostatných pracích, projektech
práce s chybou – chyba není nedostatkem, ale krokem ke zlepšení

2. Kompetence k řešení problémů
•
•
•

•
•
•

rozvíjení komunikační pohotovosti v autentických dialozích
Nabytá jistota v nejpoužívanějších frázích vede k odbourávání
ostychu z navázání komunikace s cizincem.
Četný styk s autentickým jazykem nejen na videích vede k nabytí
jistoty, že má smysl porozumět alespoň základním informacím či
danému tématu
poradit si v praktických situacích při cestách či styku s hosty
zpracování projektů v jednotlivých fázích (plánování, příprava,
týmová práce, využití znalostí a médií, prezentace výsledků)
eliminace stresu při učení (žáci znají způsob hodnocení)
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3. Kompetence komunikativní
• Ovládnutí dalšího cizích jazyka jako prostředek pro navázání nových
vztahů a získání nových informací
• Schopnost základní verbální komunikace s rodilým mluvčím, nácvik
dialogů
• Schopnost porozumění úředním písemnostem a krátkým textům
(reklama, inzerát...)
• Schopnost porozumění mluvenému slovu v médiích.
• Využití podobnosti mezi ostatními indoevropskými jazyky (aj, čj, šj)
• Rozlišování stylu vyjadřování a přizpůsobování se společenským
situacím
• porozumění mluvenému slovu i psanému textu
• rozvíjení nonverbální komunikace (rytmus a tón hlasu, gestikulace,
mimika...)
• rozvoj schopnosti vyprávění i popisu
4. Kompetence sociální a personální
• vedení dialogu či skupinové diskuse
• soutěž jako prostředek motivace nikoliv odrazení
• práce ve dvojicích, ve skupinách a v týmu
• účast na řešení společného problému
• respektování jiného názoru při týmové práci
• práce v přátelské atmosféře, výměna zkušeností
• učit se s pocitem sebedůvěry a sounáležitosti, soutěžit i hrát si
• sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny
5. Kompetence občanské
• zodpovědné plnění zadaných úkolů – zodpovědnost za sebe sama,
za skupinu, za tým
• empatie, tolerance odlišnosti (rasové, náboženské atd.)
• dodržování pravidel – slušného chování, respektování pravidel, tradic
a zvyklostí v zemi, v níž jsem hostem
• poznání některých kulturních zvyklostí a tradic v německy mluvících
zemích
ve
srovnání
s českými
• poznávání společných prvků v dějinách, seznámení se s německou
kulturou a literaturou
• prohlubování vztahu k životnímu prostředí
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6. Kompetence pracovní
• využití znalosti jazyka jako konkurenční výhody při uplatnění na trhu
práce
• práce s dvojjazyčnými a výkladovými slovníky a elektronickými
slovníky na internetu
• rozvoj schopnosti pracovat individuálně, ve dvojici, ve skupině, v týmu
• prezentace výsledů své práce a práce skupiny
• hodnocení výsledků své práce a práce skupiny
Vzdělávací obsah

-

viz následující stránky
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Ročník: 8.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY -ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

Receptivní dovednosti

Jazykové prostředky

Poslech

Hláskosloví

Osobnostní
a
sociální V
výchova:
Komunikace,
D
Kooperace a kompetice
PU

- pochopí hlavní smysl autentické (pomalu a - přízvuk, intonace
pečlivě vyslovované) konverzace dvou osob
- segmentální jevy s důrazem na
s dostatkem času na porozumění
odlišnosti od mateřského jazyka
rozumí jednoduchým pokynům a větám,
(zavřené, otevřené, krátké, dlouhé
e, o, a, i, u, diftongy ei/ai, au/eu,
- rozumí běžným pokynům a jednoduchým
Výchova
k myšlení
hlásky ich, ach
větám vyučujícího souvisejícím s organizací
v evropských a globálních
vyučovacího procesu,
- německá abeceda, hláskování
souvislostech:
Jsme
Evropané
- výslovnost dvojhlásek
Čtení
- rozezná, o jaký druh textu se jedná

psaní
přehlásek,ß

velkých

písmen,

Gramatické učivo
- čte foneticky správně jednoduché texty
s známou slovní zásobou
- jednoduchá věta oznamovací, Multikulturní
výchova:
Multikulturalita a Kulturní
tázací
- pochopí hlavní myšlenky čteného textu
diference
- věta s modálním slovesem
- vyhledá s pomocí slovníku požadované
informace v těchto textech
- slovosled v daných typech vět
- umí využít slovníček v učebnici při práci
s textem

zápor pomocí nicht
- člen určitý, neurčitý v 1.a 4.pádě
- adjektiva v přísudku, v doplňku

Produktivní dovednosti

FORMY A
METODY
VÝUKY

Environmentální výchova –
Vztah člověka k prostředí,

- základní číslovky 0-100
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EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
IZL
PP
ÚZ

DÚ

PAH

PRO

ND

JZH

PSZ

POS
AKO
SP

Mluvení
- reaguje na pokyny a apely učitele

- osobní,tázací,
zájména

přivlastňovací Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

- příslovce gern, tázací w- umí se představit a podat o sobě základní
- časování sloves pravidelných a
informace
několika
nepravidelných
- představí svoji rodinu
v prézentu
- reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené
- plurál substantiv
mikrodialogy
Mediální
výchova
–
modální slovesa möchten, mögen
vnímání autora mediálních
- formuluje nejjednodušší otázky
sdělení
Slovní zásoba
Psaní
Tématické okruhy
- zvládne
písemně sdělit základní běžné
informace, dojmy, pocity
- osobní údaje
- umí napsat kontaktní dopis jako začátek - věk
dopisování
- pozdravy
- dokáže vyplnit jednoduchý formulář
Čj – pravopis, výslovnost
- barvy
- umí popsat své kamarády
- dny v týdnu, měsíce, roční Aj – podobnost slov
-umí zahájit dopisování o svých koníčcích
období, časové údaje, části dne
Ze – orientace v nj
- umí heslovitě popsat svůj den, týden
mluvících zemích
- názvy měst, zemí
- koníčky, činnosti pro volný čas

Ov – rodina, domov, školní
prostředí

- sport, druhy sportu, sportovní
Hv - zpěv
potřeby
- nábytek,
- hudba, seriály
- školní předměty, jazyky, školní
potřeby, psací potřeby, rozvrh
hodin
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Komunikační situace
pozdravy,
přátelství

představování,

situace ve škole, koníčky,
rozhovor o průběhu týdne

Ročník: 9.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY -ŽÁK:

UČIVO

Receptivní dovednosti

Jazykové prostředky

Poslech

Hláskosloví

- rozumí známým slovům a jednoduchým větám
se vztahem k probíraným tématům

- přízvuk, intonace

- rozumí jednoduchým souvislým monol.i
dial.projevům rodilého mluvčího, včetně
projevů
reprodukovaných,
pronášených
v přirozeném tempu i obsahujících několik
neznámých výrazů snadno pochopitelných
z kontextu nebo na základě internationalismů

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Osobnostní
a
sociální V
výchova:
Komunikace,
D
Kooperace a kompetice
PU

- aspirované souhlásky (p, t, k, s –
ss – ß)
- přehlásky
korekce
nepřesností

výslovnostních

- výslovnost dvojhlásek
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých Gramatické učivo
autentických materiálů a využívá je ve své práci
- modální slovesa möchten,
(časopisy, obrazové a poslechové materiály)
mögen müssen, können
Čtení

FORMY A
METODY
VÝUKY

stupňování
základních
nepravidelných přídavných jmen
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EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
IZL
PP
ÚZ

DÚ

PAH

PRO

ND

JZH
Výchova
k myšlení
v evropských a globálních POS
souvislostech:
Jsme AKO
Evropané
SP

PSZ

- čte nahlas, plynule a foneticky správně - souvětí souřadné (und)
audioorálně připravené texty
- slovesa se 4.pádem
- čte jednoduché texty obsahující převážně
- vazba es gibt
známé jazykové prostředky
- odpověď doch

Multikulturní
výchova:
Multikulturalita a Kulturní
diference

Vyjádření záporu pomocí nicht a
- vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
kein
informaci a vytvoří odpověď na otázku
- rod podstatných jmen, člen
urč.neurč.
Produktivní dovednosti
1.,3.a
4.pád
a
Mluvení
nejfrekventovanější předložky
- reprodukuje a obměňuje dialogy

Environmentální výchova –
Vztah člověka k prostředí,
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

- zájmena – osobní ve 3. a 4.pádě,
tázací, přivlastňovací, záporná

- ústně obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu
- časování pravidelných +
frekventovaných nepravidelných
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace,
sloves,
způsob
oznamovací,
pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem,
Mediální
výchova
–
rozkazovací, préteritum sloves
odpoví na otázku
vnímání autora mediálních
sein, haben
sdělení
- zná základní fráze vhodné při cestování
- příslovce místa
- pohovoří o částech těla
- předložky se 3. a 4. pádem
- podá informaci o čase, umí se zeptat na čas
- spojky souřadící i s nepřímým
- diskutuje na téma bydlení – formy, možnosti
slovosledem
-ovládá nejzákladnější konverzaci v obchodě, - tvorba slov
restauraci
Slovní zásoba
Tématické okruhy
Psaní

ČJ – pravopis, ústní a
písemný projev

- cestování, prázdniny
- volný čas, koníčky
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- zvládne písemně sdělit běžné informace, - město, příroda, rozdíly v životě Bi - člověk
dojmy, pocity za použití znalosti gramatických tam i tam
Ze – Česká Republika,
struktur a pravidel
- povolání, zaměstnání
Evropa
- písemně obměňuje krátké probrané texty,
- oblečení
formuluje písemně jednoduché otázky a
- popis osoby
odpovědi
- sestaví gramaticky a formálně správně - bydlení
jednoduché písemné sdělení, krátký text a - zvířata
odpověď
- škola
- vyplní své údaje do formulářů
- přátelství (i v zahraničí)
- používá dvojjazyčný slovník
- umí popsat svůj dům, byt, pokoj, oblíbené
Komunikační situace
místo
- blahopřání, nakupování
cestování, na nádraží, na letišti
koníčky,
zážitky,

sdělování

dojmů,

Svátky, oslavy, dárky
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5.1.4 Španělský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu

Španělský jazyk je vyučován v současné době jako druhý cizí jazyk. Cílem naší práce je naučit žáky komunikovat s lidmi
z různých částí světa a využívat španělský jazyk. Gramatické učivo je chápáno jako prostředek k rozvoji komunikačních
dovedností a schopnosti logického myšlení. Výuka se realizuje ve skupinách max. 8 žáků, čímž je zajištěn individuální přístup
a aktivizace všech zúčastněných.
•
•

•

•

•
•

Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV - Jazyk a jazyková komunikace
Cílem výuky ve španělském jazyce je dosáhnout schopnosti s lehkostí se vypořádat s písemným projevem pro
běžné užívání jazyka, zejména však intenzivně rozvíjet znalosti mluveného slova aktivní formou. Pozornost se
věnuje také čtení a poslechu s porozuměním. Gramatický systém je předkládán jako nezbytný prostředek
k rozvoji těchto dovedností
Důležité je, aby žák poznal a osvojil si novou slovní zásobu a jazykové prostředky, dále také prohlubovat
faktografické znalosti žáků ze španělsky mluvícího světa a upevňovat vědomí o existenci různých kultur. Vedeme
tak žáky k zájmu nejen o studium jazyka, ale i kultury zemí, kde se španělský jazyk používá
Na škole vyučujeme castellano, tj. obecně spisovná forma španělštiny. Přirozenou součástí výuky španělského
jazyka je i studium reálií hispánského světa, a to různou formou (od práce s texty, návštěvy výstav až po výměnné
pobyty ve Španělsku).
Výuka žáků je také zpestřena zapojením žáků do nejrůznějších prezentací a soutěží ve španělském jazyce
Prostřednictvím tohoto předmětu jsou realizována tato průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova,
Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v globálních souvislostech

Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
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•

při práci s Ipadem a pracovním sešitem necháváme prostor studentům pro vlastní postup práce k diskuzi
mezi sebou a osvojení si probírané látky

•

využíváním časopisů vedeme žáky k aktivní uvědomělé práci s textem

•

výuku gramatiky zaměřujeme na pochopení jazykové struktury, což umožňuje transfer i do jiných jazyků

•

prací se slovníkem rozvíjíme slovní zásobu i logické myšlení

•

poukazujeme na význam učení se španělskému jazyku a motivujeme žáky pro další učení pořádáním
seminářů s rodilými mluvčími

2. Kompetence k řešení problémů
•

využíváme situačních rozhovorů k podpoře pohotovosti, rozpoznání problémů a následného postupu při
jeho řešení

•

při práci se španělskými učebnicemi, ve kterých jsou pokyny psány pouze španělsky, vede vyučující
studenty po pouze po určitou dobu, po jejich rozpoznání žáci pracují samostatně

•

vědomostní testy sestavujeme jako potvrzení žákových vědomostí (v obecné rovině se žáci účastní jejich
tvorby, znají způsob hodnocení, tím eliminujeme stres)

•

využíváme celou škálu cvičení, i na internetu

•

při práci s Ipadem studenti využívají i znalosti z jiných předmětů a výslednou práci prezentují a obhajují

3. Kompetence komunikativní
•

používáme nové moderní učebnice v Ipadu postavené na komunikaci a rovněž využíváme interaktivní tabule
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•

vytváříme různé komunikační situace, při kterých studenti vhodným způsobem argumentují, v nejasných
komunikačních situacích pomáháme studentům porozumět

•

vytváříme optimální podmínky pro jazykovou komunikaci (skupiny, uspořádání lavic)

•

používáme jazykové hry, divadlo, scénky

•

zadáváme úkoly s autentickými texty (reklamy, emaily, inzeráty) při kterých studenti mohou projevit svou
individualitu

4. Kompetence sociální a personální
•

v cizím jazyce nepřerušujeme žáka, opravujeme až na závěr

•

v jazykové výuce často uplatňujeme týmovou práci

•

vytvářením přátelské atmosféry (písně, hry, soutěže) rušíme pocit neúspěchu a posilujeme sebedůvěru a
sebeúctu

•

využíváme práci ve dvojicích či menších skupinách, kde studenti uplatňují své individuální schopnosti a
pomáhají si vytvářet společnou práci

•

podporujeme žáky k sebevědomému vystupování a rozvíjíme u nich naslouchání názorů druhých

5. Kompetence občanské
•

aktualizujeme téma ochrany životního prostředí, vedeme žáky pomocí příkladů a textů k uvědomělému
vztahu k životnímu prostředí

•

při poznávacích zájezdech, seminářích, sledování zahraničních filmů a čtení literatury vybízíme žáky k
zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních a etických hodnot lidí žijících v odlišném jazykovém
prostředí.

•

pochopení kulturní historie španělsky mluvících zemí
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•

exkurze do zahraničí

6. Kompetence k podnikavosti
•

znalost španělského jazyka prezentujeme jako velkou výhodu ve sjednocené Evropě

•

konverzačními tématy Volba povolání, Pracovní život, Životopis připravujeme žáky k uplatnění na
mezinárodním trhu práce

•

zadáváme obsahově náročnější úkoly, při kterých studenti rozvíjejí své schopnosti a samostatnou práci

•

vedeme studenty k rozvržení své práce, tak aby dosáhli cíle úměrně svým silám a času

•

pěstujeme pozitivní vztah zodpovědnosti k práci a k dosahování stanovených cílů

Časové a organizační vymezení:

•
•

•

6. – 9. ročník ZŠ
hlavní důraz je kladen na postupné osvojování základů španělského jazyka. Připravujeme žáky na zvládnutí
komunikace v různých životních situacích.
Výuka probíhá třikrát týdně po 1 vyučovací hodině, dvě hodiny probíhají s rodilým mluvčím (třída rozdělena do
dvou skupin) a třetí hodina je zaměřená na gramatiku – s českou vyučující.
Studenti 8. třídy se účastní výměnného pobytu ve Španělsku, studijní pobyt probíhá ve spolupráci s naší
partnerskou školou Severo Ochoa.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie ŠVP rozvíjejí klíčové kompetence, jež odpovídají kompetencím stanoveným v
RVP ZV. Ve výuce prezentujeme různé přístupy ke studiu španělského jazyka a ukazujeme žákům, jak je využívat,
na praktických příkladech, vysvětlujeme smysl a cíl výuky. Učíme žáky vyhledávat a využívat potřebné
informace. Zařazujeme do hodin práci se slovníky, příručkami a internetem. Využíváme exkurze, přednášky,
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výměnné pobyty k zdůraznění přínosu znalosti španělštiny a pomáháme studentům získávat představu o jeho
uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Učíme žáky pracovat v týmech a schopnostem zastávat v nich
různé role.
Vzdělávací obsah

•

viz následující strany

340

Ročník: 6.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
-ŽÁK:
Receptivní
dovednosti

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

řečové Jazykové prostředky a funkce

Osobnostní a sociální
Fonetika a pravopis
výchova: Sebepoznání a
Poslech
- španělské samohlásky a souhlásky, sebepojetí, Poznávání lidí,
rozumí
jednoduchým abeceda, přízvuk, přízvučná slabika, Seberegulace a
sebeorganizace
pokynům a větám a reaguje označení přízvuku, interpunkce
na ně
Gramatika a lexikologie
Výchova k myšlení
rozpozná
téma
- podstatná jména a členy, jednoduché v evropských a globálních
jednoduchého
slovesné časy a slovní tvary např. HAY, souvislostech: Objevujeme
reprodukovaného textu
tvorba otázek, zápor, slovosled Evropu a svět
Čtení

vyhledá
požadované
informace v jednoduchých
textech

jednoduchých
vět,
osobní
a
přivlastňovací
zájmena,
základní
číslovky, časování pravidelných sloves
v přítomném čase, časování zvratných
sloves v přítomném čase, jednotné a
množné číslo podstatných jmen, rod a
člen podstatných jmen, číslovky 1- 100,
základní ukazovací a přivlastňovací
zájmena, příslovce míry, spojky,
základní
zájmena
s předložkou,
zájmena 4. pádu, základní předložky,
sloveso gustar, también, tampoco

- umí využít slovník

Tematické okruhy:

- rozlišuje grafickou
mluvenou podobu slova
- čte foneticky
jednoduchý text

a

správně

- pochopí hlavní myšlenku
jednoduchého čteného textu

Multikulturní výchova:
Kulturní diferenciace,
Multikulturalita
Ze, Ev.

Produktivní a interaktivní -ty a já, národnosti, škola, popisy osob,
řečové dovednosti
narozeniny, nakupování
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FORMY A METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, PU, DIS, POS, CV, DEM, ÚZ, PP, IZL,
DIAL, INT, PROJ, S
SKUP, SAM, AUT

Mluvení

Komunikační situace:

- reaguje na
pokyny a věty

jednoduché - pozdrav, představení, rozloučení,
poděkování,
omluva,
chatování,
vyplňování formulářů a čtení inzerátů,
- aktivně využívá slovní
popis osob, písně, vyhledávání
zásobu tematických okruhů
informací o známých osobnostech,
- sdělí údaje o své osobě, narozeniny
rodině
a
běžných
Reálie zemí studovaného jazyka:
každodenních situacích
-mezinárodní tance a hudební latinské
styly, jména příjmení ve španělštině,
Produktivní
řečové španělsky mluvící země, školy ve
dovednosti
Španělsku a LA, oslovení rodičů ve
Španělsku a LA
Psaní
- ovládá základní pravidla -známé osobnosti: Don Quijote, Miguel
de Cervantes, Pablo Picasso, Salvador
písemné podoby jazyka
Dalí, Messi, Shakira
- sestaví jednoduché písemné
sdělení
týkající
se Komunikativní funkce jazyka a typy
textů:
probíraných témat
-souhlas, nesouhlas, svolení, prosba,
libost, nelibost, zájem, nezájem,
pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání,
pozvání, popis, krátké oznámení,
jednoduše formulovaná prezentace,
videonahrávky, komiksy, pozvání
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Ročník: 7.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
-ŽÁK:
Receptivní
dovednosti

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

řečové Jazykové prostředky a funkce

Poslech
rozumí
každodenním
výrazům, základním frázím a
jednoduchým větám
- pochopí smysl pomalé a
pečlivě
vyslovované
konverzace

Osobnostní a sociální
Fonetika a pravopis
výchova: Sebepoznání a
základní
pravidla
pravopisu, sebepojetí, Poznávání lidí,
Seberegulace a
výslovnost, tónový průběh slova
sebeorganizace
Gramatika a lexikologie
-číslovky 100 - 1000, vyjádření blízké Výchova k myšlení
budoucnosti, minulý složený čas, v evropských a globálních
superlativ, předložky místa a času, souvislostech: Objevujeme
ukazovací
zájmena,
vyjádření Evropu a svět

- dokáže porozumět kratším, frekvence, neurčitý členy, věty zvolací,
jednoduchým
neosobní pasivum, tázací zájmena,
reprodukovaným textům
přítomný průběhový čas, minulý
jednoduchý čas, tázací a vztažná
Čtení
zájmena,
- čte plynule a foneticky
Tematické okruhy:
správně jednoduchý text se
známou slovní zásobou
významné události, cestování, oblečení,
počasí, prázdniny, denní rozvrh,
- pochopí smysl textu,
hodiny, barvy, roční období, vyjádření
vyhledá
požadované
času, dny v týdnu, měsíce, profese
informace
Komunikační situace:
využívá
slovníček
v učebnici
i
obsáhlejší oblečení,
zvyky při
cestování,
slovník
plánování prázdnin, konverzace o
počasí, prezentace hispánských zemí

Multikulturní výchova:
Kulturní diferenciace,
Multikulturalita
Environmentální výuka:
Vztah člověka k prostředí

Ze, Etk
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FORMY A METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, PU, DIS, POS, CV, DEM, ÚZ, PP, IZL,
DIAL, INT, PROJ, S
SKUP, SAM, AUT

Produktivní a interaktivní Reálie zemí studovaného jazyka:
řečové dovednosti
-architektonické památky v Segovii,
Cordobě, Panamě a Ekvádoru
Mluvení
tvoří
a
obměňuje svátky ve Španělsku a v LA, významné
jednoduché věty, aplikuje památky a krajiny LA, domorodé
přitom znalosti základních jazyky LA
gramatických pravidel
-známé osobnosti: Joan Miró, Picasso,
- odpoví na otázky týkající se El Escorial, El sueno de Morfeo, Juanes
známých skutečností, sám
Komunikativní funkce jazyka a typy
otázky tvoří
textů:
- účastní se jednoduché
-souhlas, nesouhlas, svolení, prosba,
konverzace
v rámci
pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání,
probíraných témat
pozvání, odpověď na email, popis,
- reprodukuje ústně obsah krátké
oznámení,
prezentace,
přiměřeně obtížného textu
videonahrávky, komiksy, odpověď na
email
Produktivní
řečové
dovednosti
Psaní
- napíše jednoduchá sdělení
z oblasti
každodenních
situací s použitím základních
gramatických struktur
- reprodukuje písemně obsah
přiměřeně obtížného textu
- vyplní základní údaje do
formulářů

344

Ročník: 8.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
-ŽÁK:
Receptivní
dovednosti

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

řečové

Osobnostní a sociální
výchova: Sebepoznání a
Fonetika a pravopis
Poslech
sebepojetí, Poznávání lidí,
- rozumí pokynům a větám a -intonace v otázkách, výslovnost dvou Seberegulace a
sebeorganizace
reaguje na ně
samohlásek a dvojhlásek
Jazykové prostředky a funkce

rozpozná
téma Gramatika a lexikologie
reprodukovaného textu
řadové číslovky, předložky místa,
- porozumí rozhovoru mezi zájmena 3 a 4. pádu, příslovce +
dvěma lidmi, pokud mluví podstatná jména, rozdíly mezi slovesy
pomalu
estar x ser x hay, popis míst, použití
určitých a neurčitých členů a zájmen,
Čtení
postavení
přídavných
jmen,
- rozlišuje grafickou a superlativy, vyjádření časových úseků
mluvenou podobu slova
DESDE, HASTA, sloveso CHTÍT,
- vyslovuje plynule a sloveso ser a estar s přídavným
jménem, souminulý čas, rozdíl
foneticky správně
přítomný čas x minulý dokonavý x
- pochopí hlavní myšlenku souminulý, spojky, spojování vět, zápor
jednoduchého čteného textu
ve větách, tener que + infinitiv, hay que
+
infinitiv, kladný rozkazovací způsob
vyhledá
požadované
se
zájmeny, počitatelná a nepočitatelná
informace v jednoduchých
podstatná
jména, sloveso IR, DOLER,
textech
porovnávací výrazy, materiály
- používá slovník

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech: Evropa a svět
nás zajímá, Objevujeme
Evropu a svět
Multikulturní výchova:
Multikulturalita
Environmentální výuka:
Vztah člověka k prostředí

Z,De, Ev

Tematické okruhy:
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FORMY A METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, PU, DIS, POS, CV, DEM, ÚZ, PP, IZL,
DIAL, INT, PROJ, S
SKUP, SAM, AUT

Produktivní a interaktivní moje město, můj dům, dávné časy,
zdraví a nemoci, části těla, oslavy, jídlo
řečové dovednosti
a pití, sporty
Mluvení
Komunikační situace:
- student sdělí informace o
sobě a svých blízkých
popis historických událostí, bydlení ve
městě a vesnici, popis mé čtvrti,
- odpovídá na otázky a sám
historické informace, porovnání života
tvoří obdobné otázky
v minulosti a současnosti, vyprávění o
Produktivní
řečové dětství a starších osobách, plánování
dovednosti
oslav, vytvoření jídelního lístku,
restaurace a bary, jídelní zvyky u nás ve
Psaní
Španělsku
a
LA,
vypracování
- napíše sdělení z oblasti víkendového plánu, odmítnutí pozvání
každodenních
situací a plánů, sporty, zdravý životní styl
s použitím
základních
gramatických struktur
- napíše zprávu nebo dopis Reálie zemí studovaného jazyka:
týkající se probíraných témat

čtvrť v Madridu – La Latina

- vyplní dotazník

prázdniny
španělských
a
latinskoamerických studentů, španělské
zvyky a jídlo, tapas
Mexiko D. F., Granada v různých
obdobích, dětství starších osob ve
Španělsku, starověká města, májové,
inkové, nejpopulárnější sporty ve
Španělsku a LA, tance – salsa,
flamengo, tango, merenge, španělské
bocadillos
-známé osobnosti:
Goytisolo, El Chojín

José

Agustín
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Komunikativní funkce jazyka a typy
textů:
- formulář, dopis, adresa, prosba,
žádost, email, dotazník, videonahrávky,
vzkaz, odpověď, prezentace, stručný
životopis, reprodukce kratšího textu,
diskuze

Ročník: 9.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
-ŽÁK:
Receptivní
dovednosti

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

řečové Jazykové prostředky a funkce

Osobnostní a sociální
Fonetika a pravopis
výchova: Sebepoznání a
Poslech
-odlišnosti španělské a latinoamerické sebepojetí, Poznávání lidí,
- pochopí smysl složitější španělštiny, prohlubování konkrétních Seberegulace a
sebeorganizace
znalostí výslovnosti
konverzace
- dokáže porozumět mírně Gramatika a lexikologie
složitým
reprodukovaným
-přivlastňovací
zájmena,
slovesa
textům
llevarse bien/mal, caer bien/mal,
- porozumí rozhovoru mezi vyjádření trvání, slovesné perifráze
dvěma lidmi
empezar a, dejar de, convertirse en,
vyjádření souhlasu/nesouhlasu, spojky,

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech: Objevujeme
Evropu a svět
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FORMY A METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, PU, DIS, POS, CV, DEM, ÚZ, PP, IZL,
DIAL, INT, PROJ, S
SKUP, SAM, AUT

Čtení

minulý čas dokonavý, souminulý čas,
minulý průběhový čas, příslovce
- čte plynule a foneticky
s koncovkou – mente, rozkazovací
správně
způsob kladný, rozk.způsob kladný se
- pochopí smysl textu, zájmeny, formulování potřeb, zákazů,
vyhledá
požadované hodnocení – me parece bien/normal,
informace
creo que está bien/es injusto
- využívá slovník

Tematické okruhy:

Multikulturní výchova:
Kulturní diferenciace,
Multikulturalita
Environmentální výchova:
Problematika vztahů
organismů a prostředí,
Člověk a životní prostředí

Produktivní a interaktivní -popis
osob,
jejich
psychické Mediální výchova: Kritické
řečové dovednosti
rozpoložení a osobní vztahy, kamarádi čtení
a já, stalo se, reklama
Mluvení
- tvoří a obměňuje složitější Komunikační situace:
Ze, Ov
věty, aplikuje přitom znalosti -čtení
psychologických
úryvků,
gramatických pravidel
konverzace o přátelství (vztahy,
- odpoví na otázky týkající se problémy), reakce na čtené texty,
známých skutečností, sám dospívání, vtipy, komiksy, pohovor,
konverzace o reklamě, příkazy a dávání
otázky tvoří
instrukcí, žádost, pocity, vyjádření
- účastní se konverzace svého názoru a porozumění
v rámci probíraných témat
- reprodukuje ústně obsah
Reálie zemí studovaného jazyka:
přiměřeně obtížného textu
- porozumí rozhovoru mezi Pop-rocková skupina La oreja de Van
Gogh, školství v Argentině, spisovatel
dvěma lidmi
Ramón Gómez de la Serna,romance
Produktivní
řečové hraběte Olinose (15 st.), krátký film El
dovednosti
numero, reklamní mexické kampaně,
středozemní
dieta
mladistvých,
Psaní
Červený kříž v Kolumbii aj., kubánský
- napíše sdělení z oblasti básník Nicolás Guillén
každodenních
situací
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s použitím
základních Komunikativní funkce jazyka a typy
textů:
gramatických struktur
- novinové články, reklama, rádio,
video, komiks, anekdota, leták,
- reprodukuje písemně obsah
průvodce
přiměřeně obtížného textu
- píše, co se přihodilo

- vyplní údaje do formulářů
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5.1.5 Francouzský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu

Cílem výuky francouzského jazyka je naučit žáky užívat jazyk k chápání a
objevování skutečností, vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní
komunikaci v rámci frankofonních zemí, rozvíjet intelektuální, etické, estetické i
emocionální složky osobnosti žáků s ohledem na věk a schopnosti.
Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností úrovně
A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je kladen velký
důraz na komunikativní dovednosti, dialogy, čtení a poslech s porozuměním, a
dále na samostatný ústní a písemný projev při zvládnutí gramatických jevů.
-

-

Komunikace v tematických oblastech podle jednotlivých okruhů
v učebnicích.
Praktická aplikace výuky reálií na základě mezikulturních vztahů ve
frankofonní oblasti.
Komunikace – žáci jsou vedeni k vytváření mikrodialogů, situačních
dramatizací a souvislého projevu ústního (vyprávění, popis) i písemného
(email, dopis…).
Práce se slovníky – dvojjazyčné a výkladové slovníky.
Interaktivní kompetence žáka – žák se vyjadřuje k osobním problémům a
pocitům.
Sociální kompetence v cizím jazyce – situace při jednání s lidmi, psaní
dopisů.

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Francouzský jazyk se vyučuje jako volitelný další cizí jazyk (tj. třetí cizí jazyk) v 8.
a 9. ročníku. Třídy jsou rozděleny na skupiny, vzhledem k nízkému počtu
studentů ve skupinách je výuka silně individualizována s ohledem na potřeby
a úroveň studentů. Předpokládá se dosažení jazykové úrovně A1 (úroveň
jazykové způsobilosti dle SERR) v průběhu 9. ročníku. Výuka probíhá
v kmenových třídách nebo v jazykových učebnách.
Při výuce jsou využívány moderní elektronické interaktivní učebnice (žáci
využívají zapůjčené iPady), pracovní sešity, pracovní listy, interaktivní
gramatická cvičení dostupná na internetu, dvojjazyčné a výkladové slovníky
(včetně elektronických verzí), internet, časopisy, mapy, přehledy gramatiky a
slovní zásoby, zvukové a multimediální nahrávky v učebnici, na CD a dostupné
na internetu.
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
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-

-

pochopení struktury jazyka, osvojování slovní zásoby, pochopení
systému gramatiky (rovněž pomocí znalostí angličtiny a španělštiny
jazyka jako prvního, resp. druhého cizího jazyku)
rozvíjení jednotlivých dovedností ve francouzském jazyce (poslech
s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemný projev…)
získávání poznatků z různých zdrojů, jako např. internet, časopisy,
knihy
uplatňování získaných poznatků v samostatných pracích, projektech
sebehodnocení – zpočátku pod vedením učitele, později samostatně
práce s chybou – chyba není nedostatkem, ale krokem ke zlepšení

2. Kompetence k řešení problémů
-

-

rozvíjení pohotovosti při tvoření mikrodialogů a situačních dramatizací
rozvíjení schopnosti reagovat, přestože dostatečně nerozumí, opsat
obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba, což vede ke snížení obav
z komunikace s cizincem
poradit si v praktických situacích (vyhledat na internetu předpověď
počasí, dopravní spojení, koupit jízdenku…)
zpracování projektů v jednotlivých fázích (plánování, příprava,
týmová práce, využití znalostí a médií, prezentace výsledků)
eliminace stresu při učení (žáci znají způsob hodnocení)

7. Kompetence komunikativní
- praktické a efektivní využívání písemné a ústní komunikace v cizím
jazyce
- formulování a vyjádření myšlenky ve francouzštině tak, aby jí partner
porozuměl
- rozšiřování slovní zásoby a vytváření systému transfer – využití
podobnosti angličtiny, španělštiny a francouzštiny
- rozvíjení zvládání struktur mluveného a psaného projevu
- rozvíjení porozumění mluvenému i psanému textu a jeho reprodukce
- rozvíjení nonverbální komunikace a užívání paralingválních
prostředků
- nácvik monologických (popis, vyjádření názoru) i dialogických situací
8. Kompetence sociální a personální
- vedení dialogu
- práce ve dvojicích, ve skupinách a v týmu
- účast na řešení společného problému
- respektování jiného názoru při týmové práci
- práce v přátelské atmosféře, výměna zkušeností
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-

učit se s pocitem sebedůvěry a sounáležitosti, soutěžit i hrát si
sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny

9. Kompetence občanské
- zodpovědné plnění zadaných úkolů – zodpovědnost za sebe sama,
za skupinu, za tým
- empatie, tolerance odlišnosti (rasové, náboženské atd.)
- dodržování pravidel – slušného chování, respektování pravidel, tradic
a zvyklostí v zemi, v níž jsem hostem
- poznání některých kulturních zvyklostí a tradic ve frankofonních
zemích
ve
srovnání
s českými
- poznávání společných prvků v dějinách, seznámení se s francouzskou
kulturou a literaturou
- prohlubování vztahu k životnímu prostředí
10. Kompetence pracovní
- využití znalosti jazyka jako konkurenční výhody při uplatnění na trhu
práce
- práce s dvojjazyčnými a výkladovými slovníky a elektronickými
slovníky na internetu
- rozvoj schopnosti pracovat individuálně, ve dvojici, ve skupině, v týmu
- prezentace výsledů své práce a práce skupiny
- hodnocení výsledků své práce a práce skupiny
Vzdělávací obsah

-

viz následující stránky
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Ročník: osmý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁK:
Porozumění a poslech
• rozlišuje výslovnost českých a
francouzských hlásek,
• vyslovuje a čte foneticky
správně,
• rozumí jednoduchým pokynům
a informacím
Psaní
• osvojí si základní aspekty
písemné podoby jazyka,
• zvládne správný zápis slova a
jednoduchých vět
Čtení
• rozlišuje psanou a mluvenou
podobu slova, čte správně a
s pochopením věty a krátké
texty, používá slovník v
učebnici

Mluvení
• umí abecedu a hláskovat slova,
umí reagovat na jednoduché
pokyny, rozlišuje mluvenou a

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO
Fonetika:
abeceda
zvuková podoba slova
fonetická transkripce
nosové samohlásky
intonace
Mluvnice:
Členy a jejich stahování, rod a číslo
substantiv, postavení adjektiv (základy),
zájmena přivlastňovací
slovesa 1.a 2. skupiny, zvratná slovesa,
slovesa avoir a etre, některá slovesa 3.
skupiny, zápor, imperativ, blízká
budoucnost
předložky, číslovky – 1-100
Pravopis:
rozlišení psané a mluvené podoby jazyka
Slovní zásoba odpovídá temat. okruhům:
Pozdravy, představení se, poděkování
Evropské země, národnosti a jazyky
Rodina, některé profese
Školní pomůcky, pokyny vyučujícího
Zájmy a záliby, rozvrh dne
Narozeniny a narozeninová oslava, měsíce
v roce, dny v týdnu, datum
Výlet, počasí, roční období
Prázdninové aktivity
Komunikační situace
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Seberegulace a
sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH – Evropa
a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH –
Objevujeme Evropu a svět

Mezipředmětové vztahy: ČJ,
AJ, ŠJ, OV, Ze, HV, VV

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, PU, DIS, CV,
ÚZ, PP, IZL,
DEM, POS, DIAL, SKUP, SAM, AUT
INT, PROJ, S

grafickou podobu jazyka,
správně používá mluvnické
jevy,
• reaguje na sdělení,
• aktivně využívá slovní zásobu,
• umí se vyjadřovat k jednotlivým
tématům

pozdrav, rozloučení, zdvořilé požádání,
poděkování,
představení se, jednoduchý popis osoby,
komunikace ve třídě, lokalizace místa
představení zájmů a zálib,
vyjádření preferencí, souhlasu a
nesouhlasu
komunikace o počasí a čase
sestavení krátkého emailu, napsat pozdrav
vyprávění v budoucnosti
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Ročník: devátý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPYŽÁK:
Porozumění a poslech
• rozumí organizačním
pokynům,
• rozumí poslouchaným
rozhovorům,
• rozlišuje rozdíly mezi
ústními a nosovými
samohláskami
Psaní
• osvojí si písemnou podobu
slov a vět, tvoří a obměňuje
věty,
• dbá na gramatickou
správnost,
• napíše krátký text, dopis
Čtení
• čte nahlas, plynule, foneticky
správně text se známou
slovní zásobou,
• vyhledá v textu informaci,
• odpovídá na otázky
vztahující se k textu,
• umí pracovat se slovníkem,
• vyhledá v textu pravopisné
jevy,
• odvodí význam nových
výrazů

UČIVO
Fonetika
nosové samohlásky
vázání
intonace oznamovací a tázací věty
Pravopis
složitější hláskové skupiny
slovesné tvary
Mluvnice
člen dělivý, adjektiva – shody a pozice,
stupňování, zájmena ve 4. pádě (COD) a 3.
pádě (COI), číslovky řadové
ninulý čas složený (passé composé), blízká
minulost, zápor (rozšíření), zájmenná
příslovce „y“ a „en“, předložky pro vyjádření
času
Slovní zásoba
odpovídá tematickým okruhům
Tematické okruhy
Škola, dopravní prostředky, orientace ve
městě. Bydlení, orientace v prostoru. Jídlo a
stolování, nákup v obchod a tržnici. Svátky,
tradice a zvyky. Oblečení, módní doplňky,
materiály. Lidské tělo, zdraví a nemoc, u
lékaře. Zdravý životní styl. Vztahy s přáteli,
v rodině, ve škole, mezi národy. Popis osoby.
Orientace, příroda a zvířata.
Komunikační situace
popis školního rozvrhu a všedního dne, popis
cesty, vyprávění v minulosti, popis
bytu/domu, popis svátků a tradic, vyjádření
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA –
Seberegulace a
sebeorganizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH –
Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA –
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA – Vztah člověka
k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA –
Kritické čtení

Mezipředmětové vztahy: ČJ,
AJ, ŠJ, OV, HV, VV, Etika

FORMY A
METODY
VÝUKY
V, PU, DIS, CV,
DEM, POS, DIAL,
INT, PROJ, S

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM, AUT

Mluvení
• tvoří jednoduché i složitější
věty
• odpovídá na otázky
• tvoří dialogy se známou
slovní zásobou
• reprodukuje přečtený text
• dbá na gramatickou
správnost

preferencí, vyjádření vlastního názoru a jeho
odůvodnění, popis zdravotního stavu,
komunikace po internetu, popis osoby,
prezentace zjištěných informací, popis zvířat,
srovnání
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5.1.6 Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu

Zaměření výuky německého jazyka je podmíněno jeho rolí třetího
vyučovaného cizího jazyka. Díky české historii byl Německý jazyk pevnou
součástí české kultury a vzdělanosti. I v současnosti hraje významnou roli jazyka
našich geografických sousedů – a nejvýznamnějších obchodních partnerů.
Ovládnutí alespoň základních schopností porozumění a komunikace v tomto
jazyce tak může hrát významnou roli při uplatňování na trhu práce.
Na tomto pozadí jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, kompetence
k učení a kompetence k řešení problémů.
Hlavní důraz výuky je kladen na zvládnutí ústní komunikace v reálných
situacích. U výuky gramatiky jsou fenomény důsledně rozlišovány na ty, které
jsou nejfrekventovanější a zásadní pro srozumitelné vyjadřování a na ostatní,
jejichž ovládnutí svědčí o bezchybném projevu.
Přirozeným důsledkem tohoto přístupu je velká pozornost věnovaná opakování
a
procvičování
již
probraných
jazykových
fenoménů.
Zvládnutí
nejpoužívanějších výrazů je dávána přednost před pokračováním v struktuře
učebnice a otevírání složitějších gramatických fenoménů a specifické slovní
zásobě.
Součástí výuky je využívání moderních pomůcek – např. Ipadu a aplikací na
procvičování slovní zásoby i s integrovanou výslovností či přezkušováním a
hrami. Samozřejmostí je časté využívání interaktivní tabule k uvádění aktuálních
reálií z německy mluvících zemí.
Výuka se pravidelně věnuje i kulturně historickým a aktuálním tématům, často
jsou hledány četné souvislosti i odlišnosti sousedících států. S přihlédnutím
k specifiku německy mluvících zemí je zde silná provázanost s regionálním
zeměpisem i dějepisem.
Orientačním cílem výuky Německého jazyka na ZŠ je dosažení úrovně A1
evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Německý jazyk se vyučuje jako volitelný další cizí jazyk v 8. a 9.třídě, při shodné
dotaci 3 hodin týdně. Podle velikosti skupin výuka probíhá v kmenových
třídách nebo jazykové učebně.
Při výuce je využívána moderní komunikativní učebnice s pracovními sešity a
digitální verzí instalovanou na Ipadech, dvojjazyčný a výkladový slovník,
časopisy, mapy, přehledy gramatiky a slovní zásoby, CD a internetové zdroje
jako např. zpravodajský portál Deutsche Welle.
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Žákům jsou pravidelně nabízeny zájezdy do německy mluvících zemí či účast
na německých kulturních akcích konaných v Praze.
Spolupráce s předměty
ČJ, D, VV, AJ, Ze
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Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
•

Ovládnutí
nejběžnějších
praktických situacích

•

Pochopení a základní zvládnutí výslovnosti

•

Rozvoj plynulosti projevu – především mluveného, postupně i psaného

•

Osvojování a rozšiřování slovní zásoby

•

Dedukce gramatických jevů z frází a zjednodušených textů

•

Pochopení systému gramatiky pomocí výkladu

•

pochopení struktury jazyka, osvojování slovní zásoby, pochopení
systému gramatiky (rovněž pomocí znalostí angličtiny a španělštiny
jazyka jako prvního, resp. druhého cizího jazyku)

•

Reflexe prožitých komunikačních situací z německého prostředí jako
motivace

•

Rozvoj schopnosti domýšlet význam neznámých slov v autentických
textech

•

získávání poznatků z různých zdrojů, jako např. internet, časopisy,
knihy

•

uplatňování získaných poznatků v samostatných pracích, projektech

•

práce s chybou – chyba není nedostatkem, ale krokem ke zlepšení

frází

memorováním

v atraktivních

2. Kompetence k řešení problémů
•

rozvíjení komunikační pohotovosti v autentických dialozích

•

Nabytá jistota v nejpoužívanějších frázích vede k odbourávání
ostychu z navázání komunikace s cizincem.

•

Četný styk s autentickým jazykem nejen na videích vede k nabytí
jistoty, že má smysl porozumět alespoň základním informacím či
danému tématu

•

poradit si v praktických situacích při cestách či styku s hosty

•

zpracování projektů v jednotlivých fázích (plánování, příprava,
týmová práce, využití znalostí a médií, prezentace výsledků)

•

eliminace stresu při učení (žáci znají způsob hodnocení)

11. Kompetence komunikativní
•

Ovládnutí dalšího cizího jazyka jako prostředek pro navázání nových
vztahů a získání nových informací

•

Schopnost základní verbální komunikace s rodilým mluvčím, nácvik
dialogů
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•

Schopnost porozumění úředním písemnostem a krátkým textům
(reklama, inzerát...)

•

Schopnost porozumění mluvenému slovu v médiích.

•

Využití podobnosti mezi ostatními indoevropskými jazyky (aj, čj, šj)

•

Rozlišování stylu vyjadřování a přizpůsobování se společenským
situacím

•

porozumění mluvenému slovu i psanému textu

•

rozvíjení nonverbální komunikace (rytmus a tón hlasu, gestikulace,
mimika...)

•

rozvoj schopnosti vyprávění i popisu

12. Kompetence sociální a personální
•

vedení dialogu či skupinové diskuse

•

soutěž jako prostředek motivace nikoliv odrazení

•

práce ve dvojicích, ve skupinách a v týmu

•

účast na řešení společného problému

•

respektování jiného názoru při týmové práci

•

práce v přátelské atmosféře, výměna zkušeností

•

učit se s pocitem sebedůvěry a sounáležitosti, soutěžit i hrát si

•

sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny

13. Kompetence občanské
•

zodpovědné plnění zadaných úkolů – zodpovědnost za sebe sama,
za skupinu, za tým

•

empatie, tolerance odlišnosti (rasové, náboženské atd.)

•

dodržování pravidel – slušného chování, respektování pravidel, tradic
a zvyklostí v zemi, v níž jsem hostem

•

poznání některých kulturních zvyklostí a tradic v německy mluvících
zemích
ve
srovnání
s českými

•

poznávání společných prvků v dějinách, seznámení se s německou
kulturou a literaturou

•

prohlubování vztahu k životnímu prostředí

14. Kompetence pracovní
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•

využití znalosti jazyka jako konkurenční výhody při uplatnění na trhu
práce

•

práce s dvojjazyčnými a výkladovými slovníky a elektronickými
slovníky na internetu

•

rozvoj schopnosti pracovat individuálně, ve dvojici, ve skupině, v týmu

•

prezentace výsledů své práce a práce skupiny

•

hodnocení výsledků své práce a práce skupiny

Vzdělávací obsah
-

viz následující stránky
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Ročník: 8.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY -ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

Receptivní dovednosti

Jazykové prostředky

Poslech

Hláskosloví

Osobnostní
a
sociální V
výchova
sociální
D
komunikace, spolupráce a
PU
soutěž

FORMY A
METODY
VÝUKY

- pochopí hlavní smysl autentické (pomalu a - přízvuk, intonace
pečlivě vyslovované) konverzace dvou osob
PRO
- segmentální jevy s důrazem na
s dostatkem času na porozumění
odlišnosti od mateřského jazyka
POS
rozumí jednoduchým pokynům a větám, (zavřené, otevřené, krátké, dlouhé
adekvátně na ně reaguje
e, o, a, i, u, diftongy ei/ai, au/eu,
hlásky ich, ach
- rozumí běžným pokynům a jednoduchým
Výchova k myšlení v
větám vyučujícího souvisejícím s organizací - německá abeceda, hláskování
evropských a globálních
vyučovacího procesu
souvislostech:globalizační
- výslovnost dvojhlásek
a rozvojové procesy, žijeme
psaní
velkých
písmen, v Evropě
Čtení
přehlásek,ß
- rozezná, o jaký druh textu se jedná

Gramatické učivo

- čte foneticky správně jednoduché texty - jednoduchá věta oznamovací,
s známou slovní zásobou
tázací
- pochopí hlavní myšlenky čteného textu

- věta s modálním slovesem

Multikuturní
výchova:
- vyhledá s pomocí slovníku požadované - slovosled v daných typech vět
problémy sociokulturinformace v těchto textech
zápor pomocí nicht
ních rozdílů, psychosociální
- umí využít slovníček v učebnici při práci
- člen určitý, neurčitý v 1.a 4.pádě aspekty interkulturality
s textem
- adjektiva v přísudku, v doplňku
Produktivní dovednosti

- základní číslovky 0-100
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EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
ÚZ
PP
PSZ
IZL

Mluvení
- reaguje na pokyny a apely učitele

- osobní
zájména

tázací,

ukazovací

- příslovce gern
- umí se představit a podat o sobě základní
- časování sloves pravidelných a
informace
několika
nepravidelných
- představí svoji rodinu
v prézentu
- reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené
- plurál substantiv
mikrodialogy
- modální slovesa möchten,
- ovládá nejzákladnější konverzaci v obchodě,
müssen, können
restauraci
Slovní zásoba
Psaní
Tématické okruhy
- zvládne
písemně sdělit základní běžné
informace, dojmy, pocity za použití znalosti - seznamování, předměty
gramatických struktur a pravidel
- koníčky, sport
- umí písemně reprodukovat obsah textu
- osobní údaje
přiměřené obtížnosti
- škola
- umí napsat kontaktní dopis jako začátek
- části dne
dopisování
- dokáže vyplnit jednoduchý formulář

Environmentální výchova –
vztah organizmů a prostředí, člověk a životní
prostředí, životní prostředí
regionu a České republiky

Mediální
mediální
uživatelé

výchova:
produkty,

- rodina, povolání

- zvládne písemně sestavit jednoduchý jídelní - nákup, jídlo
ČJ, D, VV, AJ, Ze
lístek
- cestování
- umí popsat svůj dům, byt, pokoj, oblíbené Komunikační situace
místo
pozdravy,
představování,
- umí popsat své kamarády
přátelství
-umí zahájit dopisování o svých koníčcích
situace v obchodě a restauraci, ve
škole, koníčky,
průběhu týdne

rozhovor
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o

Ročník: 9

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY -ŽÁK:

UČIVO

Receptivní dovednosti

Jazykové prostředky

Poslech

Hláskosloví

- rozumí známým slovům a jednoduchým větám
se vztahem k probíraným tématům

- přízvuk, intonace

- rozumí jednoduchým souvislým monol.i
dial.projevům rodilého mluvčího, včetně
projevů
reprodukovaných,
pronášených
v přirozeném tempu i obsahujících několik
neznámých výrazů snadno pochopitelných
z kontextu nebo na základě internationalismů

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Osobnostní
a
sociální V
výchova
sociální
D
komunikace, spolupráce a
PU
soutěž

PRO

- aspirované souhlásky (p, t, k, s –
ss – ß)

POS

- přehlásky
korekce
nepřesností

FORMY A
METODY
VÝUKY

výslovnostních

- výslovnost dvojhlásek
Gramatické učivo

Čtení

Výchova k myšlení v
evropských a globálních
souvislostech: globalizační
a rozvojové procesy, žijeme
v Evropě

- souvětí souřadné (und)
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých - slovesa se 4.pádem
autentických materiálů (časopisy, obrazové a
- odpověď doch
posl. materiály) a využívá je
- čte nahlas plynule a foneticky správně Vyjádření záporu pomocí nicht a
kein
jednoduché texty
výchova:
- rod podstatných jmen, člen Multikuturní
problémy
sociokultururč.neurč.
- vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
ních rozdílů, psychosociální
- 1.,3.a 4.pád
informaci a vytvoří odpověď na otázku
aspekty interkulturality
- zájmena – osobní ve 3. a 4.pádě,
tázací, přivlastňovací, záporná
Produktivní dovednosti
- časování pravidelných +
Mluvení
frekventovaných nepravidelných
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EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
ÚZ
PP
PSZ
IZL

- reprodukuje a obměňuje dialogy

sloves,
způsob
oznamovací,
rozkazovací, préteritum sloves
- ústně obměňuje krátké texty se zachováním
Environmentální výchova –
sein, haben
smyslu textu
vztah organizmů a pro- příslovce místa
- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace,
středí, člověk a životní
pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, - předložky se 3. a 4. pádem
prostředí, životní prostředí
odpoví na otázku
- spojky souřadící i s nepřímým regionu a České republiky
- zná základní fráze vhodné při cestování
slovosledem
- pohovoří o částech těla, bolestech, nemoci

Slovní zásoba

- podá informaci o čase, umí se zeptat na čas

Tématické okruhy

- diskutuje na téma bydlení – formy, možnosti

- rodina, volný čas

Psaní

- názvy povolání

- zvládne písemně sdělit běžné informace, - bydlení
dojmy, pocity za použití znalosti gramatických
- popis cesty, dopravní prostředky
struktur a pravidel
- schůzka, pohyb ve městě,
- písemně obměňuje krátké probrané texty,
formuluje písemně jednoduché otázky a - části těla, nemoci, bolesti
odpovědi
Komunikační situace
- sestaví gramaticky a formálně správně pozdravy,
představování,
jednoduché písemné sdělení, krátký text a blahopřání,
odpověď
cestování, na nádraží, na letišti
- vyplní své údaje do formulářů
koníčky,
sdělování
dojmů,
- používá dvojjazyčný slovník
zážitky,
Svátky, oslavy, dárky
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Mediální výchova mediální
produkty, uživatelé

ČJ, D, VV, AJ, Ze

5.2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika vzdělávací oblasti

Matematika rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků, vede je k myšlenkové
samostatnosti a přispívá k celkovému intelektuálnímu rozvoji. Těžiště výuky
spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů, v pěstování
schopnosti aplikace. Matematika přispívá svým charakterem a obsahem k
utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Názorně demonstruje přechod
od konkrétního k abstraktnímu. Vyžaduje tvůrčí přístup a různorodé metody
práce, podporuje samostatnost i nutnost spolupráce při řešení problémů.
Žáci musí umět vyjádřit svůj myšlenkový postup a obhájit ho. Získané
matematické poznatky a dovednosti učíme žáky uplatňovat nejen v praxi, ale
i v ostatních předmětech.
Časová dotace jsou čtyři hodiny týdně ve všech ročnících druhého stupně
základní školy.
Cílem výuky je podchycení zájmu žáka, aby si cílevědomě osvojil kvalitní
matematické znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné pro další studium
především přírodovědných, technických a ekonomických oborů. Studium
matematiky rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost,
tvořivost, abstraktní myšlení i schopnost logického úsudku. Vede rovněž
k účelnému uplatnění osvojených matematických znalostí a dovedností
v praktickém životě. Rozvíjí také jeho určité osobnostní rysy jako např. vytrvalost,
kontrolu, kritičnost, pracovitost. Cílem je připravit studenty na intelektuální a
volní nároky dalšího studia.
Předpokládá se úzká spolupráce zejména s vyučujícími fyziky, chemie,
informatikou a výpočetní technikou a zeměpisu. Podle potřeby není vyloučena
spolupráce s vyučujícími ostatních předmětů.
Oblast zahrnuje vyučovací předměty:
•

Matematika

5.2.1 Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu

Plně odpovídá charakteristice celé vzdělávací oblasti, neboť je jejím jediným
vyučovacím předmětem.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Časové vymezení vyučovacího předmětu je v současné době stanoveno na 4
vyučovací hodiny v každém ročníku. Výuka probíhá v nedělených třídách
v kmenových učebnách. Kromě tradičních metod a forem výuky se
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předpokládá skupinová a týmová spolupráce a využíváni interaktivních tabulí
a iPadů.
Využíváme moderní metody výuky s použitím moderních technických
prostředků ICT (interaktivní tabule, počítačová učebna, výukové programy).
Výuku matematiky doplňujeme už tradičně plošnou účastí žáků šestého a
sedmého ročníku ve školním kole Pythagoriády. Podporujeme výuku co nejvyšší
účastí žáků v soutěži Matematický klokan. Ve všech ročnících vedeme žáky k
účasti v matematické olympiádě a korespondenčních seminářích.
Klíčové kompetence

1.

Kompetence k učení

(umožňuje žákům osvojit si strategie učení a motivuje je k celoživotnímu
vzdělávání)
Učitel klade důraz na:
•
•
•
•
•
•

matematizaci reálných situací, správné provádění početních operací
zařazuje do výuky vhodné slovní úlohy, a tím posiluje vazbu učiva
k reálnému světu
provádění rozboru úlohy a odhadu výsledku
vytváření zajímavých úloh, které vytvářejí takové situace, v nichž má žák
radost z učení
umožňuje žákům kontrolovat své pokroky (domácí úkoly, samostatné
práce, písemné práce)
učí žáky shrnout a třídit probrané učivo, hledat souvislosti

2. Kompetence k řešení problémů
(podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů)
Učitel:
•
•
•
•
•
•
•
•

vhodně volí úlohy, které lze algoritmizovat
zařazuje netradiční úlohy (Kalibro, SCIO, Matematický klokan aj.)
společně se žáky vytváří postupy řešení, které lze potom použít při řešení
obdobných úloh
upozorňuje žáky na chyby, kterých se při práci dopustili
vede žáky k ověřování výsledků
podporuje nápaditost při řešení úloh a možnosti řešení různými způsoby
vede žáky k hledání úplného řešení
vede žáky k využívání náčrtků při řešení úloh

3. Kompetence komunikativní
(vést žáky k všestranné a účinné komunikaci)
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Učitel:
•
•
•
•
•

požaduje, aby žáci komentovali svůj postup při řešení úloh (před třídou,
práce ve skupinách)
učí vhodnou formou obhajovat vlastní názor a zároveň přijímat názory
jiných, kultivovaně a zdvořile se vyjadřovat
vede žáky ke spolupráci, k ochotě nabídnout a poskytnout pomoc a
zároveň umět o pomoc vhodným způsobem požádat
vede žáky, aby vysvětlili strukturu řešení (předpoklad, závěr)
dbá, aby žák k vysvětlení situace využíval náčrtky, tabulky, grafy apod.

4. Kompetence sociální a personální
(rozvíjí u žáků
druhých)

schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i

Učitel:
•
•
•
•

používá skupinovou a týmovou práci
vede diskusi při řešení úlohy a dbá na respektování názorů (i
nesprávných)
volí přiměřeně náročné úlohy vzhledem ke schopnostem žáků
podporuje vzájemnou pomoc mezi žáky

5. Kompetence občanské
(připravuje žáky jako svobodné a zodpovědné jednotlivce uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti)
Učitel:
•
•
•
•

vede žáky k respektování autorských práv a legislativy při práci
s informacemi, důsledně vyžaduje uvádění zdrojů, z nichž žák čerpá
vyžaduje dodržování termínů splnění zadaných úkolů
podporuje schopnost vcítit se do situace ostatních spolužáků a odmítání
útlaku a hrubého zacházení
vede žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu

6. Kompetence pracovní
(pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat získané vědomosti a dovednosti k profesní orientaci)
Učitel:
•
•
•

usměrňuje žáky k aktivnímu zapojení do výuky
vede k objektivnímu sebehodnocení
výuku doplňuje o praktické činnosti
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•
•
•
•

podporuje zájem o matematiku vzhledem k profesní orientaci
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti,
potřebnosti, hospodárnosti a společenského významu
se žáky hodnotí, co je třeba zlepšit, učí je pozitivně popsat to, co nemají
osvojeno, čeho chtějí dosáhnout a co je třeba ještě zdokonalit
snaží se docílit toho, aby žáci objektivně posuzovali a hodnotili své
možnosti a kladli na sebe nároky odpovídající jejich schopnostem
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Vzdělávací obsah:
Ročník: š e s t ý
TÉMA:

OČEKÁVANÝ VÝSTUP – ŽÁK:

UČIVO:

1
.

PŘIROZENÁ
ČÍSLA

 počítání s přirozenými čísly
 číselná osa
 rozvinutý a zkrácený zápis
čísla
 sčítání a odčítání, vlastnosti
 násobení, vlastnosti násobení
 dělení bez zbytku, se
zbytkem
 řešení jednoduchých rovnic

2
.

DESETINNÁ
ČÍSLA

o provádí početní operace v oboru přirozených
čísel, užívá je ve výpočtech
o zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
o účelně využívá kalkulátor
o modeluje a řeší situace s využitím přirozených
čísel
o analyzuje a řeší jednoduché problémy
o modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru přirozených čísel
o provádí početní operace v oboru desetinných
čísel, užívá ve výpočtech
o zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
o účelně využívá kalkulátor
o užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření
vztahu celek – část desetinným číslem a
zlomkem
o analyzuje a řeší jednoduché problémy
o modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru desetinných čísel
o ovládá čtení, psaní a zobrazení desetinných
čísel
o dovede zaokrouhlovat čísla na požadovaný řád
o v jednoduchých případech efektivně počítá
zpaměti

 počítání s desetinnými čísly
 číselná osa
 zápis desetinného zlomku
desetinným číslem
 zápis desetinného čísla
desetinným zlomkem
 sčítání a odčítání
desetinných čísel
 násobení desetinných čísel
10, 100, 1 000
 dělení desetinných čísel 10,
100, 1 000
 jednotky délky, hmotnosti,
obsahu
 násobení desetinných čísel
číslem přirozeným,
desetinným
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTO
VÉ VZTAHY:
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kooperace a
kompetice

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Fy, Ch

FORMY
A
METODY
VÝUKY:

EVALUAČ
NÍ
NÁSTROJ:

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

 dělení desetinných čísel
číslem přirozeným,
desetinným
 jednotky času
 slovní úlohy
 rozvinutý zápis desetinného
čísla v desítkové soustavě
3
.

DĚLITELNOS
T
PŘIROZENÝ
CH ČÍSEL

o modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti
v oboru přirozených čísel
o řeší slovní úlohy s pomocí nejmenšího
společného násobku
o řeší slovní úlohy s pomocí největšího
společného dělitele






násobek, dělitel
prvočísla a složená čísla
znaky dělitelnosti
rozklad čísel na součin
prvočísel
 čísla soudělná a nesoudělná
 dělitel, největší společný
dělitel čísel
 násobek, nejmenší společný
násobek čísel

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

4
.

KONSTRUKČ
NÍ
GEOMETRIE

o zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů, využívá potřebnou matematickou
symboliku
o charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
o rozeznává základní geometrické útvary –
trojúhelník, čtyřúhelník, obdélník, čtverec, kruh
o sestrojuje tyto útvary podle zadaných velikostí
o rozeznává prostorové útvary – krychle, kvádr,
hranol, válec, jehlan, kužel, koule

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

V, PU, CV,
INT

PP, IZL, SAM

5
.

ÚHEL A
JEHO
VELIKOST

o
o
o
o

 geometrická terminologie a
symbolika
 body, křivka, lomená čára,
 přímka, body přímky,
rovnoběžky, různoběžky,
přímky totožné a kolmé
 polopřímka, opačné
polopřímky
 úsečka a její délka, bod
úsečky, střed úsečky
 kružnice, kruh
 prostorové útvary
 pojem úhlu, velikost úhlu
(stupeň, minuta, vteřina)
 měření a přenášení úhlu
 úhel přímý, pravý, ostrý,
tupý

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita

V, PU, CV,
PRO, INT

PP, IZ, SAM

určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
načrtne a sestrojí úhel o dané velikosti
provádí početně sčítání a odčítání úhlů
provádí násobení a dělení velikosti úhlu
přirozeným číslem
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o přenáší graficky úhel
o provádí graficky sčítání a odčítání úhlů

6
.

7
.

SHODNÁ
ZOBRAZENÍ

TROJÚHELNÍ
K

o načrtne a sestrojí obraz v osové a středové
souměrnosti
o určí osově souměrné útvary
o najde osu souměrnosti sdružených útvarů
o určí středově souměrné útvary
o najde střed souměrnosti sdružených útvarů

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

načrtne a sestrojí rovinné útvary
charakterizuje a třídí rovinné útvary
využívá potřebnou matematickou symboliku
popisuje různé tvary trojúhelníků a jejich
vlastnosti
odhaduje a vypočítává pravoúhlého
trojúhelníku
určuje velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku
sestrojuje osy vnitřních úhlů trojúhelníku
sestrojuje osy stran trojúhelníku
sestrojuje kružnici opsanou a vepsanou
trojúhelníku
konstruuje trojúhelník ze tří stran

 úhly vedlejší a vrcholové
 osa úhlu

 shodnost geometrických
útvarů
 samodružné body
 samodružné útvary
 osová souměrnost
 středová souměrnost

 vnitřní a vnitřní úhly
trojúhelníku
 trojúhelník ostroúhlý,
pravoúhlý a tupoúhlý
 trojúhelníkové nerovnosti
 výška
 těžnice, těžiště
 střední příčka
 kružnice vepsaná a opsaná
trojúhelníku
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– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Z
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Multikulturní
výchova:
– lidské vztahy
– princip sociálního
smíru a solidarity
Ch, Bi
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

V, PU, CV,
INT

PP, IZL,
SAM, SKUP

V, PU, CV,
INT

PP, IZ, SAM

8
.

OBJEM
A POVRCH
KVÁDRU
A KRYCHLE

o sestrojuje obraz kvádru a krychle ve volném
rovnoběžném promítání
o vypočítává objem a povrch kvádru a krychle
o převádí jednotky objemu a obsahu
o sestrojuje síť kvádru, krychle řeší úlohy z praxe
na výpočty objemů a povrchů kvádru a krychle








síť kvádru a krychle
povrch kvádru a krychle
jednotky obsahu
objem kvádru a krychle
jednotky objemu
stěnová a tělesová
úhlopříčka

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Ch
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V, PU, CV,
DEM, INT

PP, IZ, SAM

Ročník: s e d m ý

1
.

2
.

TÉMA:

OČEKÁVANÝ VÝSTUP – ŽÁK:

UČIVO:

ZLOMKY

o převede zlomek na desetinné číslo a naopak
o převede daný zlomek na základní tvar
o upraví smíšené číslo na zlomek a nepravý
zlomek na smíšené číslo
o porovná dva zlomky
o zobrazí daný zlomek na číselné ose
o sčítá a odčítá zlomky; násobí a dělí zlomky
o upraví složený zlomek
o užívá zlomky při řešení praktických situací
o řeší úlohy vedoucí k základním operacím se
zlomky

 rovnost; rozšiřování a
krácení zlomků
 porovnávání zlomků
 společný jmenovatel
 početní operace se zlomky
 smíšené číslo; složený
zlomek
 početní operace se zlomky
 převádění smíšených čísel na
zlomky
 převádění zlomku na
desetinné číslo
 řešení slovních úloh na
využití početních výkonů se
zlomky
 čísla navzájem opačná
 absolutní hodnota čísla
 uspořádání celých čísel
 početní operace s celými
čísly
 záporná desetinná čísla
 racionální čísla
 uspořádání racionálních čísel
 početní operace
s racionálními čísly

CELÁ A
RACIONÁLN
Í ČÍSLA

zobrazí racionální číslo na číselné ose
porovnává racionální čísla
sčítá, odčítá, násobí a dělí racionální čísla
využívá vlastnosti početních operací
s racionálními čísly
o řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel
v praxi pomocí rovnic
o užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při
řešení úloh a problémů a nalézá jejich různá
řešení

o
o
o
o

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOV
É VZTAHY:
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

V, PU, CV, PP, IZL, SAM
INT

Ch, Fy

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Ch, Fy, Z
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FORMY A EVALUAČN
METODY Í NÁSTROJ:
VÝUKY:

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

3
.

SHODNOST

4
.

POMĚR
PŘÍMÁ
ÚMĚRNOST
NEPŘÍMÁ
ÚMĚRNOST

5
.

PROCENTA
ÚROKY

o určí shodné útvary
o užívá věty o shodnosti trojúhelníků sss, sus, usu,
Ssu
o zopakuje si konstrukci trojúhelníků zadaných
sss, sus, usu, Ssu
o zopakuje si konstrukci obrazu v osové a
středové souměrnosti
o sestrojí obraz daného útvaru v posunutí pomocí
orientované úsečky
o porovná dvě veličiny poměrem; daný poměr
zjednoduší krácením
o zvětší (zmenší) danou hodnotu v daném poměru
o rozdělí celek na dvě (tři) části v daném poměru
o řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru
o využívá dané měřítko při čtení map, při
zhotovování jednoduchých plánů
o určí, zda daná závislost je nebo není přímá
(nepřímá) úměrnost a své tvrzení zdůvodní
o zapíše tabulku přímé (nepřímé) úměrnosti
o zakreslí graf přímé (nepřímé) úměrnosti
o zakreslí bod o daných souřadnicích v pravoúhlé
soustavě souřadnic
o přečte souřadnice bodu vyznačeného
v pravoúhlé soustavě souřadnic
o řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a
nepřímé úměrnosti
o řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky nebo
rovnice přímé a nepřímé úměrnosti

 shodnost geometrických
útvarů
 shodnost trojúhelníků
 věty o shodnosti trojúhelníků
 shodná zobrazení
 útvary navzájem souměrné

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice

V, PU, CV, PP, IZL, SAM
INT

 poměr; převrácený a
postupný poměr
 měřítko plánů a map
 přímá úměrnost
 soustava souřadnic; osy
souřadnic
 graf přímé úměrnosti
 nepřímá úměrnost
 graf nepřímé úměrnosti
 trojčlenka

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

o určí, kolik procent je daná část z celku
o určí, jak velkou část celku tvoří daný počet
procent
o určí celek z dané části a příslušného počtu
procent
o své poznatky využívá k řešení slovních úloh
s procenty a promile

 procento
 základ, procentová část,
počet procent
 úrok
 promile
 užití procenta a promile ve
slovních úlohách z praxe

V, PU, CV

PP, IZL,
SAM, SKUP

Ch, Fy, Ze, Bi
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Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice

o sestavuje a čte různé diagramy a grafy, v nichž
jsou jednotlivé položky vyjádřeny procenty
o řeší jednoduché úlohy na výpočet úroků

6
.

ČTYŘÚHEL–
NÍKY
MNOHOÚHE
L–
NÍKY
HRANOLY

o podle vlastností rozliší jednotlivé druhy
rovnoběžníků
o sestrojí rovnoběžník, zapíše postup konstrukce
o vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a
trojúhelníku
o sestrojí lichoběžník, zapíše postup konstrukce
o pomocí vzorce vypočítá obvod a obsah
lichoběžníku
o řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu
obvodu a obsahu rovnoběžníku, trojúhelníku a
lichoběžníku
o sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou
podstavou
o užitím vzorců vypočítá povrch a objem těchto
hranolů
o sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník

– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Multikulturní výchova:
– lidské vztahy
– princip sociálního
smíru a solidarity

 rovnoběžník a jeho vlastnosti
 výšky a úhlopříčky
rovnoběžníku
 obdélník, kosodélník,
čtverec, kosočtverec
 obvod a obsah rovnoběžníku
 obsah trojúhelníku
 lichoběžník, vlastnosti
lichoběžníku
 obvod a obsah lichoběžníku
 hranol
 objem a povrch hranolu
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Ch, Fy
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita

V, PU, CV, PP, IZL, SAM
INT, DEM

Ročník: o s m ý

1
.

TÉMA:

OČEKÁVANÝ VÝSTUP – ŽÁK:

UČIVO:

DRUHÁ
MOCNINA
A ODMOCNII
NA

o určí druhou mocninu a druhou odmocninu
pomocí tabulek a kalkulátoru
o k výpočtu délky strany pravoúhlého
trojúhelníku používá Pythagorovu větu
o řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy
věty
o určí třetí a vyšší mocninu pomocí kalkulátoru
o zobrazí iracionální čísla na číselné ose
o pracuje s množinou reálných čísel

 druhá mocnina a druhá
odmocnina
 Pythagorova věta
 třetí mocnina a vyšší
mocnina

o určí mocniny s přirozeným mocnitelem a
s mocnitelem 0
o určí mocniny se záporným mocnitelem
o provádí základní početní operace s mocninami
o zapíše desetinné číslo pomocí mocnin deseti
o zapíše desetinné číslo ve zkrácením tvaru
a·10n, kde 1 ≤ a ≤ 10

 mocniny s přirozeným
mocnitelem
 operace s mocninami
s přirozeným mocnitelem a
jejich vlastnosti
 zápis čísel v desítkové
soustavě pomocí mocnin
deseti

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kooperace a
kompetice








Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice

PYTHAGORO
VA VĚTA
TŘETÍ
MOCNINA
2
.

3
.

MOCNIY
S PŘIROZEN
ÝM
MOCNITELE
M

VÝRAZY

o určí hodnotu daného číselného výrazu
o zapíše slovní text pomocí výrazu s proměnnými
v jednoduchých případech
o sčítá a odčítá celistvé výrazy
o násobí výraz jednočlenem, dvojčlenem,
trojčlenem
o dělí výraz jednočlenem
o upraví výraz vytýkáním před závorku
o užívá vzorce:

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTO
VÉ VZTAHY:
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

FORMY
A
METODY
VÝUKY:

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ:

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

Fy, Bi, Ch

číselný výraz
hodnota číselného výrazu
proměnná
výraz s proměnnou
celistvý výraz
mnohočlen
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Fy

(a + b)2; (a - b)2; a2 – b2; (a + b)3; (a – b)3; a3 +
b3; a3 – b3
o rozkládá kvadratický trojčlen
4
.

5
.

LINEÁRNÍ
ROVNICE

ZÁKLADY
STATISTIKY

o rozliší pojmy rovnost a rovnice
o na základě ekvivalentních úprav řeší lineární
rovnice s jednou neznámou a ověřuje správnost
výsledku zkouškou
o vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce po
dosazení číselných hodnot všech daných veličin
o řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k řešení
lineární rovnice

o provádí jednoduchá statistická šetření a
zapisuje jeho výsledky formou tabulky nebo je
vyjadřuje sloupkovým diagramem
o čte a interpretuje tabulky a grafy v příkladech z
praxe
o určí četnost jednotlivých hodnot a zapíše ji do
tabulky
o vypočítá aritmetický průměr
o určí z dané tabulky modus a medián
o čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji
uvedenými v procentech

 rovnost; vlastnosti rovnosti
 lineární rovnice s jednou
neznámou
 kořen (řešení) lineární
rovnice
 ekvivalentní úpravy
lineárních rovnic
 zkouška








statistický soubor
statistické řešení
jednotka, znak, četnost
aritmetický průměr
medián, modus
diagramy – sloupkový,
kruhový

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Fy, Ch, Bi, Ze
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Multikulturní
výchova:
– lidské vztahy
– princip sociálního
smíru a solidarity
Fy, Ch, Bi, Ze, Ov
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V, PU, CV

PP, IZL, SAM

V, PU, CV,
INT

PP, IZL, SAM,
SKUP

6
.

KRUH
KRUŽNICE
VÁLEC

7
.

KONSTRUKČ
NÍ ÚLOHY

o pomocí vzorců řeší slovní úlohy s
využitím obvodu a obsahu kruhu, délky
kružnice, obsahu kruhové výseče, objemu a
povrchu válce
o sestrojí síť válce
o určí vzájemnou polohu kružnice a přímky
o určí vzájemnou polohu dvou kružnic

 kruh, kružnice
 vzájemná poloha kružnice a
přímky – sečna, tečna, vnější
přímka, tětiva
 vzájemná poloha dvou
kružnic
 vnější a vnitřní dotyk dvou
kružnic, středná
 číslo π, délka kružnice,
obsah kruhu
 válec, síť válce, podstavy a
plášť válce
 objem a povrch válce

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kooperace a
kompetice

V, PU, CV,
INT, DEM

PP, IZL, SAM

o sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu
kružnice
o sestrojí tečnu ke kružnici z daného bodu
ležícího vně kružnice pomocí Thaletovy
kružnice
o sestrojí osu úsečky, osu úhlu
o sestrojí rovnoběžky s danou přímkou v dané
vzdálenosti
o sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané
různými prvky
o používá základní pravidla přesného rýsování

 množiny bodů dané
vlastnosti
 základní konstrukční úlohy
 konstrukce trojúhelníků
 konstrukce čtyřúhelníků

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita

V, PU, CV,
INT

PP, IZL, SAM
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Ročník: d e v á t ý

1
.

TÉMA:

OČEKÁVANÝ VÝSTUP – ŽÁK:

UČIVO:

LOMENÝ
VÝRAZ

o určuje podmínky, za kterých má daný výraz
smysl
o krátí a rozšiřuje lomené výrazy
o sčítá a odčítá lomené výrazy
o násobí a dělí lomené výrazy
o převádí složený lomený výraz na násobení
dvou lomených výrazů
o řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou
ve jmenovateli
o řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým
lineárním rovnicím s neznámou ve
jmenovateli

 lomený výraz
 definiční obor výrazu
 početní operace s lomenými
výrazy
 složený lomený výraz
 lineární rovnice s neznámou
ve jmenovateli

o řeší soustavu dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými dosazovací metodou,
sčítací metodou a graficky v jednoduchých
případech
o provádí zkoušku řešení
o diskutuje o počtu řešení soustavy dvou
lineárních rovnic
o řeší slovní úlohy z praxe pomocí soustavy
dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

 soustava dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými

ŘEŠENÍ
LINEÁRNÍCH
ROVNIC
S NEZNÁMOU
VE
JMENOVATELI

2
.

SOUSTAVY
LINEÁRNÍCH
ROVNIC SE
DVĚMA
NEZNÁMÝMI

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTO
VÉ VZTAHY:
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

FORMY
A
METODY
VÝUKY:

EVALUAČN
Í NÁSTROJ:

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

V, PU, CV,
INT

PP, IZL, SAM

Fy
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Multikulturní
výchova:
– lidské vztahy
– princip sociálního
smíru a solidarity
Fy, Ch
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3
.

FUNKCE

o sestrojí graf lineární funkce y = kx + q
o sestrojí graf kvadratické funkce y = ax2
o numericky i graficky řeší kvadratické rovnice
typu 0 = ax2 + bx + c
o sestrojí graf racionální lomené funkce

y=

k
x

 funkce
 definiční obor a množina
hodnot funkce
 nezávislá a závislá proměnná
 graf funkce; rostoucí a
klesající funkce
 konstantní funkce
 lineární funkce; její
vlastnosti a graf
 přímá úměrnost jako zvláštní
případ LF
 grafické řešení dvou
lineárních rovnic
 kvadratická funkce y = ax2 a
její graf
 nepřímá úměrnost

y=

k
x

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
Fy, Ch, Bi, Z

V, PU, CV,
INT

PP, IZL, SAM

V, PU, CV,
INT

PP, IZL, SAM

a

její graf
4
.

PODOBNOST
GONIOMETRIC
KÉ FUNKCE
SINUS,
KOSINUS A
TANGENS
V PRAVOÚHLÉ
M
TROJÚHELNÍK
U

o rozezná podobné útvary v rovině i v prostoru
o určí poměr podobnosti
o poměr podobnosti využije k výpočtům délek
stran (hran) geometrického útvaru
o podobnost trojúhelníků dokazuje na základě
vět sss, sus, uu
o sestrojí rovinný obraz podobný danému
útvaru
o rozdělí a změní úsečku dané délky v daném
poměru
o užívá poměr podobnosti při práci s plány a
mapami
o sestrojí graf funkcí sinus, kosinus a tangens
pro hodnoty úhlů v intervalu < 0o; 90 o>
o užívá funkce sinus, kosinus a tangens ostrého
úhlu při řešení úloh z praxe

 podobnost; poměr
podobnosti
 podobnost trojúhelníků
 věty o podobnosti
trojúhelníků
 dělení úsečky v daném
poměru
 technické výkresy, plány a
mapy
 poměr stran v podobných
trojúhelnících
 goniometrické funkce jako
poměry stran v pravoúhlém
trojúhelníku
 funkce sinus, kosinus,
tangens
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Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita
– kooperace a
kompetice
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Fy

5
.

JEHLAN
KUŽEL
KOULE

o užívá funkce sinus, kosinus a tangens ostrého
úhlu při výpočtech objemů a povrchů těles
o určuje hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek
nebo kalkulátoru
o užívá goniometrické funkce v úlohách z
praxe
o sestrojí síť jehlanu, kužele
o vypočítá dle vzorců objem a povrch jehlanu,
kužele, koule
o sestrojí síť komolého jehlanu a komolého
kužele
o vypočítá dle vzorců objem a povrch
komolého jehlanu a komolého kužele

 užití funkce sinus, kosimus a
tangens

 jehlan, kužel
 síť jehlanu
 objem a povrch jehlanu a
kužele
 koule, poloměr koule
 objem a povrch koule

Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

V, PU, CV,
DEM, INT

PP, IZL, SAM

V, PU, CV

PP, IZL, SAM

V, PU, CV,
DEM, INT

PP, IZL, SAM

Fy
6
.

ZÁKLADY
FINANČNÍ
MATEMATIKY

o vypočítá úrok z dané jistiny za určité období
při dané úrokové míře
o určí hledanou jistinu
o provádí složené úrokování
o vypočítá úrok z úroku

7
.

ZÁKLADY
RÝSOVÁNÍ
(ALTERNATIV
NÍ
TÉMATICKÝ
CELEK)

o rýsuje různé druhy čar a zná jejich užití
o užívá kóty v jednoduchých případech ve
strojírenství
o sestrojí v pravoúhlém promítání sdružené
průměty kvádru, krychle, válce, kužele,
jehlanu, komolého kužele, komolého jehlanu

 úrok
 jistina
 úroková doba, úrokovací
období
 úroková míra
 jednoduché úrokování
 složené úrokování
 druhy čar
 technické písmo
 kótování
 kóty ve strojírenství
 kóty ve stavebnictví
 pravoúhlé promítání
 sdružené průměty hranolu a
válce
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Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– řešení problémů a
rozhodovací
dovednost
Osobnostní a sociální
výchova:
– rozvoj schopnosti
poznávání
– kreativita

5.3 Vzdělávací oblast Člověk a příroda
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se
zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší
porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim potřebný základ
pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se
orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti žáci poznávají přírodu jako systém, jehož součásti jsou
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci
živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních
procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického
uvažování.
Oblast zahrnuje tyto předměty:
•
•
•
•

Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
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5.3.1 Přírodopis
Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk
a příroda vymezené v RVP ZV.
Studiem předmětu žáci získají vědomosti, zkušenosti z oblasti zkoumání přírody,
dále vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou
činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích. Pomáhá žákům užívat
otevřené myšlení, kritické myšlení, logické uvažování, poskytuje prostředky a
metody pro hlubší porozumění přírodním faktům. Seznamuje žáka se stavbou
živých organismů a učí ho aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém
životě.
Výuka probíhá střídavě v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní
tabulí, a v laboratořích. Ve výuce jsou kromě tradičních metod využívány i
metody projektového vyučování, skupinové výuky a laboratorní práce. Důraz
je kladen na vyvození nových informací diskusí mezi učitelem, která využívá již
nabytých informací. Studentům je k dispozici také školní knihovna.
Žáci mohou při výuce využívat elektronické učebnice v zapůjčených ipadech,
které zatraktivňují vyučování. Žáci mají také k dispozici internetové připojení,
které využívají při řešení různých úkolů a rešerší.
Předpokládá se především spolupráce s vyučujícími předmětů spadajícími do
oblasti Člověk a příroda – chemie, fyzika, zeměpis.
Cílem výuky je poskytnout základní a prohlubujících informace pro porozumění
přírodních jevů a jejich zákonitostí. Dále poskytnout potřebný základ pro lepší
pochopení v otázkách běžného života a některých globálních problémů
životního prostředí.
Student je ve výuce veden nejen k využití již získaných vědomostí, ale cílem je
vyvození nových poznatků a použití v praxi, taktéž je veden ke schopnosti
odstraňovat základní technické problémy, propojovat a využívat jednotlivá
technická zařízení, ošetřovat při provozu laboratorní techniku a dodržovat
základní bezpečnostní a hygienická pravidla.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět má v 6.-9.třídě dvouhodinovou dotaci týdně.
Vyučující předmět Přírodopis na nižším stupni gymnázia integruje část
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví – vzdělávací obsahy: Změny v životě
člověka a jeho reflexe, Zdravý způsob člověka a péče o zdraví, Hodnota a
podpora zdraví.
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Při realizaci výuky přírodopisu jsou uplatněny formy a metody pedagogické
práce jako výklad, rozhovor a projekt. V každém ročníku jsou do učiva
zařazena praktická cvičení, která probíhají v laboratořích.
Klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
Student využívá při zkoumání přírodních faktů různých metod poznávání (např.
pozorování preparátů pod optickou technikou, botanických a zoologických
exemplářů v biologické sbírce), antropometrická měření, experimentální
práce a práce s biologickými klíči a atlasy).
Umí systematizovat (používat biologické systémy a zvládá práci s nimi). Vytváří
biologické preparáty, herbáře a rozšiřují biologické sbírky o další přírodniny. Při
reprezentaci školy v biologických olympiádách si dále rozšiřuje své znalosti a
uplatňuje je v praxi.
2. Kompetence k řešení problémů
Studenti ověřují vyslovené hypotézy (kontrola výsledků, laboratorní činnosti) a
hledají optimální řešení daného problému. Postupují od jednoduchých
problémů ke složitějším. Pochopí, že řešená úloha může mít jedno i více řešení
nebo žádné. Hledají vlastní řešení i s poznatkem, že nemusí být vždy správné
nebo že se pokus nezdaří. Aktivně vyhledávají informace potřebné k řešení a
dosažení cíle laboratorní činnosti. Dokáží formulovat závěry získané na základě
svých vlastních výsledků, i když nebudou vždy správné, obhájí postup práce,
vyhodnocení i výsledek.
3. Kompetence komunikativní
Používá různé tabulky, diagramy a grafy k vyhodnocení svých výsledků a
dokáže zpřehlednit získané hodnoty své laboratorní činnosti. Zpracovává
výsledky srozumitelně, volí vhodné postupy, logicky řadí nejen prováděné kroky
a pracuje v logickém sledu. Dokáže spolupracovat v menších i větších
skupinách, přijímá názory druhých na danou problematiku, dokáže o nich
diskutovat a respektovat je. Hovoří o poznaných souvislostech a využívá je
v praxi.
4. Kompetence sociální a personální
Zvládá náročnější úkoly, dosahuje pocitu sebeuspokojení a začleňuje se do
pracovních skupin a snaží se být užitečný při řešení skupinových problémů. Díky
dosaženým výsledkům zvyšuje své sebevědomí a pozici ve skupině.
5. Kompetence občanské
Uvědomuje si své chování ve vztahu k přírodě a k životnímu prostředí. Chápe
ekologické souvislosti a environmentální problémy, zaujímá životní postoje a
přijímá sociální kodexy společnosti. Umí se šetrně chovat k přírodním systémům,
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ke svému zdraví, ale i ke zdraví jiných (umí poskytnout první pomoc, zareagovat
adekvátně na krizové situace). Žije zdravým způsobem života a přijímá pravidla
zdravé výživy.
6. Kompetence pracovní
Učí se bezpečně používat biologické pomůcky, potřeby, biologický materiál,
chemikálie (dodržuje laboratorní řádu a pravidla bezpečnosti práce
s biologickým materiálem a chemikáliemi). Dbá na hygienická pravidla a
předchází úrazům v laboratoři. Dostatečně využívá poznatků a vědomostí
získaných na biologických exkurzích a terénních cvičeních.
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Ročník: 6.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:
● rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje se
v daném přehledu vývoje
organismů
● popíše základní fyziologické
procesy probíhající v rostlině
● užívá správnou terminologii
● porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů, jejich
funkce
● popíše základní rozdíly mezi
buňkou rostlin, živočichů a
bakterií a objasní funkci
základních organel
● rozpozná, porovná a objasní
funkci základních orgánů
(orgánových soustav) rostlin i
živočichů
● třídí organismy a zařadí vybrané
organismy do říší a nižších
taxonomických jednotek
● používá klíče, atlasy a
laboratorní pomůcky

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy
života a jeho význam
● výživa, dýchání, růst, rozmnožování,
vývin, reakce na podněty; reakce na
vznik života
Buňka
●
stavba buňky, organely, rozdíl
mezi buňkou živočišnou, rostlinnou a
bakteriální
Základní struktura života
● buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové
soustavy, organismy jednobuněčné a
mnohobuněčné
Význam a zásady třídění organismů
Viry a bakterie
●
stavba, virová a bakteriální
onemocnění
●
výskyt, význam, praktické využití

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

FORMY A
METODY
VÝUKY
V
DIS

V
LAB

V
DIS
INT
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Komunikace

IZL
SKUP
HP

PP

IZL
DIS
V
INT
IZL

Sinice
● stavba těla, výskyt
Houby
● houby bez plodnic – základní
charakteristika, pozitivní a negativní
vliv na člověka a živé organismy

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V
LAB

SKUP
HP
PP

● rozlišuje základní systematické
skupiny, pozná význačné
zástupce

● houby s plodnicemi – stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a
první pomoc při otravě houbami

● uvede na příkladech z běžného
života význam virů a bakterií
v přírodě i pro člověka

Lišejníky
●
stavba, symbióza, výskyt a
význam
●
způsob rozmnožování
●
zástupci

● rozpozná naše nejznámější jedlé
a jedovaté houby s plodnicemi a
porovná je podle
charakteristických znaků
● vysvětlí různé výživy hub a
jejich význam na ekosystémech a
místo v potravních řetězcích
● určí zástupce známých i méně
známých hub pomocí
botanického klíče
● objasní funkci dvou organismů
ve stélce lišejníků
● rozlišuje základní systematické
skupiny rostlin, pozná význačné
zástupce
● porovná vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
● rozlišuje a porovnává jednotlivé
skupiny živočichů

IZL
V
REF
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Řasy – stélkaté rostliny
●
buňka řas, výživa, výskyt
●
zástupci zelených řas

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Komunikace

Stavba těla živočichů
● živočišná buňka, tkáně, orgány,
orgánové soustavy, organismy
jednobuněčné a mnohobuněčné
Jednobuněčné organismy - prvoci
●
stavba těla, třídění, taxonomické
jednotky, rozmnožování
●
nálevníci, kořenonožci,
dírkonožci, mřížovci – významní
zástupci
Žahavci
●
stavba těla nezmara
●
rozmnožování, regenerace, výskyt
●
mořští žahavci -medúzy, sasanky,
koráli
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Rozvoj schopnosti poznávání

Ploštěnci
●
stavba těla ploštěnky,
rozmnožování, výskyt

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
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● určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
● odvodí na základě pozorování
základní projevy chování
živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému
prostředí
● zhodnotí význam živočichů
v přírodě i pro člověka
● uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy

●
cizopasní ploštěnci – tasemnice,
motolice – jejich životní cyklus
Hlístice
●
stavba těla, rozmnožování, výskyt
●
Půdní hlístice
●
Cizopasné hlístice
Měkkýši
●
Plži – hlemýžď zahradní: stavba
těla, rozmnožování, výskyt + další
suchozemští zástupci; sladkovodní a
mořští plži – zástupci
●
Mlži – škeble rybničná – stavba
těla, rozmnožování, výskyt, zástupci
sladkovodních a mořských mlžů
●
Hlavonožci – sépie, chobotnice
Kroužkovci
●
Opaskovci: stavba těla žížaly,
rozmnožování, význam, výskyt zástupci
– pijavka, chobotnatka,
hltanovka
●
Mnohoštětinatci – výskyt,
zástupci

Řešení problémů a morální
dovednosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Kreativita
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Členovci
●
Charakteristika skupiny – stavba
těla, nervová soustava, cévní soustava,
vylučovací soustava, rozmnožování
Pavoukovci
● stavba těla pokoutníka domácího,
rozmnožování
● pavouci, sekáči, roztoči

IZL
SKUP

V
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INT

Korýši
●
stavba těla raka říčního,
rozmnožování
●
zástupci: rak říční, perloočka,
buchanky, krabi, humr, langusta
Vzdušnicovci
●
charakteristika skupiny
●
mnohonožky – stavba těla,
zástupci
●
stonožky – stavba těla, zástupci
●
hmyz
o stavba těla, způsob rozmnožování
o proměna nedokonalá – vážky,
stejnokřídlí, vši, ploštice, rovnokřídlí +
zástupci
o proměna dokonalá – blechy, síťokřídlí,
brouci, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí +
zástupci
o společenstvo, význam pro člověka
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Ročník: 7.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
-ŽÁK:
● rozumí základním pojmům a
uspořádání těla strunatců
● užívá základní taxonomické
jednotky živočišného systému
● porovná rozdíly jednotlivých tříd,
zoologického systému
● pozná význačné zástupce
jednotlivých taxonomických
jednotek
● používá zoologické atlasy
jednotlivých skupin živočichů
● umí zařadit jednotlivé skupiny
živočichů do jejich přirozených
ekosystémů

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO
Strunatci
●
charakteristika strunatců, znaky
●
třídění strunatců – pláštěnci,
bezlebeční
●
obratlovci

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

FORMY A
METODY
VÝUKY
V
DIS
INT

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
IZL

Rozvoj schopnosti poznávání
IZL

Třída: Kruhoústí
● charakteristika, zástupci

V
CV
IZL

Třída: Paryby
●
základní znaky, rozmnožování,
výskyt
●
žraloci, rejnoci
Třída: Ryby
●
stavba těla + soustavy:
vylučovací, dýchací, oběhová,
rozmnožování
●
zástupci ryb v ČR

V
CV
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Třída: Obojživelníci
●
stavba těla + soustavy: dýchací,
oběhová, vylučovací, rozmnožování
●
bezocasí: zástupci našich žab
●
ocasatí: :mloci a čolci

● odvodí na základě pozorování
Třída: Plazi
základní projevy chování
●
charakteristika třídy, základní
živočichů v přírodě, na příkladech
znaky, soustavy – oběhová, dýchací,
objasní jejich způsob života a
vylučovací, způsob rozmnožování
●
ještěři: naši a cizokrajní zástupci
přizpůsobení danému prostředí
●
hadi: naši a tropičtí zástupci
●
krokodýli
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● zhodnotí význam živočichů
v přírodě i pro člověka
● Osobnostní a sociální výchova:ojí
si zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

● odvodí na základě pozorování
uspořádání rostlinného těla od
buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům

●

želvy

Třída: Ptáci
●
charakteristika třídy, základní
znaky, soustavy, způsob rozmnožování
●
ptáci a jejich životní prostředí
●
řády: hrabaví, vrubozobí, brodiví,
dravci, sovy, pěvci, tučňáci, běžci
●
chovaní ptáci pro užitek a radost
ŘÍŠE ROSTLINNÁ
●
rostlinná buňka, organely, jejich
funkce
●
rostlinná pletiva
●
jednobuněčné a mnohobuněčné
rostliny

● porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede
praktické příklady jejich funkcí a
vztahů v rostlině jako celku

Vyšší rostliny
●
systém rostlin: třídění,
taxonomické jednotky

● vysvětlí princip rostlinných
fyziologických procesů a jejich
využití při pěstování rostlin

Stavba rostlinného těla
●
kořen – stavba a význam
●
stonek – stavba, stonek bylin,
dřevin, význam
●
list – stavba, tvary listů, význam
●
květ - stavba, význam, typy
květenství

● porovná rozdíly mezi základními
znaky těla nižších a vyšších
rostlin
● rozlišuje základní taxonomické
jednotky vyšších rostlin

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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Osobnostní a sociální výchova:
Kreativita
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Komunikace
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Rozmnožování rostlin
●
nepohlavní rozmnožování
●
pohlavní rozmnožování
●
růst a vývin rostlin
●
semena, plody – stavba, význam,
typy
●
rozšiřování semen a plodů
●
plodenství a souplodí
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● objasní způsoby rozmnožování u
rostlin
● rozlišuje základní systematické
skupiny, pozná význačné
zástupce
● používá botanické klíče a
laboratorní pomůcky
● umí význačné zástupce zařadit
do botanického systému
● rozlišuje a porovná jednotlivé
druhy rostlin, určí a zařadí do
taxonomických jednotek
botanického systému
● odvodí na základě pozorování
přírody závislost a přizpůsobení
některých rostlin podmínkám
prostředí
● uvede příklady chráněných území

Fyziologie rostlin
●
základní principy fotosyntézy,
dýchání, růstu, rozmnožování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Kreativita

IZL
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Význam rostlin a jejich ochrana
Mechorosty
●
stavba rostliny, základní znaky,
způsob rozmnožování, vývoj, ochrana
●
druhy mechů
Kapraďorosty
●
stavba těla, základní znaky,
způsob rozmnožování, vývoj, význam,
ochrana
●
kapradiny - zástupci
●
přesličky - zástupci
●
plavuně - zástupci

V
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

Nahosemenné rostliny
●
stavba těla, základní znaky,
způsob rozmnožování, význam a výskyt
●
jehličnany – zástupci v ČR
●
jinany - zástupci
Krytosemenné rostliny
●
charakteristika skupiny rostlin,
základní znaky
●
čeledě: pryskyřníkovité, růžovité,
brukvovité, bobovité, miříkovité,
hvězdicovité, hluchavkovité, lilkovité,
liliovité, lipnicovité + zástupci
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Společenstva
●
společenstvo lesa
●
společenstvo vod

REF
SKUP
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●

společenstvo luk a polí

Ochrana přírody a životního prostředí
●
globální problémy a jejich řešení
●
chráněná území

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
Ekosystémy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti,
Sebepoznání a sebepojetí
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Ročník: 8.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁK
● rozlišuje a porovná jednotlivé
skupiny živočichů, určuje vybrané
živočichy a zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
● odvodí na základě pozorování
základní projevy chování
živočichů v přírodě, objasní jejich
způsob života
● zhodnotí význam živočichů
v přírodě i pro člověka
● uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
● rozumí základní terminologii
anatomie a fyziologie člověka
● umí zařadit člověka do
živočišného systému, orientuje se
v základních stupních fylogeneze
člověka
● užívá základní pojmy z anatomie
a fyziologie člověka

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO
Savci
● charakteristika
●
stavba těla
Vejcorodí
●
charakteristika, výskyt, zástupci
Živorodí
●
Vačnatci – charakteristika,
výskyt, zástupci
●
Placentálové – charakteristika
o třídy: hmyzožravci, letouni,
chudozubí, hlodavci, zajíci, šelmy,
ploutvonožci, kytovci, chobotnatci,
lichokopytníci, sudokopytníci +
zástupci
Zařazení člověka do živočišného
systému
●
primáti, vyšší primáti, hominidi
Historický vývoj člověka
●
základní znaky a projevy
života, Australopitékové, člověk
zručný, člověk moudrý
●
lidské rasy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V
DIS
INT
IZL
V

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Poznávání lidí

V
INT
CV

PP

V
DIS

SKUP

D
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
sebepoznání a sebepojetí

V
INT
DIS
REF

PP

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ

Tkáně lidského těla
●
charakteristika jednotlivých
typů tkání, stavba jejich buněk,
orgány, které jsou jimi tvořeny

D
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● popíše základní stavební jednotky
jednotlivých soustav
● určí polohu a funkci jednotlivých
svalů lidského těla
● rozlišuje příčiny, příznaky
běžných nemocí
● uplatňuje zásady prevence a
léčby, objasní význam zdravého
způsobu života
● popíše vztah mezi jednotlivými
soustavami lidského těla
● určí polohu, zná stavbu a funkci
orgánů a orgánových soustav
● aplikuje první pomoc při poranění
a poškození lidského těla
● určí polohu, zná stavbu a funkci
orgánů a orgánových soustav
● dokáže vysvětlit princip řízení
lidského těla
● objasní vyšší nervovou činnost u
člověka

▪ epitelové tkáně, pojivové tkáně,
svalové tkáně, nervová tkáň
Opěrná soustava
▪ stavba, tvar, vývoj a růst, spojení
kostí
▪ kostra trupu, kostra končetin, lebka
Pohybová soustava
▪ stavba a funkce svalů, typy svaloviny,
spořádání kosterních svalů na lidském
těle, význam tělesného pohybu
▪ Výchova ke zdraví - poruchy opěrné
a pohybové soustavy - vady a
onemocnění kostry, vady a
onemocnění svalů, zlomeniny a úrazy
kloubů, první pomoc při zlomeninách
Tělní tekutiny
▪ krev, složení a význam krve, krevní
skupiny
▪ imunita, imunitní systém, tkáňový
mok, míza
▪ epidemie
Oběhová soustava
●
cévy, stavba, typy cév, jejich
význam, srdce, stavba, jeho význam,
plicní a tělní oběh
● Výchova ke zdraví - vady a
onemocnění oběhové soustavy onemocnění krve, onemocnění srdce
a cév, první pomoc
Dýchací soustava
●
stavba dýchací soustavy, její
význam
●
stavba plic, dýchání
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● zná zásady duševní hygieny
● vysvětlí rozdíl mezi stavbou a
funkcí mužského a ženského těla
● objasní vznik a vývin nového
jedince od početí až do stáří
● zná zásady morálního a
sexuálního života
● umí rozpoznat nebezpečí
návykových látek a zná prevenci
● projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního
● optimálně reaguje na fyziologické
změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje; a
kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví
● respektuje význam sexuality v
souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou mladých lidí

V
DIS

●
Výchova ke zdraví onemocnění horních, dolních cest
dýchacích a plic; kouření
Trávicí soustava
● stavba trávicí soustavy, funkce
jednotlivých orgánů, princip
polykání, zvracení
● onemocnění zubů, žaludku, střev a
jater; zásady správné výživy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Sebepoznání a sebepojetí
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Vylučovací soustava
● stavba vylučovací soustavy, ledviny,
močové cesty, onemocnění
vylučovací soustavy
Kůže
●stavba a význam kůže, kožní útvary,
kožní onemocnění, první pomoc při
povrchovém poranění
Hormonální řízení lidského těla
● hormonální soustava, stavba, funkce a
řízení, hormonální žlázy, hormony a
jejich účinky
Nervové řízení lidského těla
● stavba a funkce nervové buňky,
reflex, podmíněný a nepodmíněný,
učení, paměť a zapomínání, spánek a
odpočinek
Nervová soustava
● stavba a funkce nervové soustavy,
mícha, mozek a obvodové nervy
Výchova ke zdraví - hygiena duševní
činnosti, poruchy nervové soustavy
Smyslové orgány
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● chápe význam zdrženlivosti v
dospívání a odpovědného
sexuálního chování
● dává do souvislostí složení stravy
a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a uplatňuje
zdravé stravovací návyky

● stavba a funkce oka, pomocné
orgány, zrak
● stavba sluchového orgánu,
rovnovážné ústrojí a vliv hluku na
sluch
● smysly čichu, chuti a kožní čidla,
poruchy smyslových orgánů

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Komunikace

Pohlavní soustava
● mužské a ženské pohlavní orgány,
jejich stavba a poruchy
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky života

Vznik jedince a jeho vývoj
● oplození, zárodečné období, plodové
období
●porod
●dětství, puberta, dospívání, dospělost,
stáří
Lidská sexualita a její rizika
● dospívání a sex, pohlavní choroby,
plánované rodičovství a antikoncepce
● sexualita jako formování osobnosti,
zdrženlivost
● změny v životě člověka
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Životní styl
●
pozitivní a negativní dopad
prostředí a životního stylu na zdraví
člověka, hygiena
●
podpora zdravého životního
stylu, programy podpory zdraví
●
člověk a drogy
o alkohol, tabák, nelegální drogy
o rizika pro člověka
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V
DIS
INT

IZL

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Psychohygiena

V

PP

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Kreativita

INT

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

REF

V
DIS

IZL

REF

SKUP

V
DIS
SKUP
DIS

IZL
REF
DIS

Ročník: 9.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

● objasní vliv jednotlivých sfér
Země na vznik a trvání života

Země
●
vznik a stavba Země

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

● objasní vliv člověka na životní
prostředí

Nerosty a horniny
●
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění
●
praktický význam a využití
zástupců, určování jejich vzorků
●
principy krystalografie

Rozvoj schopnosti poznávání

● rozpozná podle
charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny
● používá určovací pomůcky a
klíče k určování nerostů a
hornin
● rozlišuje důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů

Vnitřní geologické procesy
●
příčiny a důsledky
●
litosférické desky
●
magma
●
sopky
●
vyvřelé horniny
●
vrásnění a přeměna hornin
●
horniny metamorfované

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

DIS

V
INT

IZL

PP

Z

V
DIS
INT
CV

SKUP

PP
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Řešení problémů a rozhodovací V
INT
dovednosti
DIS
REF

● objasní geologický oběh hornin
● vysvětlí oběh vody a důsledky
vodní eroze na typy hornin

FORMY A
METODY
VÝUKY

Vnější geologické děje
●
zvětrávání
●
činnost vody
●
činnost ledovců
●
činnost větru
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IZL

● rozlišuje jednotlivá geologická
období podle charakteristických
znaků
● uvede rozvoj jednotlivých
skupin organismů,
vyskytujících se v určitém
geologickém období
● pozná příklady zkamenělin a
vysvětlí jejich vznik
● popíše a vysvětlí charakteristiku
základních skupin organismů
vznikajících v jednotlivých
geologických obdobích
● rozpozná organismy současně
žijící, a ty co jsou již fosiliemi
● porovná význam půdotvorných
činitelů pro vznik půdy
● rozlišuje hlavní půdní typy a
druhy v naší přírodě
● uvede význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých
ekosystémů
● charakterizuje mimořádné
události způsobené výkyvy
počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a
možné dopady

●

usazené horniny

Mimořádné události způsobené
přírodními vlivy
● příčiny vzniku mimořádných událostí
● příčiny světové katastrofy
● nejčastější mimořádné přírodní události
v ČR – povodně, větrné bouře, sněhové
kalamity, laviny, náledí
● ochrana před těmito událostmi

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Kreativita

DIS
SKUP

Půdy
●
složení, vlastnosti a význam půdy
pro výživu rostlin
●
hospodářský význam pro společnost
●
nebezpečí a příklady její devastace
●
možnosti a příklady rekultivace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

Podnebí a počasí ve vztahu k životu
● voda
● význam vody a teploty prostředí pro život
● ochrana a využití přírodních zdrojů
● atmosféra
● význam jednotlivých vrstev ovzduší pro
život
● vlivy znečištěného ovzduší a
klimatických změn na živé organismy a
člověka

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

Vývoj zemské kůry
●
geologické změny
●
vznik života

PP

Z

Z

V
INT
DIS
CV
LAB

V
DIS
INT
CV
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SKUP
HP

IZL

PP

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
V
Řešení problémů a rozhodovací INT
dovednosti

Vývoj života na Zemi

IZL

IZL

● popíše ochranu před
mimořádnými událostmi
● rozlišuje a uvede příklady
systémů organismů – populace,
společenstva, ekosystémy
● objasní základní princip
existence živých a neživých
složek ekosystému na základě
příkladu
● vysvětlí podstatu potravního
řetězce v různých ekosystémech
a zhodnotí význam potravního
řetězce

●
prahory – základní charakteristika
období, organismy, které se vyskytovaly
●
starohory – základní charakteristika
období, organismy žijící v tomto
geologickém období
●
prvohory – základní charakteristika
období, organismy, které se vyskytovaly
v tomto geologickém období
● druhohory – základní charakteristika
období, organismy patřící do tohoto
geologického období
● třetihory – základní charakteristika
období, organismy žijící v tomto
geologickém období
● čtvrtohory – základní charakteristika
období, organismy, které patří do tohoto
geologického období

V

IZL

DIS
SKUP
REF
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznání

INT
CV

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky života
Ekosystémy

● uvede příklady kladných a
záporných vlivů člověka na
životní prostředí

Paleontologie
●
svět zkamenělin neboli fosílií

● příklady narušení rovnováhy
ekosystému

Člověk - geologický činitel
●
civilizace
●
průmyslová činnost
●
člověk a ekologie

● uvede příklady výskytu
organismů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
● orientuje se v základních
pojmech genetiky
● objasní princip přenosu
genetických vlastností

PP
Bi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Kreativita

Člověk a organismy v prostředí
●
vztahy mezi organismy, mezi
organismy a prostředím
●
populace, společenstva, přirozené a
umělé ekosystémy, rovnováha v
ekosystému
●
potravní řetězce a potravní sítě
●
adaptace
●
životní prostředí člověka
401

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k životnímu
prostředí

DIS

SKUP

V
DIS
REF

SKUP

V
IZL
DIS

● rozlišuje a popíše základní
genetické nemoci
● vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a
jeho význam z hlediska
dědičnosti
● uvede příklady dědičnosti
v praktickém životě
● podle konkrétní situace zasáhne
při závažných poraněních a
život ohrožujících stavech
● uvědomuje si hodnotu zdraví a
snaží se o něj pečovat

INT

●
hospodářsky významné rostliny,
zeleň v okolí člověka
●
zvířata jako součást životního
prostředí člověka

SKUP

CV
PP

Genetika
● proměnlivost organismů
● dědičnost, vloha, dominance a recesivita
● přenos dědičných vlastnosti
● homozygot a heterozygot
● alela dominantní a recesivní, genotyp a
fenotyp
● Mendlovy zákony
● stavba chromozomů, gen, křížení
● DNA
● mutace
● genetické onemocnění
● podstata pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska
významu dědičnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání, sebepojetí

V
SKUP

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Kreativita

DIS
INT
CV
IZL

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Rozvoj schopnosti poznávání

REF

První pomoc
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky života

Hodnota a podpora zdraví
Péče o zdraví

PP
V

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Komunikace
Psychohygiena
Sebepoznání a sebepojetí
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DIS
IZL
SKUP
DIS

5.3.2 Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika jako předmět rozvíjí zájem žáků a jejich pozitivní vztah k přírodním vědám, formuje u žáků přírodovědný obraz světa,
tím vytváří základy jejich vědeckého názoru na svět kolem nás. Na základě experimentů a poznatků z praxe formuluje
obecné zákonitosti přírodních jevů. Vyžaduje tvůrčí přístup, vytváření hypotéz a jejich obhajoby. Podporuje vytváření
otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Vede žáky, aby získané dovednosti a poznatky uplatnili
v ostatních oblastech i v praxi.
Fyzika rovněž rozvíjí logické myšlení žáků a učí je používat adekvátní matematické a grafické prostředky. Žáci si rovněž
osvojují principy pozorování objektů a dějů, měření fyzikálních veličin a zpracování získaných informací.
Hlavním cílem výuky fyziky je to, aby žáci dovedli získané znalosti využít při vysvětlování fyzikálních jevů, vyskytujících se
v přírodě a v běžném životě a aby pochopili zákonitosti prostoru, času a energie.
V tomto předmětu se ve všech ročnících realizuje tematický okruh Člověk a životní prostředí průřezového tématu
Environmentální výchova.
Vyučovací předmět Fyzika integruje část vzdělávacího oboru Člověk a svět práce – vzdělávací obsah: Práce s laboratorní
technikou.

Organizační a časové vymezení vyučovaného předmětu

Vyučovací předmět fyzika je v šestém, sedmém a osmém ročníku realizován jako dvouhodinový předmět. V devátém je
jedna hodina s možností doplnění příslušného výběrového semináře - žákům s větším zájmem o fyziku je umožněno
absolvovat nadstandardní hodiny.
Výuka probíhá v laboratoři a v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí. Kromě tradičních metod jsou
využívány i metody projektového vyučování. Podporována je jak individuální, tak skupinová práce žáků, ale i práce ve
dvojicích. Studentům je také k dispozici školní knihovna a studovna.
403

Žáci mohou při výuce využívat elektronické učebnice v zapůjčených iPadech, které nejen zatraktivňují vyučování, ale
také významně obohacují výuku o souvislosti s ostatními obory lidské činnosti. Žáci mají také k dispozici internetové
připojení, které využívají při řešení různých úkolů.
Při praktických cvičeních, která probíhají ve fyzikální laboratoři, žáci experimentují a provádějí různá měření, teoretická
cvičení jsou věnována především řešení úloh. Kromě interaktivní tabule je zde k dispozici DVD přehrávač a videorekordér.
Předpokládá se spolupráce zejména s vyučujícími matematiky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. To vše výrazně přispívá
k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Cílem je nejen využití získaných znalostí a dovedností v praxi, ale i porozumění a pochopení zákonitostí přírody vedoucí ke
šťastnějšímu životu.

Klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
•
•
•

vedeme žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů, jejich kritickému hodnocení, jejich zpracování a využití
ke studiu
motivujeme žáky k rozšiřování vědomostí, prohlubování dovedností
vedeme žáky k organizování vlastní činnosti a zpětnému vyhodnocení dosažených výsledků

2. Kompetence k řešení problémů
•
•
•

učíme žáky rozpoznat problém a navrhnout kroky vedoucí k jeho řešení
vedeme žáky k uplatňování základních myšlenkových operací
podporujeme i nestandardní řešení problémů vedoucí k danému cíli

3. Kompetence komunikativní
•

vedeme žáky k využití informačních a komunikačních technologií při komunikaci s okolním světem
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•
•
•

učíme žáky naslouchat a respektovat názory jiných
vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů
pomáháme vytvářet a respektovat pravidla práce v týmu

4. Kompetence sociální a personální
•
•

vedeme žáky k ochotě spolupracovat, nabídnout pomoc a nabízenou pomoc přijmout
umožňujeme žákům vystupovat na veřejnosti, prezentovat a obhajovat svůj názor

5. Kompetence občanské
• vedeme žáky k uvědomění si povinností a k zodpovědnosti za domácí přípravu
• vedeme žáky k tomu, aby svým chováním a jednáním neohrožovali a nepoškozovali sebe a jiné, přírodu, životní prostředí….
• Nabádáme žáky k zodpovědnému chování, k poskytnutí účinné pomoci podle možností v krizových situacích
6. Kompetence pracovní
• vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení
• výuku doplňujeme o praktické činnosti
• v praktických cvičení učíme žáky k samostatné a bezpečné práci podle návodu

Vzdělávací obsah:
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Ročník: VI.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ŽÁK:
• dokáže určit rozdíl mezi tělesem a
látkou, vysvětlí vlastnosti látky

Těleso a látka
Skupenství látek
Atomy a molekuly

• popíše vlastnosti těles pomocí
fyzikálních veličin
• používá základní i vedlejší jednotky
• umí zacházet s měřicími přístroji a
zařízeními
• formuluje souvislosti pomocí
matematických vztahů
• dovede jmenovat příklady z praxe
• orientuje se v MFChT

Veličiny a jejich měření
Fyzikální veličiny
Rozměry těles
Délka
Hmotnost
Čas
Objem
Roztažnost těles a látek
Teplota a teplotní stupnice
Hustota
Síla

• chápe silové působení elektrického
pole na jiná tělesa
• popíše příklady působení na základě
praktických zkušeností

• chápe pojem magnetického pole
• rozeznává části magnetu

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
rozvoj schopnosti poznávání
CV
AUT

IZL,

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

V, DIS, PU, ÚZ, PP, IZL
ZE – fyzikální veličiny např. CV
rychlost větru, nadmořská výška
INT, LAB
MA – Geometrické útvary,
Měření délky
PP, IZL, AUT
výpočet aritmetického průměru,
tělesa
zaokrouhlování
INT, LAB

Elektrické vlastnosti látek
Model atomu, ionty, molekula
Elektrování třením
Elektrické vodiče a nevodiče
Elektrické pole

Měření teploty
Osobnostní a sociální výchova –
ÚZ, PP,
vzduchu
rozvoj schopnosti poznávání,
AUT
kreativita
IKT – Laserové tiskárny a kopírky INT, LAB
DĚ – Historické
osobnosti

Magnetické vlastnosti látek
Magnety a jejich vlastnosti
Působení magnetu
Magnetizace látky

přístroje

a

Určení hustoty
PP, IZL
tělesa

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
AUT
rozvoj schopnosti poznávání, CV
kreativita
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IZL,

IZL,

• dokáže rozdělit látky na magnetické a
nemagnetické
• umí vysvětlit funkci kompasu a umí
jej použít
•
•
•
•
•

umí sestavit jednoduchý
elektrický obvod
rozeznává jednotlivé elektrické
prvky
chápe funkci jednoduchých
elektrických prvků a jejich užití
rozliší nerozvětvený a rozvětvený
elektrický obvod
dokáže popsat vedení
elektrického proudu v pevných
látkách, kapalinách, plynech

INT, LAB
Magnetické pole a magnetické indukční
čáry
ZE – Poloha magnetických pólů,
Magnetické pole Země
kompas, určování světových stran
Elektrický obvod
Elektrický prvek

Osobnostní a sociální výchova –
V, DIS, PU, ÚZ, PP, IZL,
osobnostní rozvoj, komunikace,
CV,
DEM, SKUP, AUT
kooperace a kompetice, morální
REF, S
Zapojení elektrických prvků
rozvoj, řešení problémů a
Zdroj elektrického napětí, elektrický proud rozhodovací dovednosti
Spínač, spotřebič, pojistka, cívka,
galvanometr,
elektromagnet, elektrický zvonek
ZE – atmosféra Země
Sériový a paralelní obvod
blesk a ochrana před ním
Vedení elektrického proudu v látkách
Základní pravidla bezpečnosti při
zacházení
s elektrickým zařízením
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Ročník: VII.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

• zná pojmy klid a pohyb tělesa
• rozlišuje přímočaré, křivočaré,
posuvné, otáčivé i složené pohyby
• určí průměrnou rychlost z dráhy a
času
• umí převést jednotky rychlosti
• rozlišuje pojmy průměrná a okamžitá
rychlost
• umí sestrojit graf závislosti rychlosti
na čase a umí z grafu číst
• chápe pojmy směr síly a působiště síly
• umí graficky znázornit sílu, nalézt
výslednici sil graficky i početně
• chápe pojem gravitační síla a
souvislost s hmotností tělesa
• umí určit těžiště tělesa
• formuluje Newtonovy zákony, chápe
jejich význam
• chápe moment síly jako otáčivý
účinek síly na těleso
• zná pojmy tlaková síla, umí vypočítat
tlak, vyjmenuje praktické příklady
• chápe pojem tření, zná praktické
příklady

Osobnostní a sociální výchova –
Pohyb tělesa
rozvoj schopnosti poznávání
Posuvný a otáčivý pohyb
Průměrná a okamžitá rychlost
Měření rychlosti
MA - výpočet průměrné rychlosti
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb,
sestrojování grafů
grafy
úlohy o pohybu
Dráha rovnoměrného a nerovnoměrného
pohybu
OV - povolené rychlosti v ČR

• vyjmenuje vlastnosti kapalin
• chápe teplotní objemovou roztažnost
látek, používá praktické příklady
• chápe pojem hydrostatický tlak

Kapaliny
Vlastnosti kapalin, povrchové napětí
Hydrostatický tlak
Spojené nádoby

Síly a jejich vlastnosti
Vzájemné působení těles
Síla, skládání rovnoběžných sil
Těžiště
Setrvačnost
Síla a změny pohybu
Akce a reakce
Otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
páka
Tlak, tlaková síla
Smykové a valivé tření, odpor prostředí

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, DIS, PÚ, ÚZ, PP, IZL
CV,
DIAL,
INT, REF
PP, AUT

INT, LAB
Kreslení grafů
v Excelu

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
SKUP
rozvoj schopnosti poznávání, CV
kreativita, komunikace, kooperace
a kompetice, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
DEM

IZL,

PP, AUT
OV - vliv síly na vývoj společnosti INT, LAB
Určení polohy
MA - rovnoběžky
těžiště
ZE - gravitační síla Země
DĚ - Newton, Galileo Galilei
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Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
rozvoj schopnosti poznávání
CV, REF
SAM
DEM

IZL,

Archimédův zákon
• umí aplikovat učivo o tlaku a tlakové
Pascalův zákon
síle
• chápe princip spojených nádob a ví,
kde se využívá
• formuluje Archimédův i Pascalův
zákon, chápe jejich aplikace
Plyny
• zná vlastnosti plynů
Vlastnosti plynů
• chápe pojmy tlak plynu, atmosférický
Atmosférický tlak a jeho měření
tlak
Atmosféra Země
• umí popsat Torricelliho pokus
Základy
meteorologie
• chápe platnost Archimédova zákona i
Archimédův
zákon pro plyny
pro plyny
Přetlak, podtlak, vakuum
• zná pojmy vakuum, podtlak, přetlak, a
Proudění
vzduchu
chápe princip činností na těchto jevech
založených
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DĚ - Archimédes, Pascal

INT, LAB
PP, AUT
Určení hustoty
tělesa
z Archimédova
zákona

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
AUT
rozvoj schopnosti poznávání, CV, DEM
kreativita

ZE - atmosféra Země

IZL,

Ročník: VIII.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ŽÁK:
• chápe, kdy síla koná práci i co je
výkon
• uvede příklady z praxe
• chápe rozdíl mezi prací a energií, mezi
polohovou a pohybovou energií
• uvede příklady přeměny energie
• formuluje zákon zachování energie
• zná výhody jednoduchých strojů
• uvede praktické příklady
• má představu o částicové struktuře
tělesa a jeho vnitřní energii
• zná příklady tepelné výměny z praxe
• umí vyhledat v MFChT měrnou
tepelnou kapacitu látek
• chápe praktické užití kalorimetrické
rovnice
• zná způsoby šíření tepla, rozdělí látky
na tepelné vodiče a tepelné izolanty
• chápe změny skupenství jako změny
vlastností látek, ví, za jakých
podmínek k nim dochází
• chápe podstatu elektrického proudu a
jeho souvislost s elektrickým nábojem
• má představu o elektrickém napětí
• umí zapojit ampérmetr i voltmetr do
obvodu, správně určit naměřenou
hodnotu
• zná Ohmův zákon

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

Práce a energie
Práce a výkon
Energie, polohová a pohybová energie
Přeměny energie
Zákon zachování energie
Účinnost
Páka jednozvratná a dvojzvratná
Kladka pevná

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP, IZL
rozvoj schopnosti poznávání
CV, DEM
INT,
LAB
Ověření
DĚ
Historické
nástroje, podmínky
využívání jednoduchých strojů při rovnováhy na PP, AUT
stavbách
ve
starověku
a páce
středověku

Tepelné jevy
Vnitřní energie tělesa
Teplo
Změna vnitřní energie
Kalorimetrická rovnice
Šíření tepla vedením, prouděním, zářením
Skupenské přeměny
Tání a tuhnutí
Vypařování, kapalnění, var
Sublimace a desublimace

CHE - složení látek z atomů

Elektrický proud
Elektrický náboj
Elektrický proud, elektrické napětí
Zdroje elektrického napětí
Měření elektrického proudu, napětí
Ohmův zákon
Elektrický odpor
Zapojování rezistorů
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ZE - proudění tepla v atmosféře,
záření hvězd

V, DIS, PU, ÚZ, PP, IZL
CV

PP, AUT

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
rozvoj schopnosti poznávání, CV,
DEM, SKUP
kreativita, komunikace, kooperace DIAL, REF
a kompetice, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

PP, AUT

IZL,

• chápe pojem elektrický odpor a ví, na
čem závisí
• zná zdroje elektrického napětí, ví,
jakými způsoby je zapojit
• chápe principy základních
elektrických spotřebičů a umí s nimi
bezpečně manipulovat
• uvědomuje si možnosti získávání
elektrické energie
• zná pojem cívka, chápe souvislost
elektrických a magnetických jevů
• uvědomuje si rozdíl mezi střídavým a
stejnosměrným proudem
• chápe princip generátoru
• zná princip transformátoru a ví, k
čemu se používá
• má představu o tom, jak pracuje
tepelná elektrárna
• ví, jak se rozvádí elektrická energie
v domácnosti
• zná zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s elektrickými zařízeními

Reostat, potenciometr
Zapojování zdrojů elektrického napětí
Výkon elektrického proudu
Spotřeba elektřiny
Elektrická energie

Elektromagnetické jevy
Magnetické vlastnosti elektrického proudu
Střídavý proud
Transformátor
Výroba elektrické energie
Bezpečnost při práci s elektřinou

CHE - složení atomů, iontů,
molekul, elektrolýza

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
rozvoj schopnosti poznávání, CV, DEM
AUT
kreativita
INT
ZE - elektrárny
OV - úspory elektrické energie,
ekologie
OV, BI - první pomoc při úrazech
elektrickým proudem
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IZL,

Ročník: IX.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- ŽÁK:

• zná funkci polovodičů typu P, typu N,
chápe P-N přechod
• ví, co je to tranzistor, jak funguje a
kde se používá

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

Elektrický proud v polovodičích
Polovodiče
Polovodiče typu P a N, přechod P-N
Usměrňování střídavého proudu, dioda
Tranzistor, využití tranzistorů

• má představu o šíření světla
• umí popsat vlastnosti různých
optických prostředí
• umí demonstrovat vznik stínu,
polostínu, pozná úplné a částečné
zatmění Měsíce a Slunce
• vyjmenuje fáze Měsíce, pochopí
souvislost pohybu Měsíce po obloze
• zná zákon odrazu

počítače,

Osobnostní a sociální výchova –
Akustika
Vlnění podélné a příčné
rozvoj schopnosti poznávání,
Šíření zvuku, rychlost, frekvence, vlnová kreativita
délka
Odraz a ohyb zvukového vlnění
ZE - seizmické vlny a zemětřesení
Hlasitost
BI - lidské ucho
Hluk, ochrana před hlukem
Ultrazvuk a infrazvuk
HV - barva a výška tónu
hudební nástroje
akustika hudebních sálů
Osobnostní a sociální výchova –
Světelné jevy
Přímočaré šíření světla, rychlost světla
rozvoj schopnosti poznávání
Stín a polostín
Zatmění Slunce a Měsíce
Fáze Měsíce
Odraz světla na rovinném zrcadle
ZE - pohyby Země kolem Slunce a
Kulová zrcadla
Měsíce kolem Země
Lom světla
Čočky, zobrazení čočkami
BI - lidské oko
Oko
Optické přístroje
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EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, PP, IZL, AUT
rozvoj schopnosti poznávání, CV, INT
kreativita

IKT
- hardware
tranzistorové čipy
• rozlišuje vlnění podélné a vlnění
příčné, zná praktické příklady
• má představu, jak se šíří zvuk
jednotlivými prostředími, zná rychlost
zvuku ve vzduchu
• ví, jak se zvuk ohýbá a pohlcuje
• umí se chránit před hlukem
• zná pojmy infrazvuk a ultrazvuk,
uvede příklady z praxe

FORMY A
METODY
VÝUKY

V, DIS, PU, ÚZ, PP,
CV
AUT

IZL,

V, DIS, PU, ÚZ, PP,
CV, INT
AUT

IZL,

• dokáže určit vlastnosti obrazu při
zobrazení rovinným a kulovým
zrcadlem
• chápe lom světla, má představu o
lomu světla čočkami
• zná princip činnosti lidského oka
• chápe princip činnosti optických
přístrojů, umí je použít
• má představu o rozkladu bílého světla
• ví, jak se liší izotopy prvků
• zná princip fungování jaderné
elektrárny, výhody i nevýhody výroby
energie touto cestou
• chápe pojem přirozená radioaktivita a
ví, jak se před ní chránit
• ví, jak vesmír pravděpodobně vznikl
• má představu o postavení Země ve
vesmíru
• ví, jak se určují vzdálenosti ve
vesmíru
• zná základní údaje o Měsíci, jak na
nás působí
• chápe pojem umělé družice, zná jejich
využití
• zná základní údaje o Slunci
• má přehled o planetách sluneční
soustavy a zákonitostech v ní
• zná základní pojmy ze života hvězd
• pozná několik souhvězdí
• má představu o tom, co je galaxie,
jaké galaxie existují

Rozklad světla hranolem, barvy

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
rozvoj schopnosti poznávání
CV
AUT
CHE - model atomu, izotopy,
radioaktivita prvků

IZL,

Osobnostní a sociální výchova – V, DIS, PU, ÚZ, PP,
Astronomie
rozvoj schopnosti poznávání, CV,
DIAL, AUT
Země ve vesmíru
Vzdálenosti ve vesmíru
kreativita, komunikace, kooperace INT, EX, REF
Umělé družice
a kompetice, řešení problémů a
Měsíc
rozhodovací dovednosti
Slunce
Sluneční soustava, planety
Environmentální výchova – vztah
Vznik, život a závěrečná stadia vývoje člověka k prostředí
hvězd
ZE - roční období
Galaxie
Vznik vesmíru
obratníky a polární kruhy
Sluneční soustava

IZL,

Atomy a záření
Jádro atomu, jaderná síla
Izotopy
Jaderné reakce
Jaderná elektrárna
Radioaktivita
Jak se chráníme před škodlivým zářením
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• má základní představu o naší Galaxii a
poloze sluneční soustavy v ní
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5.3.3 Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsah vyučovacího předmětu Chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a
příroda vymezené v RVP ZV.
Předmět svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům
hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i
užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.
Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami
si žáci osvojují i důležité dovednosti jako je - pozorování, experimentování,
měření, vytváření a ověřování hypotéz, analyzování výsledků a vyvozování
závěrů.
Ve výuce jsou kromě tradičních metod využívány i metody projektového
vyučování, skupinové výuky a laboratorní práce. Výuka probíhá střídavě
v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a v chemické
laboratoři, kde probíhají praktická cvičení. Ke zvýšení názornosti lze také využít
moderní audiovizuální techniku, kterou je odborná učebna vybavena. Při
realizaci výuky se uplatňují formy pedagogické práce jako výklad a diskuse.
Nedílnou součástí výuky je i praktické získávání nových dovedností při práci
s laboratorní technikou. Výuka je doplněna účastí studentů na chemické
olympiádě a možností zpracování SOČ - jedná se o celostátní soutěž
odborných prací talentovaných studentů českých středních škol.
Žáci mohou při výuce využívat elektronické učebnice v zapůjčených ipadech,
které zatraktivňují vyučování. Žáci mají také k dispozici internetové připojení,
které využívají při řešení různých úkolů.
Cíle předmětu
Mezi významné cíle, které si chemie klade, patří rozvoj logického myšlení,
osvojení a prohloubení základních zákonitostí a pravidel a v neposlední řadě
využití získaných poznatků v praxi. Neméně důležitým úkolem je upozornění a
zdůraznění vlivu chemie na život a životní prostředí.
Předpokládá se především spolupráce s vyučujícími předmětů spadajícími do
oblasti Člověk a příroda – biologie, fyzika.
Výuka je řízena tak, aby žáci postupně:
•

získávali základní poznatky z obecné, anorganické, organické chemie a
biochemie

•

osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a
chemických reakcí a učili se nacházet vysvětlení chemických jevů,
vyvozovat závěry a uvádět do širších souvislostí s praktickým využitím
415

•

chápali, že bez základních znalostí o chemických látkách a jejich
reakcích se dnes neobejde člověk téměř v žádné oblasti své činnosti

Časové a organizační vymezení předmětu

V 7. a 8. ročníku má chemie časovou dotaci 1 hodinu týdně. V 9. ročníku má
chemie dvouhodinovou časovou dotaci.
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
•

upevnit si pozitivní vztah k učení a získávání informací v chemii

•

umět analyzovat a zpracovávat informace

•

zvládat práci s textem, učebnicemi, encyklopediemi, tabulkami a
jinými informačními zdroji

•

umět hledat a ověřovat informace z různých zdrojů, kriticky je
hodnotit a využívat při studiu a praxi

2. Kompetence k řešení problémů
•

umět rozpoznat problémy a stanovit možné způsoby jejich řešení

•

dokázat zhodnotit možné klady a zápory variant řešení a uvědomit si
jejich případné důsledky a rizika

•

dovednosti získané v chemii využívat i v jiných příbuzných
disciplínách, ale také při řešení problémů běžného života

3. Kompetence komunikativní
•

plynule a kultivovaně mluvit o daném problému s využitím získané
odborné terminologie

•

znát a vhodně používat symbolická označení

•

výsledky své práce umět zpracovat graficky a také interpretovat

•

využívat efektivně dostupné moderní informační technologie

•

umět přijímat případnou kritiku a poučit se z ní

4. Kompetence sociální a personální
•

spolupracovat při řešení problémů i při posuzování situace v běžném
životě

•

umět obhajovat vlastní názory

•

respektovat pravidla práce v týmu

•

předvídat, jak by jeho aktivity mohly ohrozit jeho zdraví i zdraví
druhých a snažit se ohrožení vyhnout
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•

snažit se porozumět druhým a respektovat jejich připomínky

5. Kompetence občanské
•

znát a uvědomovat si možnosti rozvoje a zneužití chemie a
odpovědnost za zachování životního prostředí

•

uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za
svou domácí přípravu

•

znát zásady chování občanů při úniku nebezpečných látek či při
požáru

6. Kompetence k podnikavosti
•

prohloubit a upevnit si pravidla bezpečné práce v laboratoři a
ochrany zdraví při práci

•

plánovat a provádět pozorování a experimenty a získaná data
zpracovávat a vyhodnocovat

•

osvojit si práci podle návodu či předem stanoveného postupu a při
práci dodržovat zásady ochrany životního prostředí
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Ročník: 7.
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY -ŽÁK
•určí společné a
rozdílné
vlastnosti látek

•pracuje bezpečně
s vybranými,
běžně
používanými
látkami a hodnotí
jejich rizikovost
•posoudí
nebezpečnost
vybraných
dostupných látek,
se kterými zatím
nesmí pracovat
•posoudí na
základě
piktogramů, Hvět a P-vět
nebezpečné látky
a podle toho s
nimi bude
nakládat
•navrhne účinné
jednání
v modelových
případech havárie
s únikem
nebezpečných
látek

•rozlišuje směsi a
chemické látky
•vysvětlí základní
faktory
ovlivňující
rozpouštění
pevných látek

UČIVO

Vlastnosti látek
• hustota,
rozpustnost,
hořlavost,
toxicita
• tepelná a
elektrická
vodivost
• vliv atmosféry na
vlastnosti a stav
látek
Vlastnosti látek
• hustota,
rozpustnost,
hořlavost,
toxicita
• tepelná a
elektrická
vodivost
• vliv atmosféry na
vlastnosti a stav
látek
Zásady bezpečné
práce
• ve školní
laboratoři
• v běžném životě

PRŮŘEZOVÁ
FORMY A
EVALUAČNÍ
TÉMATA,
METODY
NÁSTROJ
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VÝUKY
VZTAHY
Osobnostní a sociální
výchova:
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

DIS

rozhovor

F

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:

DIS
INT

lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

IZL

DIS

komunikace
V
DIS

F

IZL

Nebezpečné látky
a přípravky
• R a S věty
• varovné značky a
jejich význam
• první pomoc
• hořlaviny –
význam tříd
nebezpečnosti
Osobnostní a sociální
Směsi
výchova: Kreativita
• různorodé,
stejnorodé
roztoky
Osobnostní a sociální
• koncentrovanější, výchova:
zředěnější roztok
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V
DIS
LAB

IZL
PP
HP

•navrhne postupy
a prakticky
provede
oddělování
složek směsí o
známém složení
•uvede příklady
oddělování
složek v praxi

•používá pojmy
atom a molekula
ve správných
souvislostech
•dokáže
charakterizovat
části atomu

•rozlišuje
chemické prvky a
chemické
sloučeniny
•orientuje se
v chemické
soustavě prvků,
rozpozná kovy a
nekovy
•vysvětlí
podmínky vzniku
chemické vazby a
vazby
charakterizuje
podle polarity
•dokáže vysvětlit
pojem
elektronegativita
•rozliší výchozí
látky a produkty,
uvede příklady
chemických
reakcí, provede
jejich klasifikaci

Řešení problémů a
• nasycený a
rozhodovací schopnost
nenasycený
roztok
• vliv teploty,
F
míchání a
plošného obsahu
pevné složky na
rychlost
rozpouštění do
roztoku
• oddělování směsí
(usazování,
filtrace, destilace,
krystalizace,
sublimace
Částicové složení
látek
• atom, molekula
• atomové jádro,
protony,
neutrony,
elektronový obal,
elektrony
• protonové číslo
• změny
elektronového
obalu při
chemických
reakcích

Osobnostní a sociální
výchova:

DIS

IZL
PP

Řešení problémů a
rozhodovací schopnost
F

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

Periodická
soustava prvků
• popis tabulky
Komunikace
• prvky – názvy,
značky
F
• skupiny a periody
v periodické
soustavě prvků
Chemická vazba
• iontová vazba,
ionty a kationty
• elektronegativita

V

Osobnostní a sociální
výchova:
Řešení problémů a
rozhodovací schopnost

V
DIS

IZL
SKUP

INT

V

IZL

DIS
INT

F

Osobnostní a sociální
Chemické reakce
výchova:
• zákon zachování
Řešení problémů a
hmotnosti
rozhodovací
schopnost
• chemické rovnice

V

IZL

DIS

PP

INT
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•přečte chemické
reakce a vysvětlí
různé významy,
které zahrnují
•aplikuje poznatky
o faktorech
ovlivňujících
průběh
chemických
reakcí při
předcházení
jejich
nebezpečnému
průběhu

Klasifikace
chemických
F
reakcí:
• slučování,
neutralizace
• reakce exotermní
a endotermní
Faktory ovlivňující
rychlost
chemických
reakcí:
• teplota, plošný
obsah povrchu
výchozích látek,
katalýza
Chemie a
elektřina
• výroba
elektrického
proudu

•popíše složení
vzduchu, jeho
význam
•uvede
znečišťování
vzduchu
v pracovním
prostředí a
domácnosti,
navrhne opatření
a způsoby
likvidace
znečištění
•dokáže popsat
vlastnosti a
hlavní využití
kyslíku

Vzduch
• složení, čistota
ovzduší
• ozónová vrstva

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

V

IZL

DIS
REF

vztah člověka k
prostředí

Kyslík
• vlastnosti a
použití

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:

V
CV

PP

V

IZL

základní podmínky
života

DIS

SKUP

vztah člověka k
prostředí

LAB

HP

základní podmínky
života
vztah člověka k
prostředí

•rozliší druhy
vody a uvede
příklady jejich
výskytu a použití
•uvede příklady
znečišťování
vody
v pracovním
prostředí a
domácnosti,
navrhne opatření
a způsoby

Vodík a voda
• vlastnosti a
použití
• destilovaná, pitná
a odpadní voda
• výroba pitné
vody
• čistota vody

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:

F
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likvidace
znečištění
•vysvětlí vznik
kyselých dešťů,
uvede jejich vliv
na životní
prostředí
•uvede opatření,
kterými lze
předcházet
kyselým dešťům
•porovná
vlastnosti a
použití
vybraných
významných
oxidů, posoudí
jejich vliv na
životní prostředí

Oxidy
• názvosloví
• oxidační číslo
• vlastnosti a
použití
významných
oxidů

•porovná
Kyseliny a
vlastnosti a
hydroxidy
použití
• kyselost a
vybraných
zásaditost
významných
roztoků
kyselin,
• vlastnosti,
hydroxidů;
názvosloví
posoudí jejich
• použití a
vliv na životní
vlastnosti
prostředí
významných
•charakterizuje
kyselin a
významné
hydroxidů
bezkyslíkaté a
(kyselina
kyslíkaté
chlorovodíková,
kyseliny, zná
kyselina sírová,
zásady pro tvorbu
kyselina dusičná,
jejich názvosloví
kyselina uhličitá,
•orientuje se na
kyselina chlorná,
stupnici pH,
amoniak,
změří reakci
hydroxid sodný,
roztoku
hydroxid
indikátorovým
vápenatý)
papírkem a uvede
příklady
neutralizace v
praxi
•umí vyhledat
Nekovy
kovy, polokovy a
• Obecná
nekovy
charakteristika
v periodické
• Uhlík tabulce a
vlastnosti,
charakterizovat
použití, výskyt
jejich vlastnosti

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
vztah člověka k
prostředí

V

IZL

CV

PP

INT

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:

V

IZL

vztah člověka k
prostředí

DIS

PP

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

CV

SKUP

LAB

HP

rozvoj schopností
poznávání

REF

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
vztah člověka k
prostředí

Polokovy
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IZL
V
CV

PP

LAB

SKUP

•rozliší odlišné
vlastnosti kovů a
nekovů
•vysvětlí podstatu
výroby kovů se
zaměřením na
produkci železa a
oceli

•charakterizuje
halogeny
•porovná
vlastnosti
jednotlivých
prvků a jejich
využití
•charakterizuje
halogenidy a
sulfidy, srovná
jejich vlastnosti a
využití
•dokáže vytvořit
jejich názvy a
vzorce

•vysvětlí vznik
solí
bezkyslíkatých a
kyslíkatých
kyselin
•aplikuje znalosti
názvosloví
anorganických
sloučenin na
názvosloví solí a
dokáže odvodit
jejich vzorce a
názvy
•orientuje se ve
vlastnostech a
použití
významných solí

• obecná
charakteristika,
využití
• křemík –
vlastnosti,
výskyt, použití

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

REF

HP

V
DIS
REF

IZL
PP

V

IZL

DIS

PP

rozvoj schopností
poznávání

Kovy
F
• sodík, hořčík,
hliník, měď,
železo –
vlastnosti, výskyt
a použití
• ocel, litina
Halogeny
• chlor, brom, jód vlastnosti a
použití

Halogenidy
• názvosloví
• vlastnosti a
použití prakticky
významných
halogenidů

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
vztah člověka k
prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
vztah člověka k
prostředí

CV

Sulfidy
• názvosloví,
vlastnosti, využití

Soli kyslíkaté a
nekyslíkaté
• vlastnosti,
názvosloví
• použití
důležitých solí
• soli a životní
prostředí

Environmentální
výchova:
vztah člověka k
prostředí
Osobnostní a sociální
výchova:
rozvoj schopností
poznávání
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V

IZL

DIS

PP

CV

SKUP

LAB

HP

Ročník: 8.
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY - ŽÁK

UČIVO

• rozliší
uhlovodíky,
uvede jejich
zdroje, vlastnosti
a použití

Uhlovodíky
• charakteristika

• rozliší
uhlovodíky,
uvede jejich
zdroje, vlastnosti
a použití

Alkany
• názvosloví,
obecné využití
• methan, ethan,
propan, butan

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY
EVALUAČNÍ
A
NÁSTROJ
METODY
VÝUKY

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:

V

IZL

vztah člověka k
prostředí

Alkeny
• názvosloví
• ethen –
vlastnosti,
využití
Alkyny
• názvosloví
• ethyn –
vlastnosti,
využití

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
vztah člověka k
prostředí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

V

IZL

DIS
CV

PP

LAB

HP

REF
INT

rozvoj schopností
poznávání
Osobnostní a sociální
výchova: Kreativita

Areny
• názvosloví
• benzen, toluen,
naftalen –
vlastnosti a
využití
• zhodnotí využití
fosilních paliv a
vyráběných paliv
jako zdrojů
energie
• uvede příklady
produktů
průmyslového
zpracování ropy
• rozezná rozdíly
mezi druhy
paliv, využití
v dopravě a
uvědomí si vztah
k životnímu
prostředí

Paliva
• ropa, uhlí,
zemní plyn,
benzín, nafta

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
rozvoj schopností
poznávání
Osobnostní a sociální
výchova:
komunikace
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V
DIS
REF

IZL

• charakterizuje
deriváty
uhlovodíků, umí
vytvořit jejich
vzorce

ENVIRONMENTÁLNÍ
Halogenderiváty
VÝCHOVA:
• názvosloví,
vztah člověka
vlastnosti,
k životnímu prostředí
využití

• srovná vlastnosti, Dusíkaté
deriváty
použití a zdroje
významných
• názvosloví,
skupin derivátů
vlastnosti,
využití
• TNT - využití
Alkoholy
• názvosloví
• methanol,
ethanol,
ethylenglykol,
glycerol, fenol
– vlastnosti,
využití
• působení
alkoholu na
lidský
organismus,
alkoholismus
• umí posoudit
reaktivitu
karboxylových
kyselin a srovnat
s kyselinami
anorganickými

Aldehydy a
ketony
• formaldehyd,
aceton –
vlastnosti,
použití

V

IZL

DIS
CV

PP

lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
V

IZL

DIS
ALKOHOLISMUS

INT

Bi

REF

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

V
PP

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

V

sebepoznání, sebepojetí

DIS

rozvoj schopností
poznávání

CV

IZL

INT

Osobnostní a sociální
výchova:
komunikace

V

ENVIRONMENTÁLNÍ
V
VÝCHOVA:
DIS
vztah člověka
k životnímu prostředí
CV

Karboxylové
kyseliny
• názvosloví,
vlastnosti
LAB
• kyselina
REF
mravenčí a
kyselina octová,
kyselina
ENVIRONMENTÁLNÍ
citronová,
VÝCHOVA:
kyselina
vztah člověka
benzoová –
k životnímu prostředí
vlastnosti,
použití
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
Estery
VÝCHOVA:
• charakteristika,
řešení problémů a
esterifikace,
rozhodovací
dovednosti
využití
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PP

IZL
PP
SKUP
HP

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
Soli
VÝCHOVA:
karboxylových
kyselin
rozvoj schopností
• názvosloví
poznávání
• octan hlinitý,
benzoan sodný,
glutaman sodný Bi
– vlastnosti,
využití, použití
• mýdlo
• tvrdá voda,
změkčování
vody
• krasové jevy
• nebezpečné
soli: šťavelan
vápenatý –
vlastnosti,
využití

• vypočítá
hmotnost
výchozí látky
nebo produktu
• vypočítá složení
roztoků, připraví
prakticky roztok
daného složení
• vypočítá hustotu,
hmotnostní
zlomek,
koncentrace
roztoku, látkové
množství

Základní
chemické
výpočty
• hmotnostní
zlomek
• koncentrace
roztoku
• látkové
množství

V

IZL

CV

PP

řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

INT

SKUP

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

LAB

HP

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

rozvoj schopností
poznávání
F, M

Ročník: 9.
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY - ŽÁK
• uvede příklady
zdrojů bílkovin,
tuků, sacharidů

UČIVO

Sacharidy
•výskyt,
vlastnosti,
funkce

PRŮŘEZOVÁ
FORMY
EVALUAČNÍ
TÉMATA,
A
NÁSTROJ
MEZIPŘEDMĚTOVÉ METODY
VZTAHY
VÝUKY
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
základní podmínky
života
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V

IZL

DIS
LAB

PP

• orientuje se v
koncových
produktech
biochemického
zpracování bílkovin,
tuků, sacharidů

• orientuje se ve
výchozích látkách a
produktech
fotosyntézy
• určí podmínky
postačující pro
aktivní fotosyntézu
• dokáže
charakterizovat
vitaminy a hormony
• uvědomuje si jejich
význam pro
organismy

Tuky
•výskyt,
vlastnosti,
funkce

vztah člověka k
prostředí

Bílkoviny
•výskyt,
vlastnosti,
funkce
•DNA, RNA

Komunikace

Fotosyntéza

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:

Dýchání
Kvašení

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:

Hormony
• fytohormony,
ferohormony

HP

INT

Bi

základní podmínky
života

V

IZL

DIS
CV

PP

INT

Bi

Vitaminy

REF

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
vztah člověka k
prostředí

V

PP

DIS
INT

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Komunikace
Bi

• umí charakterizovat
návykové látky,
léčiva, drogy,
uvědomí si jejich
nebezpečí
• dokáže vyjmenovat
látky zneužívané
jako doping a
uvědomí si jejich
vliv na zdraví
člověka

Léčiva a
návykové látky
Alkaloidy
• nikotin, morfin,
atropin, opium
– vlastnosti,
využití
Drogy, doping

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
rozvoj schopnosti
poznávání

V

IZL

DIS
REF
INT

sebepoznání a
sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
Komunikace
Bi

• rozlišuje chemické
reakce z hlediska
energie, dokáže je
charakterizovat a
popsat

Exotermické a
endotermické
reakce
Teplota,
katalyzátory

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA:
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
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V

IZL

CV
LAB

PP
SKUP

• přečte chemické
rovnice a s užitím
zákona zachování
hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí
látky nebo produktu
• rozlišuje chemické
reakce z hlediska
energie, dokáže je
charakterizovat a
popsat
• na základě
experimentů odvodí
faktory, které
ovlivňují rychlost
chemických reakcí,
navrhne využití
těchto znalostí
• pochopí podstatu
redoxních jevů
v souvislostech
s reakcemi kovů,
jejich výrobou,
včetně elektrolýzy
• uvědomí si vztah
chemických reakcí
k hmotnosti a
objemu látek a
aplikuje tyto
znalosti
v chemických
výpočtech
• znalosti přírodních
makromolekulárních
látek aplikuje na
skupinu plastů

• orientuje se
v přípravě a
využívání různých
látek v praxi a jejich
vlivech na životní
prostředí a zdraví
člověka

Redoxní děje,
řada napětí,
elektrolýza
Chemické
výpočty

Osobnostní a sociální
výchova:

HP

Rozvoj schopnosti
poznávání
F, M

Plasty a
syntetická
vlákna
•
vlastnosti,
použití,
likvidace

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:
vztah člověka
k životnímu prostředí

DIS

IZL

REF
INT

SKUP

lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Výroba energií a lidstvo a energetika
paliv
Tepelně
zpracované
materiály

V
INT

427

IZL

DIS
SKUP

• zhodnotí využívání
paliv z hlediska
trvale udržitelného
rozvoje na Zemi a
navrhne využití
alternativních zdrojů
energie
• dokáže
charakterizovat
průmyslová hnojiva
a uvědomuje si
jejich dopad na
životní prostředí

•
cement,
vápno, sádra,
keramika

Průmyslová
hnojiva

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA:

Detergenty,
pesticidy,
insekticidy

vztah člověka
k životnímu prostředí

V

IZL

DIS
REF

PP
SKUP

lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Bi

• orientuje se
v přípravě a
využívání různých
látek v praxi a jejich
vlivech na životní
prostředí a zdraví
člověka
• srovná použití
prvotních a
druhotných surovin
v současnosti i
v budoucnosti
lidstva
• uvědomí si
nebezpečí zneužití
chemických
poznatků, ohrožení
při mimořádných
událostech a
přírodních
katastrofách
• aplikuje znalosti o
principech hašení
požárů na řešení
modelových situací
z praxe

Chemický
průmysl v ČR
•
výrobky
•
rizika
v souvislosti
s životním
prostředím
•
recyklace
surovin
•
koroze

Mimořádné
události

Environmentální
výchova:
vztah člověka
k životnímu prostředí

V

IZL

DIS
INT

lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Bi

Osobnostní a sociální
výchova:
Komunikace
Osobnostní a sociální
výchova:
řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Bi

428

DIS
INT

IZL

5.3.4 Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahově vychází předmět zeměpis ze vzdělávací části Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie)
v RVP ZV.
Zeměpis je předmět, který se na naší škole snaží charakterizovat různá území, rozmístění lidí, jevů a událostí v prostředí.
Studuje vztahy mezi člověkem a prostředím, uvádí žáky do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek.
Seznamuje je se životem lidí v jednotlivých světadílech, v Evropě, na území České republiky, místní oblasti a v blízkém území
místní krajiny. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, umožňuje také si
uvědomovat civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému
prostředí.
Aktuálně se snaží reagovat na události ve světě, pomáhá orientovat se v nich a hledat jejich příčiny a možné důsledky
pro běžný život. Vytváří také pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu života na Zemi a své možnosti na řešení problémů ve
vztahu člověka k přírodě nejen na individuální úrovni.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Zeměpis disponuje časovou dotací 2 hodiny týdně v 6.- 9. ročníku. Výuka probíhá v kmenových
třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí. Kromě tradičních metod jsou využívány i metody projektového vyučování.
Podporována je jak individuální, tak skupinová práce žáků, ale i práce ve dvojicích. Studentům je také k dispozici školní
knihovna.
Žáci mohou při výuce využívat elektronické učebnice v zapůjčených Ipadech, které zatraktivňují vyučování. Žáci mají
také k dispozici internetové připojení, které využívají při řešení různých úkolů.

Při výuce se používají zejména tyto formy:
- výkladové hodiny propojené s diskusí
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- projekty ve skupinách vytvářené ve škole i jako samostatné práce
- hodiny s problémově pojatou výukou
- terénní výuka – vycházky a pozorování v terénu, zeměpisné exkurze.
Na výuku navazují volitelné semináře, náplň seminářů se liší podle ročníku, vypsaných témat a vyučujících seminářů.
Volitelné semináře jsou vypisovány podle možností školy.
Zařazení průřezových témat ve vyučovacím předmětu zeměpis, je prováděno především průběžnou integrací
jednotlivých okruhů do vyučovacích jednotek. Doplňkově se během geografických exkurzí využívá metody projektové,
kdy je důraz kladen především na spolupráci ve skupině.
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení, kde žák
• samostatně vytváří referáty a výtahy, ke kterým čerpá informace z různých médií
• plánuje pracovní postup při teoretické přípravě i praktických činnostech
• využívá při výuce i samostatné přípravě pomůcky (mapa, buzola, glóbus,...) a také statistické údaje a grafy
• srovnává a kontroluje výsledky své práce s ostatními a objektivně ji hodnotí
• vnímá ocenění i radu ze strany druhých jako poučení pro další práci
2. Kompetence k řešení problémů, kde žák
• rozpoznává a pojmenovává shodné, podobné a odlišné znaky geografických prvků
• vytváří platformu nebo hypotézu k danému problému nebo úkolu a ověřuje praktickou činností správnost řešení
• využívá již známé metody a rovněž hledá i vlastní způsob řešení problémů
• pojmenovává lokální, regionální a globální problémy a snaží se nalézt jejich řešení
• vnímá problém z různých úhlů pohledu a posuzuje výhody i nevýhody možných řešení
3. Kompetence komunikativní, kde žák
• s porozuměním používá odbornou terminologii
• vyjadřuje své myšlenky a výsledky práce vhodnými komunikativními prostředky (slovně, graficky, matematicky,...)
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•
•
•

geografické názvy používá se správnou výslovností a pravopisem
je schopen předvést výsledky své práce před spolužáky i na veřejnosti
vhodně používá při komunikaci i moderní informační technologie

4. Kompetence sociální a personální, kde žák
• spoluvytváří pozitivní pracovní klima ve skupině
• přejímá zodpovědnost na celkovém výsledku při řešení úkolů
• respektuje fyzické a duševní schopnosti a zdraví své i ostatních
• spoléhá se na vlastní úsudek a objektivně posuzuje míru spolehlivosti médií
5. Kompetence občanské, kde žák
• své rozhodování provádí na základě posouzení osobních, skupinových a veřejných zájmů
• řídí se v běžném životě principy trvale udržitelného rozvoje života
• chová se zodpovědně ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí
• ovládá a používá principy chování v krizových situacích
• sleduje dění ve svém okolí, zaujímá k němu postoj a pracuje na zlepšení životního prostředí
6. Kompetence k podnikavosti, kde žák
• uplatňuje svoji kreativitu a snaží se o aktivní účast na výuce
• důsledně plní úkoly, které si sám stanovil i povinnosti vyplývající ze zadání vyučujícího
Vzdělávací obsah

•

viz následující stránky
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Ročník: 6.

Očekávané výstupy - Žák:

Průřezová témata,
Mezipředmětové
Formy a metody výuky
vztahy

Učivo

V, INT, PU, CV, DIAL
Země
jako Environmentální
vesmírné těleso
výchova : Základní
Aktivně používá základní pojmy jako vesmír, vesmírná tělesa, galaxie,
podmínky života
Mléčná dráha, hvězda, souhvězdí, atd.
Osobnostní
a
Vysvětlí principy fungování sluneční soustavy
Planeta Země
sociální výchova :
Zařazuje Zemi do systému celého vesmíru a porovnává ji s jinými tělesy
Rozvoj schopností
poznávání
S pomocí glóbusu vysvětluje jednotlivé pohyby Země a vysvětlí pojmy Pohyby Země
Určí a popíše tvar Země

Evaluační
nástroj
IZL, PP, SAM

zemská osa, pól, sklon osy)
Předkládá přímé i nepřímé důkazy o pohybech Země

Tvar a
Hodnotí praktické důsledky pohybů Země (střídání dne a noci, příliv a odliv, Země
délka dne, změna ročních období,...)

rozměry Ma, Fy, Ev

Posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem

Určování
Srovnává pohyby Měsíce a Země a hodnotí jejich vliv na běžný život (střídání zeměpisné polohy
fází, slapové jevy, zatmění Slunce a Měsíce)

Vysvětlí příčiny rozdílného času na různých místech planety
Objasní smysl časových pásem

Oběh Země kolem
Slunce

Vysvětlí rozdíly mezi různými druhy kalendářů
Používá pojmy – místní a pásmový čas, světový čas, datová hranice, juliánský Jediná přiřozená
a gregoriánský kalendář
družice Země
Časová pásma
Definuje s porozuměním vztah mezi mapou a skutečností

Mapy

432

Výchova k myšlení V, INT, PU, CV, DIS,
v evropských
a
globálních

IZL, PP, SAM

Rozlišuje jednotlivé druhy map podle obsahu, měřítka a použitých Co je to mapa
zobrazovacích metod
Interpretuje informace v mapě

Jak mapa vzniká

Kreslí jednoduché plánky okolí a zakresluje do slepých map
Určuje zeměpisnou polohu

Práce s mapou

Chápe význam užívaných značek a vysvětlivek

souvislostech
:
Evropa a svět nás
zajímá
Multikulturní
výchova : Kulturní
diference
Fy, Ov

Orientuje se v terénu za pomoci mapy a kompasu (určuje polohu, azimut,
směr cesty)
Vytváří si obraz mapy světa (mentální mapu) a zachycuje v ní kontinenty,
rovník a nultý poledník
Vyhledává informace ve školních atlasech, mapách a na internetu
Objasňuje stavbu zemského tělesa, zemské kůry a její členění na litosférické Přírodní složky
desky
Litosféra
Vysvětluje základní principy působení vnitřních sil (pohyb litosférických
Stavba zemského
desek, vrásová a kerná pohoří, oceánské dno, sopečná činnost)
tělesa
Vyhledá na mapě jednotlivé litosférické desky a přiřadí k nim tvary, které
byly vytvořeny jejich pohybem (pohoří, rifty, příkopy, sopky, ostrovy,...)
Zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky přírodních katastrof způsobených
Vnitřní síly
vnitřními silami (sopečné erupce, tsunami, zemětřesení,...)

Osobnostní
a V, INT, PU, CV, REF
sociální výchova :
Rozvoj schopností
poznávání
Environmentální
výchova
Ekosystémy

IZL, PP, SAM,
SKUP

:

Bi, Fy

Popíše proces působení vnějších činitelů
Vyhledá mapy v atlase nebo obrázky na internetu a popíše příklady působení Vnější činitelé
vnějších činitelů a jimi vytvořené tvary reliéfu (působení tekoucí vody, větru,
ledovců, vliv člověka)
Vysvětlí význam atmosféry pro život na Zemi
Rozděluje atmosféru podle složení i podle vlastností ve vrstvách v závislosti
na změně výšky, tlaku a teploty

Atmosféra
Složení ovzduší
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Výchova k myšlení V, INT, PU, CV, DIAL, IZL, PP, SAM
v evropských
a DIS
globálních
souvislostech
:

Pojmenuje klimatogeografické
v jednotlivých částech světa

činitele

a

rozliší

jejich

Evropa a svět nás
zajímá

působení

Popíše princip skleníkového efektu a uvede možné příklady praktických
Podnebí
důsledků jeho zvyšování
Popíše základní rysy všeobecné cirkulace atmosféry
Používá a objasňuje principy pohybu vzduchových hmot v závislosti na tlaku
a teplotě

Osobnostní
a
sociální výchova :
Rozvoj schopností
poznávání
Che, Fy

Vyhledá v mapě a zhodnotí vznik, charakter a působení hlavních větrů na
Zemi (pasáty, monzuny)
Určí s pomocí mapy podnebné pásy
Rozliší v pásech rozdílné hodnoty a rozložení teplot a srážek v průběhu roku
Vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím
Objasní, jak se mění teplota a srážky v závislosti na vzdálenosti od oceánu a
nadmořské výšce
Nakreslí a popíše model teplé, studené a okluzní fronty a uvede rozdíly
Popíše aktuální stav a vývoj počasí v místní krajině podle vybraných
Počasí
charakteristik (teplota, tlak, srážky, oblačnost)
Vyčte ze synoptické mapy stav počasí v dané oblasti
Popíše rozložení zásob vody na Zemi a oběh vody v přírodě

Hydrosféra

Vyhledá a pojmenuje na glóbu a mapách světa jednotlivé části světového Světový oceán
oceánu
Porovnává vlastnosti mořské vody (teplota, hustota, salinita) v jednotlivých
Pohyby
mořské
částech světového oceánu
vody
Uvádí příčiny jednotlivých pohybů mořské vody, vysvětluje jejich vliv na
přírodní i socioekonomickou sféru a pojmenovává hlavní mořské proudy
Tekoucí voda
Popisuje jednotlivé části vodních toků a používá s porozuměním základní
Ledovce
pojmy (říční síť, úmoří, povodí, rozvodí, pramen ústí, soutok, průtok,...)
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Environmentální
V, INT, PU, CV, DIS
výchova : Základní
podmínky života voda
Výchova k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech
:
Evropa a svět nás
zajímá

IZL, PP, SAM,
SKUP

Popíše vodní režim řek v různých částech světa a v mapě vyhledá příklad
Popíše způsob vzniku ledovce a jejich rozšíření
Rozlišuje rozdíly mezi horským a pevninským ledovcem a popíše jeho hlavní
části a tvary jím vytvořené

Fy, Che
Voda
povrchem

pod

Vysvětluje rozdíly mezi umělými a přírodními nádržemi a uvádí příklady Stojatá voda
vyhledané v atlase
Chápe a vysvětluje proces vzniku půdy
Rozlišuje podle vzorku půdy nebo podle vyobrazení půdní typy a jejich
vlastnosti (mocnost vrstev, úrodnost, matečná hornina)

Pedosféra
Po čem šlapeme

Odděluje pojmy půdní typ (černozemě, hnědozemě, podzoly, nivní a glejové
půdy) a půdní druh (kamenité, písčité, hlinité, jílovité)
Zhodnotí rozmístění půdních typů v planetárním měřítku

Multikulturní
V, INT, PU, CV, DIAL,
výchova : Kulturní REF
diference
Environmentální
výchova
Ekosystémy

IZL, PP, SAM
:

Bi

Rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost všech složek podílejících Biosféra
se na celkovém rázu krajiny (klima, půdy, vodstvo)
-Tropické deštné
Vysvětlí závislost těchto složek na zeměpisné šířce a nadmořské výšce
lesy,
savany,
pouště
a
Určí geografickou polohu jednotlivých krajinných typů a vyhledá je na mapě
polopouště,
Zhodnotí diverzitu rostlinných a živočišných zdrojů a jejich adaptaci na subtropy
podmínky v dané oblasti
-stepi a lesostepi
Uvede příklady rostlin a živočichů
-lesy mírného pásu
Vysvětlí význam jednotlivých krajinných typů v planetárním měřítku
-jehličnaté lesy
Objasní život lidí a možnosti obživy, hospodářských činností, cestovního
-tundry
ruchu a rekreace v jednotlivých oblastech
- vysoká pohoří
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Environmentální
výchova
Ekosystémy

V, INT, PU, CV, DIAL
:

Osobnostní
a
sociální výchova :
Rozvoj schopností
poznávání
Bi, Ov

IZL, PP, SAM,
SKUP

Ročník: 7.
Očekávané výstupy - Žák

Učivo

Určí u každého kontinentu polohu, hranice a členitost pobřeží s pomocí atlasu

Regionální

Popíše procesy, při kterých došlo k utváření povrchu světadílu

geografie

Evaluační
Průřezová
témata,
Formy a metody výuky
nástroj
Mezipředmětové Vztahy

Charakterizuje klima kontinentu a vlivy jednotlivých klimatických činitelů

Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM
v evropských a globálních
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a svět

Charakterizuje a vyhledá v atlase říční síť, vodní režim řek a nejvýznamnější
vodní nádrže

Multikulturní výchova :
Kulturní diference

Vybere nejrozšířenější krajinné typy a uvede typické rostlinné a živočišné druhy

Bi, Ov

IZL, PP, SAM

Lokalizuje na mapách regiony
Hodnotí a porovnává polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry jednotlivých států
Přírodní podmínky
Osvojování SA člověkem

Severní Amerika Multikulturní výchova : V, INT, PU, CV, PM, IZL,
PP,
Etnický původ
REF
SAM, SKUP
Výchova
k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a svět

Kanada, USA, Mexiko
Středoamerické státy

Bi, Ov
Přírodní podmínky

Jižní Amerika

Osvojování JA člověkem

Multikulturní výchova : V, INT, PU, CV, PM, IZL, PP, SAM
Etnický původ
REF
Výchova
k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a svět

Karibské státy, Brazílie, andské státy, laplatské státy

Bi, Ov
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Přírodní podmínky

Asie

Kolébky starých civilizací

Multikulturní výchova : V, INT, PU, CV, PM
Etnický původ

JV Asie (Indonésie, Filipíny, Vietnam, Kambodža, Laos, Barma)

Výchova
k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a svět

J Asie (Indie, Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka)

Bi, Ov, D

Čína, Japonsko
Asijští tygři (Korea, Thajsko, Singapur, Taiwan, Malajsie)

IZL, PP, SAM

JZ Asie (Izrael, Turecko, Saúdská Arábie)
Kavkazské státy (Arménie, Ázerbajdžán, Arménie)
Střední Asie (Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazachstán)
Určí podle atlasu polohu, hranice s jinými kontinenty a členitost pobřeží

Afrika

Popíše vznik a vývoj reliéfu Afriky a najde v atlase nejvýznamnější pohoří a
nížiny
Vybere z kapitoly „Atmosféra“ podnebné pásy, které jsou v Africe

Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DIS
v evropských a globálních
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a svět

Charakterizuje s pomocí klimadiagramu podnebí a vodní režim afrických řek

Multikulturní výchova :
Etnický původ

Vyhledá v atlase nejvýznamnější vodní toky a jezera

Bi, Ov, D

Aplikuje poznatky získané v kapitole „Biosféra“ a charakterizuje krajinné typy
Uvede rostlinné a živočišné druhy typické pro Afriku, způsob ochrany přírody a
největší ekologické problémy (dezertifikace, rozšiřování Sahelu)
Vybere z atlasu nejvýznamnější nerostné suroviny (ropa,, uhlí, fosfáty, měď,
dřevo) a určí nejvýznamnější oblasti těžby a způsob využití surovin
Charakterizuje rozložení a složení obyvatelstva
Popíše vývoj osídlení Afriky a vliv evropské kultury
Rozdělí Afriku do regionů podle společných znaků (klima, obyvatelstvo,
ekonomika)
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IZL,
PP,
SAM, SKUP

Charakterizuje jednotlivé regiony (arabská, subsaharská, rovníková a jižní
Afrika) a u jednotlivých států zdůrazňuje odlišnosti od modelových typů oblasti
Určí podle atlasu polohu a členitost pobřeží
Rozliší v atlase hlavní ostrovní skupiny

Austrálie
Oceánie

a Multikulturní výchova : V, INT, PU, CV, PM, IZL, PP, SAM
Etnický původ
DIS

Vybere z kapitoly „Atmosféra“ podnebné pásy, které jsou v Austrálii

Výchova
k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a svět

Charakterizuje s pomocí klimadiagramu podnebí a vodní režim afrických řek

Bi, Ov

Popíše vznik a vývoj reliéfu Austrálie a najde v atlase nejvýznamnější pohoří a
nížiny

Vyhledá v atlase nejvýznamnější vodní toky a jezera
Aplikuje poznatky získané v kapitole „Biosféra“ a charakterizuje krajinné typy
Uvede rostlinné a živočišné druhy typické pro Austrálii a ekologické problémy
(dezertifikace, rozšiřování Sahelu)
Vybere z atlasu nejvýznamnější nerostné suroviny (ropa,, uhlí, fosfáty, měď,
dřevo) a určí nejvýznamnější oblasti těžby a způsob využití surovin
Charakterizuje rozložení a složení obyvatelstva
Popíše vývoj osídlení Austrálie a vliv evropské kultury
Charakterizuje jednotlivé regiony (Austrálie, Nový Zéland, Havajské ostrovy,
malá tichomořská souostroví) a u jednotlivých států zdůrazňuje odlišnosti od
modelových typů oblasti
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Ročník: 8.

Očekávané výstupy - Žák:

Učivo

Průřezová témata,
Mezipředmětové
Formy a metody výuky
vztahy

Určí a charakterizuje podle mapy polohu ČR

Poloha a vývoj Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM
území ČR
v evropských
a
Charakterizuje vývoj státního území, hranic a názvů státních útvarů od
globálních
nejstaršího osídlení po současnost
souvislostech : Jsme
Evropané

Evaluační
nástroj
IZL, PP, SAM

Ov
Rozdělí území na dvě hlavní oblasti a dále na subprovincie

Povrch

Uvede a ukáže nejvyšší body subprovincií

Environmentální
V, INT, PU, CV, DEM, PM, IZL,
PP,
výchova : Ekosystémy DIS
SAM, SKUP
Bi

Seřadí podle časové posloupnosti jednotlivé horotvorné procesy
Rozdělí povrch podle relativní výškové členitosti a vyhledá v mapě příklady
Používá a rozumí pojmům rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina, pánev,
úval, brána
Rozlišuje relativní výškovou členitost a dělení na nížiny a vysočiny
Zařadí naše území do podnebného pásu a charakterizuje klima

Podnebí

Vysvětlí důsledky modelových situací rozložení tlakových výší a níží
Rozdělí naše území na tři klimatické oblasti a uvede jejich nadmořskou výšku,
průměrnou teplotu, srážky a vyhledá v mapě příklady
Porovnává velikost úmoří a délku hlavních vodních toků

Environmentální
V, INT, PU, CV, DEM, S
výchova : Základní
podmínky života –
ovzduší

IZL, PP, SAM

Bi
Vodstvo

Orientuje se i ve slepé mapě a je schopen přibližně zakreslit hlavní vodní toky a
jejich nejvýznamnější přítoky
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Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá

IZL,
PP,
SAM, SKUP

Vyhledá jezera, rybníky a vodní nádrže a porovná jejich velikost, vznik, funkce
a význam

Environmentální
výchova : Základní
podmínky života –
voda
Bi

Posoudí význam půdy

Půdy

Popíše rozdílné vlastnosti půdních druhů a vyhledá oblasti jejich rozšíření
v mapě
Definuje nejvýznamnější půdní typy, jejich vznik a možnosti využití pro
zemědělství

Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, DIS IZL, PP, SAM
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá
Environmentální
výchova : Základní
podmínky života půda
Bi

Rozlišuje mezi přirozenými a kulturními lesy
Uvede hlavní možná ohrožení lesů

Vegetační stupně Environmentální
V, INT, PU, CV, DEM
výchova : Ekosystémy
Bi, Ev

Charakterizuje výškové vegetační stupně u nás
Popíše vývoj počtu obyvatelstva u nás

IZL,
PP,
SAM, SKUP

Obyvatelstvo

Porovnává hlavní charakteristiky naší populace s jinými státy (porodnost,
úmrtnost, sňatečnost, stěhování, věková pyramida, náboženství, národnostní
složení)

Výchova
k myšlení - V, INT, PU, CV, DEM, DIS IZL, PP, SAM
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
: Etnický původ
Ov, D
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Popíše vývoj naší sídelní sítě

Sídla

Rozdělí sídla podle funkcí, velikosti a ukáže na mapě příklady
Chápe provázanost sídel v síti a jejich řádovost
Ukáže na mapě okresní města

Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá

IZL, PP, SAM

Multikulturní výchova
: Etnický původ
Ov, D
Charakterizuje změny v hospodářství v průběhu 20. století
Rozdělí hospodářství na jednotlivé sektory a srovná vývoj zaměstnanosti a
význam sektorů

Změny
v hospodářství

Environmentální
V, INT, PU, CV, DEM, DIS IZL,
PP,
výchova : Lidské
SAM, SKUP
aktivit a problémy
životního prostředí
Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá
Ov, D

Charakterizuje význam zemědělství pro ekonomiku ČR

Zemědělství

Vybere nejdůležitější produkty živočišné a rostlinné výroby
Zdůvodní rozmístění druhů výroby
socioekonomických podmínkách

v závislosti

na

přírodních

a

Environmentální
V, INT, PU, CV, DEM, DIS IZL, PP, SAM
výchova : Lidské
aktivit a problémy
životního prostředí
Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá

Charakterizuje a na mapě ukáže výrobní typy

Ov, D
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Rozdělí nerostné suroviny podle významu a použití
Ukáže na mapě hlavní oblasti těžby

Nerostné
suroviny

Pozná vzorky hornin (antracit, černé a hnědé uhlí, vápenec, žula, jíl)

Osobnostní a sociální V, INT, PU, CV, DEM, PM
výchova : Rozvoj
schopností poznávání

IZL, PP, SAM

Environmentální
výchova : Lidské
aktivit a problémy
životního prostředí
Che, F, Ev

Chápe souvislosti mezi politickým vývojem a změnami ve struktuře průmyslu

Průmysl

Ukáže na mapě hlavní průmyslové oblasti a zdůvodní rozmístění jednotlivých
průmyslových odvětví
Uvede příklady nejvýznamnějších firem a závodů a jejich výrobky

Environmentální
V, INT, PU, CV, DEM, DIS IZL,
PP,
výchova : Lidské
SAM, SKUP
aktivit a problémy
životního prostředí
Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá
Ov, D, Ev

Charakterizuje dopravní síť u nás a vybere nejvýznamnější druhy dopravy

Doprava

Popíše dopravní síť jednotlivých druhů dopravy s hlavními uzly, problémy a
možnosti při jejich dalším rozvoji
Ukáže na mapě hlavní dopravní tahy, uzly a jejich návaznost na mezinárodní
dopravu

Environmentální
V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
výchova : Lidské PM
aktivit a problémy
životního prostředí
Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá
Ov, D, Ev
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Zdůvodní nárůst zaměstnanosti v sektoru služeb

Služby a cestovní Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM
ruch
v evropských
a
Na mapě ukáže lokality cestovního ruchu (památky UNESCO, přírodní oblasti,
globálních
městské rezervace, národopisné oblasti)
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a
svět

IZL, PP, SAM

Multikulturní výchova
: Multikulturalita
Ov, D
Popíše změny v územním členění republiky od jejího vzniku

Územní členění

Zakreslí do obrysové mapy ČR kraje a krajská města

Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM
v evropských
a
globálních
souvislostech
:
Objevujeme Evropu a
svět

IZL,
PP,
SAM, SKUP

Multikulturní výchova
: Multikulturalita
Ov, D
Charakterizuje přírodní a socioekonomické podmínky jednotlivých krajů

Kraje ČR

Ukáže na mapě nejvýznamnější pohoří, vrcholy, vodní toky, nádrže, města, cesty
Uvede nejvýznamnější kulturní a historické památky

Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, REF, IZL, PP, SAM
v evropských
a DIS
globálních
souvislostech : Jsme
Evropané
Ov, Ev

Přírodní podmínky, vliv člověka na krajinu, zemědělství, nerostné suroviny a EVROPA
zpracov. průmysl, lidé a města, doprava, rekreace a cestovní ruch, ekonomická
spolupráce
Slovensko a Polsko
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Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM, IZL,
PP,
v evropských
a DIS
SAM, SKUP
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá

Německo

Osobnostní a sociální
výchova : Rozvoj
schopností poznávání

Ostatní středoevropské státy (Maďarsko, Slovinsko)
Alpské státy (Rakousko, Švýcarsko)

Ov, Ev

Severní Evropa, Velká Británie, Francie, Itálie
Jižní Evropa (Španělsko, Portugalsko, Řecko)
Balkán (státy bývalé Jugoslávie, Albánie, Rumunsko, Bulharsko)
Státy bývalého SSSR (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina,
Moldávie)
Evropské Rusko
Sibiřská část Ruska
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Ročník: 9.
Průřezová témata,
Mezipředmětové
Formy a metody výuky
vztahy

Očekávané výstupy - Žák:

Učivo

Zodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi

Sociogeografie

Objasní pojmy úmrtnost, porodnost, přirozený přírůstek, věková pyramida

Globalizace

Zdůvodní územní rozdíly v hustotě zalidnění a ukáže na mapě nejhustěji
osídlené oblasti

PP,
Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM, IZL,
SAM, SKUP
v evropských
a DIS
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá

Obyvatelstvo
světa a jeho Výchova
početní růst
demokratického
Lokalizuje hlavní migrační proudy v minulosti a přítomnosti s pomocí mapy
občana
:
Občan,
Uvádí příklady možností, jak ovlivnit migraci
občanská společnost a
Rozmístění
stát
Vyhledá na mapách oblasti s významnými lokalitami archeologických nálezů
obyvatel na Zemi
spojených s předchůdci člověka
Multikulturní výchova
Rozdíly
ve : Multikulturalita
Rozliší rozdíly mezi lidmi v závislosti na přírodních podmínkách
vyspělosti Zemí
Ov, Ev
Rozlišuje mezi pojmy národ a národnost
Rozlišuje typy migrací podle různých kritérií

Zařazuje mezi hlavní světové a evropské jazyky do jazykových rodin a skupin,
Územní
uvádí příklady příbuzných jazyků a lokalizuje je v mapách do konkrétních
obyvatel
oblastí

pohyb

Rozlišuje vybrané formy písma (latinka, azbuka, obrázková písma – hieroglyfy,
čínské znaky), lokalizuje je v mapách do konkrétních oblastí
Rozmístění
antropologických
Objasní pojmy primitivní, národní a světové náboženství, sekty
typů, národů a
Uvádí a lokalizuje v mapách světové oblasti s trvalými náboženskými konflikty jazyků
Vymezuje základní rozdíly mezi světovými náboženstvími
Rozlišuje obyvatelstvo podle fyzických a socioekonomických znaků

Náboženství

Načrtne schematicky věkové pyramidy států s populací progresivního,
regresivního a stacionárního typu
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Evaluační
nástroj

Objasní podrobněji věkovou pyramidu ČR a zdůvodní příčiny rozdílů ve Struktura
věkových ročnících
obyvatelstva
Rozlišuje sídla podle velikosti a uvádí příklady
Rozlišuje mezi geografickou a topografickou polohou sídla
Uvádí příklady různých typů venkovských sídel podle charakteru zástavby
Chápe provázanost všech sídel v sítí a uvádí příklady některých teorií o struktuře
sídelní sítě
Vysvětlí pojmy konurbace, aglomerace, megapolis, urbanizace, suburbanizace
Uvádí příklady hlavních funkcí měst a jejich dělení podle velikosti
Ukáže na mapě příklady historicky cenných měst
Porovnává vývoj sektorů v historických etapách lidstva
Uvádí a hodnotí kritéria pro porovnání hospodářské a společenské vyspělosti
země (HDP, struktura zaměstnanosti, infrastruktura, gramotnost, kombinované
srovnávací ukazatele – indexy)

Sídla
Hospodářské
prostředí

Uvádí obecné lokalizační faktory pro rozmístění ekonomických aktivit

Výchova
k myšlení V, INT, PU, CV, DEM, PM, IZL, PP, SAM
v evropských
a DIS, REF
globálních
souvislostech : Evropa
a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální
výchova : Rozvoj
schopností poznávání

Posoudí význam zemědělství v různých částech světa
Popíše a zhodnotí různé zemědělské systémy v závislosti na podnebí,
hospodářské vyspělosti a politických poměrech
Hodnotí význam pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat
Zemědělství
v různých částech světa a uvádí příklady oblastí, kde převládá
Uvádí příklady lovených sladkovodních a mořských ryb a jiných živočichů

Environmentální
výchova : Lidské
aktivity a problémy
životního prostředí
Ev, Bi, Ov

Vymezuje a lokalizuje v mapách hlavní rybolovné oblasti světa a uvádí je do Rybolov
souvislosti s vazbou na mořské šelfy a proudy
Lokalizuje dva hlavní pásy pro lesní hospodářství (tajgy, tropické deštné lesy) a Lesní
rozlišuje mezi primárním a sekundárním lesem
hospodářství
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Posoudí dopady zemědělské činnosti, rybolovu a lesního hospodářství na
krajinnou sféru a možná řešení vzniklých ekologických problémů

Průmysl

Znázorní schematicky základní členění průmyslu na odvětví
Rozlišuje nerostné suroviny podle charakteru a využití

Těžba

Objasní závislost výskytu některých nerostů na geologických poměrech
Uvádí vztahy mezi využíváním nerostných surovin a vývojem lidské společnosti

Energetika

Lokalizuje vazby těžebního a energetického průmyslu
Rozlišuje zpracovatelský průmysl na základní odvětví

Zpracovatelský
Uvádí příklady klíčových výrobků zpracovatelského průmyslu ve vyspělých průmysl
státech a posuzuje význam výrobní tradice
Posoudí význam dopravy pro ekonomiku

Doprava

Rozlišuje dopravu podle charakteru komunikace a dopravního prostředku
Objasní výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy
Vymezí a v mapě ukáže hlavní světové dopravní tahy a trasy

Služby a cestovní
ruch

Chápe řádovost dopravní sítě
Uvádí na konkrétních příkladech rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi
komunikací (dálnice, rychlostní silnice, okresní silnice, rychlíková trať, nákladní
trať, mezinárodní dopravní koridory)
Rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními službami
Rozlišuje mezi službami poskytovanými státem a soukromým sektorem
Hodnotí zaměstnanost ve službách jako ukazatel vyspělosti státu
Hodnotí a srovnává význam cestovního ruchu pro hospodářství zemí světa
Rozlišuje základní typy cestovního ruchu a uvádí orientaci jednotlivých druhů
na skupiny obyvatelstva
Vymezí a ukáže v mapách hlavní světové oblasti cestovního ruchu a jejich
lokalizační faktory
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PP,
Životní prostředí Osobnostní a sociální V, INT, PU, CV, DEM, PM, IZL,
výchova : Rozvoj DIS, PROJ
SAM, SKUP
Uvádí a rozlišuje základní složky a prvky krajiny
schopností poznávání
Krajina
Uvádí a popisuje vztahy mezi jednotlivými složkami přírodní krajiny
Výchova
k myšlení
Posoudí vliv člověka na rozšíření rostlinstva a živočišstva na Zemi
v evropských
a
globálních
Zhodnotí výhody a nevýhody života lidí v konkrétních přírodních podmínkách
souvislostech : Evropa
Objasní na příkladech narušení společenského prostředí, jejich příčiny Typy krajiny
a svět nás zajímá
v lokálním, regionálním i globálním měřítku
Ev, Bi
Posoudí vliv složení a struktury společenského prostředí na chování lidí
Rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin

Osvětlí faktory udržitelného rozvoje

Globální změny
Objasní funkce velkoplošných a maloplošných chráněných území v ČR, Evropě klimatu
i ve světě
Popíše klima, půdní podmínky krajinných typů v globálním měřítku
Je schopen v každém geobiomu uvést typické zástupce flóry a fauny

Člověk a přírodní
katastrofy
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5.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována vyučovacími předměty
Dějepis, Občanská výchova a Etická výchova.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a
ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti
a důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního
života a mají vliv na utváření společenského klimatu.
Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí
přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí
hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně
kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v této vzdělávací oblasti je
prevence rasistických, xenofobiích a extrémistických postojů, výchova
k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova
k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních
hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a
k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných
událostech.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a
postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských
vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat
informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry,
a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost přispívá svým charakterem a obsahem
k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáka k:
•
•
•
•
•
•
•

rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních
společenství, upevnění vědomí přináležitosti k evropské kultuře
úctě k vlastnímu národu, jeho historii a osobnostem
otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě
podpoře a utváření hodnot jako je spravedlnost, solidarita, svoboda,
tolerance a odpovědnost
respektu kulturních, etnických a jiných odlišností
asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu
prohlubování znalostí v oblasti demokratického soužití
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•
•
•
•
•
•

orientaci v základních zákonech
pochopení demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
rozvíjení orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení
zájmu o veřejné záležitosti
posuzování sebe sama a aktivně se podílet na hodnocení vlastních projevů
orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování
osobního rozpočtu
uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při
běžných, rizikových a mimořádných událostech i poznávání otázek obrany
státu.

Cílem výuky je utvářet v jedinci snahu poznat sebe samého, sociální a politické
prostředí, ve kterém se pohybuje, vést jej k orientaci v základních zákonech
státu a v ekonomické problematice, přimět žáka k samostatnému projevu,
k vyhledávání a utřídění dat, dokázat obhájit vlastní názory a vhodně je
prezentovat.
Oblast zahrnuje vyučovací předměty:
•

Občanská výchova

•

Dějepis

•

Etická výchova
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5.4.1 Občanská výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a společnost. Tento předmět integruje
část vzdělávacího oboru Člověk a svět práce - Svět práce a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví – Osobnostní a
sociální rozvoj a Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence.
Občanská výchova pomáhá žákům orientovat se ve společnosti, poznávat její multikulturní charakter, uvědomit si
postavení jednotlivce ve společnosti, připravit je na odpovědný život v demokratické společnosti a vést žáky k mravně
odpovědnému jednání. Cílem občanské výchovy je také vést žáky k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně
uměleckých a kulturních hodnot, k toleranci a respektování lidských práv a k rovnosti mužů a žen. Pomocí občanské
výchovy se žáci učí správné způsoby komunikace, respektovat hodnoty a názory druhých lidí, řešit problematiku financí
užitím základních znalostí z finanční gramotnosti a orientovat se v krizových situacích, zachovat klid a rozvahu při jejich
řešení. Velký důraz v tomto předmětu je také kladen na prevenci rasistických, xenofobních a extrémistických postojů.
Cílem předmětu je tak vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické
společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech.
Žáci se podílejí na vyučovacím procesu, aktivně se zapojují do výuky, připravují si aktuality ze současného společenského
dění, referáty, prezentují své vlastní i skupinové práce, diskutují, sdělující si vlastní názory a zkušenosti s danými tématy
v běžném životě, a proto je kladen důraz především na komunikační schopnosti žáků.
Výuka občanské výchovy je podle zájmu studentů a možností školy doplňována také odbornými exkurzemi do kulturních
institucí či do historicky významných lokalit. Využívány jsou také různé besedy, preventivní programy, přednášky, expozice
a filmové a výukové materiály programu Jeden svět na školách.
Výuka probíhá v celé třídě v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí. Kromě tradičních metod jsou
využívány i metody projektového vyučování, dramatizace, práce s textem atd. Podporována je jak individuální, tak
skupinová práce žáků, ale i práce ve dvojicích. Studentům je také k dispozici školní knihovna.
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V tomto vyučovacím předmětu jsou také začleněna průřezová témata, a to především celé průřezové téma Osobnostní
a sociální výchova, dále některé okruhy z průřezových témat – Výchovy demokratického občana, Multikulturní výchovy,
Environmentální výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Integrované okruhy průřezových
témat lze nalézt v tabulce vedle očekávaných výstupů žáků a učiva.
Žáci mohou při výuce využívat elektronické učebnice v zapůjčených iPadech, které zatraktivňují vyučování. Žáci mají také
k dispozici internetové připojení, které využívají při řešení různých úkolů.
Na výuku navazují volitelné semináře, náplň seminářů se liší podle ročníku, vypsaných témat a vyučujících seminářů.
Volitelné semináře jsou vypisovány podle možností školy.
Předpokládá se úzká spolupráce v rámci mezipředmětových vztahů s vyučujícími Dějepisu, Zeměpisu, Přírodopisu a
s předmětem Etická výchova.

Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova

Na naší škole je vyučovací předmět Občanská výchova realizován 1 hodinou týdně v 6. až 9. ročníku. Výuka probíhá v
nedělených třídách v kmenových učebnách.
Výchovné a vzdělávací strategie:

Na úrovni vyučovacího předmětu Základy společenských věd jsou využívány následující výchovné a vzdělávací postupy:
Kompetence k učení – učitel:
• vede žáky, aby vyhledávali informace z nejrůznějších zdrojů (tisk, internet, odborná literatura) a směřuje je tak k orientaci
ve zdrojích informací a ke kritickému posuzování jejich hodnověrnosti;
• zadává žákům úkoly, při jejichž zpracování musí žáci vyhledávat, třídit a vybírat z většího množství informací
Kompetence komunikativní – učitel:
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• vytváří příležitosti a časový prostor k tomu, aby žáci prezentovali a obhajovali vlastní názory při respektování etických
zásad;
• využívá metod diskuse, ve které žáci jasně vyjádří svůj názor a používají jednoznačné a srozumitelné argumentace.
Kompetence sociální a personální – učitel:
• podněcuje žáky k diskusím na aktuální témata a zadává úkoly formou skupinové práce, vede je ke vzájemné spolupráci
a toleranci názorů druhých;
• vhodně zvolenými příklady vede žáky ke konfrontaci s jejich vlastním chováním a jednáním, aby byli schopni odhadnout
možné následky pro sebe i okolí;
• navozuje situace, v nichž žáci rozvíjejí své vztahy k sobě i k ostatním, podporuje vytváření a rozvíjení mezilidských vztahů
mezi žáky navzájem a zároveň mezi žáky a učitelem.
Kompetence občanské – učitel:
• motivuje žáky ideou „jen bdělým náležejí práva“ k praktickému uplatnění poznatků a zároveň k odpovědnému přístupu
nejen ke svým právům, ale i k povinnostem;
• směřuje žáky ke sledování aktuální situace (politické, sociální, ekologické, ekonomické, kulturní aj.) v ČR a ve světě.
Kompetence k řešení problémů – učitel:
• učitel navozuje problémové úkoly, ve kterých žáci hledají optimální řešení;
• využívá simulace situací, ve kterých se žáci rozhodují samostatně.
Vzdělávací obsah

Viz následující stránky

453

Ročník: 6.
Očekávané výstupy
- Žák
-

žák umí efektivně využívat čas
uvědomuje si nutnost orientovat se v čase
pokusí se odhadnout délku časového úseku
umí zdůvodnit měření času a vzniku hodin
seznámí se s pojmy relativita a subjektivita prožívání
času
umí vysvětlit, čím jsou způsobeny přírodní cykly
umí vysvětlit původ týdne
porozumí pojmům sezónní činnost, kalendář, pranostika,
přírodní cyklus
upevní si znalosti ročních období, délky jednotlivých
měsíců
dokáže vysvětlit jarní a podzimní rovnodennost
dokáže vysvětlit letní a zimní slunovrat
rozlišuje činnosti, které se mohou vykonávat v daném
ročním období
seznámí se s různými typy rodin
formuluje základní funkce rodiny
chápe vzájemné potřeby jednotlivých členů rodiny
popíše, čím je rodina důležitá
uvědomí si rodinné vztahy

Učivo

Průřezová témata
mezipředmětové vztahy

Člověk v rytmu času
Čas nezastavíš

Člověk v rytmu času
Cyklus přírody

Formy a
metody výuky

Evaluační
nástroj

Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL
výchova: Seberegulace a INT,
DEM,
sebeorganizace
DIS
Fy, M
Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, SAM
výchova: Seberegulace a INT,
DEM,
sebeorganizace,
DIS
Psychohygiena
Fy, M, Z

Rodinný život
Rodina

Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, SAM, PP
výchova:
Mezilidské INT,
DEM,
vztahy, Komunikace
PROJ
Čj

porozumí pojmu role
Rodinný život
seznámí se s jinými kulturními vztahy v rodině, danými
náboženstvím, tradicí atd.
popíše vlastní roli v rodině
Rodinné vztahy
charakterizuje role dalších členů v rodině
zamyslí se nad stavem české rodiny
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Osobnostní a sociální V, PU, CV ÚZ, IZL, SAM
výchova:
Mezilidské INT,
DEM,
vztahy, Komunikace
PROJ
D

-

používá správně názvy označující příbuzenské vztahy
vysvětlí pojem rodokmen
pokusí se sestavit rodokmen

Rodinný život
Příbuzenské vztahy

-

-

rozumí pojmům polygamie, registrované partnerství,
Rodinný život
sňatek
ví, za jakých podmínek je možné uzavřít manželství
seznámí se s některými svatebními zvyky
Manželství

umí vyjádřit city ke své rodině
porovnává zvyky v jiných rodinách

Rodinný život
Rodina – místo návratů

Osobnostní
výchova:
vztahy

a

sociální V, PU, CV ÚZ, IZL, SAM
DEM,
Mezilidské INT,
PROJ

a

sociální V, PU, CV ÚZ, IZL, SKUP
Mezilidské INT,
DEM,
REF

a

sociální V, PU, CV ÚZ, IZL
Mezilidské INT,
DEM,
DIAL

D
Osobnostní
výchova:
vztahy
D, Z

Osobnostní
výchova:
vztahy
D, Z

-

seznámí se s reprodukční funkcí rodiny
pochopí smysl pokračování lidského rodu
uvědomí si proměny života
seznámí se s antikoncepcí
umí vysvětlit pojmy: plánované rodičovství, puberta
seznámí se se sexuální stránkou života člověka
umí jednoduše popsat průběh početí

-

chápe ochrannou funkci rodiny
uvědomí si nebezpečí uvnitř rodiny
umí požádat o pomoc, ví na koho se obrátit
zná důležitá telefonní čísla

-

seznámí se s materiální funkcí rodiny
Rodinný život
porozumí pojmu rodinný rozpočet
zamyslí se nad potřebností peněz a hospodařením s nimi

Rodinný život
Děti –

Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, PP, SAM
výchova:
Mezilidské INT,
DEM,
vztahy, Psychohygiena
DIS
D

pokračování našeho života

Rodinný život

Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, PP
výchova: Řešení problémů INT,
DEM,
a rozhodovací dovednosti
DIS

Rodina – ostrov bezpečí
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Osobnostní a sociální V, PU, CV ÚZ, IZL, PP
výchova: Řešení problémů INT,
DEM,
a rozhodovací dovednosti
DIS

Rodina jako domov
-

seznámí se s výchovnou funkcí rodiny
Rodinný život
dokáže vysvětlit pojem výchova
chápe důležitost denního řádu
zopakuje si pravidla slušného chování
Rodina jako vzor a příklad
dokáže si organizovat svůj časový rozvrh
rozumí pojmům náhradní výchova, ústavní výchovná
Rodinný život
zařízení, pěstounská péče, osvojení a adopce
zamyslí se nad problémy jiných dětí

Osobnostní a sociální V, PU, CV ÚZ, IZL
výchova: Komunikace
INT,
DEM,
DIS

Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, PP
výchova: Poznávání lidí
INT,
DEM,
DIS, DIAL

Když vlastní rodina chybí
-

uvědomí si, čím je škola důležitá
seznámí se se systémem našeho školství
porovná typy škol
uvědomí si význam vzdělání

Život ve škole Škola – základ Osobnostní a sociální V, PU, CV ÚZ, IZL, SKUP
DEM,
života
výchova: Kooperace a INT,
kompetice
DIS
Výchova demokratického
občana:
Občanská
společnost a škola

-

porozumí pojmům: pravidlo, norma
seznámí se se školním řádem
využívá možností, které škola nabízí

Život ve škole I ve škole s Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, SKUP
pravidly
výchova: Kooperace a INT,
DEM,
kompetice, Komunikace
DIS
Výchova demokratického
občana:
Občanská
společnost a škola

-

seznámí se se zásadami racionální přípravy do školy
naučí se vést poznámky v sešitě
naučí se zodpovědně přistupovat k přípravě do školy

Život ve škole Umění učit se

Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, SAM
výchova: Kooperace a INT,
DEM,
kompetice,
Rozvoj DIS
schopností poznávání
Výchova demokratického
občana:
Občanská
společnost a škola
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-

zná důležitá a významná místa v obci
seznámí se s historií obce
orientuje se ve své obci
umí poskytnout informace o své obci

-

seznámí se s fungováním obecního úřadu
uvědomí si podíl občanů obce na řízení obce

Domov je tam, kde …
Místo, kde žijeme

Domov je tam, kde …
Obecní zřízení

-

rozliší složky životního prostředí
Domov je tam, kde …
uvědomí si odpovědnost lidí za kvalitu životního
prostředí
uvědomí si důležitost kolektivní spolupráce
Životní prostředí
dokáže plánovat a rozložit práci

Výchova demokratického V, PU, CV IZL, SKUP
DEM,
občana: Občan, občanská INT,
společnost a stát, Formy DIS
participace
občanů
v politickém životě
Výchova demokratického V, PU, CV ÚZ, IZL, PP
občana: Občan, občanská INT,
DEM,
společnost a stát, Formy DIS
participace
občanů
v politickém životě
Výchova demokratického V, PU, CV IZL, SKUP, PP
občana: Občan, občanská INT,
DEM,
společnost a stát
DIS
Environmentální výchova:
Vztah člověka k prostředí
Bi

-

uvědomí si důležitost příslušnosti k regionu
uvádí typické znaky a tradice vlastního regionu

Má vlast
Život v regionech

-

-

umí vyjádřit jiným jazykem několik frází
zná pojmy dialekt a slang

seznámí se s Ústavou ČR
zná státní symboly a jejich význam

Má vlast

Výchova
k myšlení V, PU, CV IZL
v evropských a globálních INT,
DEM,
souvislostech: Objevujeme DIS
Evropu a svět

Kolik řečí znáš…

Osobnostní a sociální V, PU, CV ÚZ, IZL
výchova: Komunikace
INT,
DEM,
DIAL
Čj

Má vlast

Z, D

Státní symboly
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V, PU, CV ÚZ, IZL, PP
INT, DEM

ČR- demokratický stát

Výchova demokratického V, PU, CV IZL, PP, SAM
DEM,
občana: Formy participace INT,
občanů
v politickém DIS
životě,
Principy
demokracie jako formy
vlády
a
způsobu
rozhodování

-zopakuje znalosti z historie státu

Z historie

D

-připomene si významné události české státnosti

V hlubinách dávných časů

-porozumí pojmům demokracie, republika, druhy moci, Má vlast
parlament
-popíše základní funkce složek státní moci
-vysvětlí význam členění státní moci

-připomene si významné osobnosti českých dějin formou hry Z historie
-dokáže charakterizovat významné události novodobých „O zlatý dukát“
dějin – národní obrození, 1. a 2. světovou válku, rozdělení
Významné osobnosti
ČSFR, vznik samostatné ČR

V, PU, CV ÚZ, IZL, SKUP
INT,
DEM,
PROJ

Výchova
k myšlení V, PU, CV IZL, SAM, PP,
v evropských a globálních INT,
DEM, SKUP
souvislostech: Objevujeme PROJ, DIS
Evropu a svět
D

-dokáže vyjmenovat české prezidenty, aplikuje znalosti z Z historie, Naši prezidenti
dějepisu

Výchova
k myšlení V, PU, CV ÚZ, IZL, PP
v evropských a globálních INT,
DEM,
souvislostech: Objevujeme DIS
Evropu a svět
D

-seznámí se s městem Prahou jako centrem ČR

Z historie, Stověžatá Praha

-popíše historický objekt Prahy

Výchova
k myšlení V, PU, CV ÚZ, IZL, SAM
v evropských a globálních INT,
DEM,
souvislostech: Objevujeme PROJ
Evropu a svět

-vyhledá zajímavosti o hlavním městě

D, Z

-připomene si historické památky

-seznámí se se základními lidskými právy
-pochopí pojmy rasismus, xenofobie, diskriminace

Miniúvod do lidských práv, Multikulturní
výchova: V, PU, CV IZL, SKUP, PP
Ty,já, on –jsme rozdílní?
Kulturní
diferenciace, INT,
DEM,
Etnický původ
DIS
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-zamyslí se nad problémem soužití

-seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv
-seznámí se s Úmluvou o právech dítěte

Z, Bi

Miniúvod do lidských práv, Multikulturní
výchova: V, PU, CV ÚZ, IZL, PP
První krok k lidským právům
Kulturní diferenciace
INT,
DEM,
DIAL

-uvědomí si nutnost vzniku zákonů, porovná pojmy Miniúvod do lidských práv
povinnost a právo
Dvě strany mince
-rozpozná jednání, které ohrožuje druhé, seznámí se
s nebezpečím šikany
-hájí svá práva, porozumí pojmu kompromis
-umí vysvětlit, co je konflikt a kompromis

Multikulturní
výchova: V, PU, CV ÚZ, IZL
Princip sociálního smíru a INT,
DEM,
solidarity
DIS, DIAL

Miniúvod do lidských práv Multikulturní
výchova: V, PU, CV IZL, SKUP
Moje práva – tvoje práva
Princip sociálního smíru a INT,
DEM,
solidarity
DIS

-seznámí se poskytováním první pomoci, zná zásadu 3Z, Vteřiny – první pomoc
dokáže obvázat zranění, umí přivolat pomoc, zná důležitá
telefonní čísla, chrání své zdraví

Osobnostní a sociální V, PU, CV IZL, SAM
výchova: Psychohygiena
INT,
DEM,
DIS

-seznámí se s významnými dny a oslavami v průběhu roku

Multikulturní
výchova: V, PU, CV IZL,
Kulturní diferenciace
INT,
DEM, SAM
DIS, EX
Výchova
k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech: Evropa a
svět nás zajímá

Kalendář, významné dny

-uvede příklady kulturních tradic v průběhu roku, sestaví
kalendář významných dnů
-uvede některé pranostiky a významné v jednotlivých
měsících, připomene si všechny státní svátky v jednotlivých
měsících

D, Z, Ev
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SKUP,

Ročník: 7.
Očekávané výstupy

UČIVO

Žák
- žák pochopí důležitost výchovy
Život mezi lidmi
- seznámí se s pojmy socializace, záměrné a nezáměrné
Patříme k lidem
působení
- dokáže rozpoznat nežádoucí vlivy okolí
- úvodní hodina
-

seznámí se s pojmem sociální skupina
dokáže rozlišit sociální skupiny podle různých hledisek
uvědomí si rodinu jako sociální skupinu
zopakuje si pojmy z minulého roku

-

seznámí se s rozdíly mezi vrstevníky
rozlišuje skupiny podle aktivit, cílů, zájmů
snaží se rozpoznat negativní vlivy ze strany vrstevníků
uvědomí si vliv skupiny na členy

Život mezi lidmi

Formy a
metody
výuky

Evaluační
nástroj

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV IZL
Mezilidské vztahy
INT, DEM,

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP
Mezilidské vztahy
INT, DEM,
Multikulturní výchova: Etnický
původ

Vliv rodiny
Život mezi lidmi
Mezi vrstevníky

- porozumí pojmům komunikace, slovní a mimoslovní
Život mezi lidmi
komunikace, prostředky komunikace
- vnímá odlišné formy komunikace
- snaží se eliminovat vlastní chyby při komunikaci
Komunikace
- porozumí pojmům hromadné sdělovací prostředky, masmédia
Život mezi lidmi
- přistupuje k informacím kriticky
- vybírá z nabídky médií

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV
Komunikace, Kooperace a INT, DEM,
PP, IZL
kompetice
Multikulturní výchova: Lidské
vztahy
Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
IZL,
Komunikace
INT, DEM,
SKUP

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
Komunikace
INT, DEM,
SAM

IZL,

Mediální výchova: Fungování
a vliv médií ve společnosti

Média
- seznámí se s pojmy antropolog, etnograf
- dovede vysvětlit pojem kultura

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Člověk a kultura
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Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
Kreativita
INT, DEM,
SAM

IZL,

- vybírá z nabídky kulturních akcí
- dovede se podílet na zpracování kolektivního úkolu

Multikulturní
výchova:
Kulturní diferenciace

Kultura

Ev, D, Z
- osvojí si pojem umění
- seznámí se s funkcemi umění
- zná druhy umění

Člověk a kultura

Ev, D

V, PU, CV PP, SAM
INT, DEM,

Umění
- osvojí si pojmy kýč, krása, móda
- vnímá krásu a dokáže říci, co se mu líbí, nelíbí
- dokáže diskutovat o pojmu vkus

Člověk a kultura

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
IZL,
Kooperace a kompetice
INT, DEM,
SKUP
Ev, D, Čj

Krása kolem nás
- seznámí se s náboženskými systémy a jejich principy
- zamyslí se nad významem náboženství
- snaží se respektovat přesvědčení druhých lidí

Člověk a kultura

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
Hodnoty, postoje a praktická INT, DEM,
SAM
etika

Víra a náboženství

IZL,

Multikulturní výchova: Lidské
vztahy
D, Z

-

seznámí se s nejstaršími náboženskými formami
zamyslí se nad původem náboženství
dovede zařadit konkrétní pojmy k náboženství
spolupracuje na konečném provedení projektu
dokáže prezentovat svoji práci

Člověk a kultura
Nejstarší
náboženství

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
Hodnoty, postoje a praktická INT, DEM,
SAM
etika
formy

Multikulturní výchova: Lidské
vztahy
D, Z

- dovede rozpoznat užívané tituly a upevní znalost slušného
Člověk a kultura
Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV
chování
Seberegulace a sebeorganizace INT, DEM,
IZL
- rozpozná, jaké chování vyžaduje konkrétní situace jejich Slušnost pro každý den;
Kam
za
kulturou
zkratky
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IZL,

- uvědomí si krásy naší země
- seznámí se a architektonickými styly a znaky
- prohloubí vztah k naší zemi

Přírodní
bohatství

a

k myšlení V, PU, CV PP, IZL
kulturní Výchova
v evropských a globálních INT, DEM,
souvislostech: Evropa a svět
nás zajímá

Krásy naší země

Ev, D, Z

- seznámí se s organizacemi a úřady pro ochranu životního
Přírodní
a
kulturní Environmentální
výchova: V, PU, CV PP,
IZL,
prostředí
bohatství
Vztah člověka k prostředí
INT, DEM,
SKUP
- uvede příklady negativního jednání lidí při pobytu v přírodě
Ochrana přírodního a Bi
kulturního bohatství
-

seznámí se s možnostmi ochrany životního prostředí
navrhne řešení problémů životního prostředí
chová se šetrně ke svému okolí
spolupracuje ve skupině při řešení úkolů

Přírodní
bohatství

a

kulturní Environmentální
výchova: V, PU, CV PP,
Vztah člověka k prostředí
INT, DEM,
SAM

IZL,

Bi
Zachraňme zemi

- porozumí pojmům potřeby a jejich druhům
- seznámí se s funkcí peněz
- dokáže vyjmenovat základní lidské potřeby

Majetek v našem životě

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
Hodnoty, postoje a praktická INT, DEM,
SAM
etika

IZL,

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
Hodnoty, postoje a praktická INT, DEM,
SAM
etika

IZL,

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
Hodnoty, postoje a praktická INT, DEM,
SAM
etika

IZL,

Naše potřeby
- rozumí pojmům vlastnictví, majetek
- dovede uvést příklady ze života
- skupinově řeší otázky problémového učiva

Majetek v našem životě
Majetek a vlastnictví

- rozumí pojmům životní úroveň, životní styl, konzumní
Majetek v našem životě
společnost
- ujasní si vztah k majetku a penězům
- dokáže si vážit věcí
Mít nebo být
- učí se skromnosti
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- zopakuje si znaky státu a další pojmy z minulého roku
- osvojí si pojmy demokracie, autokracie, teokracie
- dokáže rozlišit jednotlivé formy státu

Řízení společnosti
Stát

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL
občana: Principy demokracie INT, DEM,
jako formy vlády a způsobu
rozhodování
Z

- pochopí základní demokratické principy
- rozpozná demokratické principy

Řízení společnosti
Cesta k demokracii

Výchova
demokratického V, PU, CV PP,
občana: Principy demokracie INT, DEM,
SAM
jako formy vlády a způsobu
rozhodování

IZL,

D, Z
-

seznámí se s pojmy aktivní a pasivní volební právo
dokáže vysvětlit význam volebního práva
rozlišuje volby obecní, prezidentské, parlamentní
vyzkouší si organizaci voleb

Řízení společnosti
Volby

Výchova
demokratického V, PU, CV PP,
občana: Principy demokracie INT, DEM,
SAM
jako formy vlády a způsobu
rozhodování,
Formy
participace
občanů
v politickém životě

IZL,

D, Z

- zopakuje si pojmy obec, státní správa, samospráva
- seznámí se se systémem územní správy ČR
- dokáže popsat činnost místních orgánů územní samosprávy

Řízení společnosti

Výchova
demokratického V, PU, CV PP,
občana: Principy demokracie INT, DEM,
SAM
jako formy vlády a způsobu
Začlenění do veřejného rozhodování,
Formy
života
participace
občanů
v politickém životě
D, Z
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IZL,

- seznámí se s existencí a úkoly Evropské unie
- dokáže vysvětlit důležitost spolupráce mezi zeměmi Evropy
- dovede vyhledat informace k problematice

Výchova
k myšlení V, PU, CV PP,
v evropských a globálních INT, DEM,
SAM
souvislostech: Jsme Evropané

Svět kolem nás

IZL,

Spolupráce mezi zeměmi
Aj, D, Z
Evropy
- porozumí pojmům tolerance, intolerance, předsudek,
Svět kolem nás
diskriminace
- zopakuje učivo z loňského roku
- dokáže se vyjádřit k problematice národnostních menšin v ČR Tolerance k národnostním
- zapojí se do diskuse k problémům
menšinám

Výchova
k myšlení V, PU, CV PP,
IZL,
v evropských a globálních INT, DEM,
SAM,
souvislostech: Jsme Evropané,
SKUP
Objevuje Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova:
Komunikace,
Mezilidské
vztahy
Aj, D, Z

- seznámí se s úkoly OSN, NATO
- zná historii a úkoly těchto organizací
- popíše jejich funkci

Svět kolem nás

Výchova
k myšlení V, PU, CV
v evropských a globálních INT, DEM,
PP,
IZL,
souvislostech: Jsme Evropané,
SAM,
Objevuje Evropu a svět
SKUP
Osobnostní a sociální výchova:
Komunikace,
Mezilidské
vztahy

Nadnárodní společenství

Aj, D, Z
- posuzuje svá vlastní práva a práva jiných
- zopakuje si znalosti o lidských právech
- seznámí se s propojeností a souvislostí
dokumentů o lidských právech

Lidská práva

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
IZL,
Komunikace,
Mezilidské INT, DEM,
SAM,
vztahy
SKUP

jednotlivých
Lidská
práva
dokumentech

v

Výchova
demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát
Aj, D, Z
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- prohloubí poznatky o různých druzích diskriminace
- zopakuje pojmy diskriminace, xenofobie, rasismus

Lidská práva
Rovnost a nerovnost

- pochopí pojem svoboda a autorita
- dokáže uvést příklady autoritativního chování
- spolupracuje ve skupině při dramatizaci problému

IZL,
Multikulturní výchova: Lidské V, PU, CV PP,
INT, DEM,
SAM,
vztahy
SKUP
Výchova
demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát

Lidská práva Svoboda a Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
autorita
Hodnoty, postoje, praktická INT, DEM,
SAM
etika, Mezilidské vztahy

IZL,

Výchova
demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát
-

zná pojem morálka
dovede rozpoznat, co je morální
dovede naslouchat v diskusi
dovede obhájit svůj názor
dovede vyhledat v tisku příklady jednání lidí

Lidská práva Mravnost a Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP,
IZL,
morálka
Hodnoty, postoje, praktická INT, DEM,
SAM,
etika, Mezilidské vztahy
SKUP
Výchova
demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát
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Ročník : 8.

Očekávané výstupy

Průřezová témata.

Žák -

UČIVO

Mezipředmětové vztahy

Formy a
metody

Evaluační
nástroj

výuky
-

uvědomí si změny ve vývoji organismu
Osobnost
seznámí se s pojmy biologická, psychická a sociální stránka
všímá si rozdílů mezi lidmi

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí
DEM,

Co je už za mnou
-

poznává sama sebe
Osobnost
uvědomuje si vlastní jedinečnost
učí se rozpoznávat své záporné stránky a nebojí se je
přiznat
Kde právě jsem
uvědomuje si své klady a přednosti
zamýšlí se nad sebou samým
zopakuje si fáze lidského života
Osobnost
diskutuje o svých cílech
ověří si své znalosti o dospívání a dospělosti
Kam jdu

Čj, ETK
Osobnostní
a
sociální V, PU, CV IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí
DEM,
ČJ, Bi, ETK
Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání
Bi, ETK

-

pochopí pojmy sebepoznání, sebehodnocení,
Osobnost
sebevědomí
seznámí se s možnostmi plnění svých snů
vyzkouší si metody posilující sebevědomí
Jak se znám
pěstuje vůli

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání
ETK
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-

porozumí pojmům temperament a charakter
připomene si pojmy mravnost, morálka
zjistí svůj typ temperamentu
diskutuje
o
problému
charakterního
bezcharakterního jednání
zná základní typologie a orientuje se v nich

-

seznámí se s pojmy motiv a zájmy
zopakuje pojmy potřeba, hodnota
uvědomuje si, co nás motivuje
využívá poznatků k posílení aktivity

Osobnost

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání

a Co jsem

ETK
Osobnost

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV IZL
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání

Co chci

ETK
-

porozumí pojmům vloha, schopnost, inteligence,
Osobnost
talent, nadání, genialita
Co mohu
pozná své schopnosti

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání, Kreativita
ETK

-

seznámí se s pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální
Psychické procesy a stavy
vnímání
uvědomuje si chybné tendence při vnímání druhých
lidí
Jak poznávám a vnímám
vyzkouší si svou schopnost vnímat různé předměty

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání
ETK

-

seznámí se s pojmy myšlení, pojem, myšlenkové
Psychické procesy a stavy
operace
vyzkouší si schopnost myšlení při řešení Jak myslím a tvořím nové
problémových situací

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání
ETK
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-

seznámí se s pojmy paměť, zapomínání, pozornost
vyzkouší různé druhy paměti
ověří si pravidla pamatování
otestuje si svou pozornost a paměť

-

porozumí pojmům hra, učení, práce
Psychické procesy a stavy
seznámí se s různými funkcemi pravé a levé
hemisféry
hledá pravidla zásad správného učení
Jak se učím
pokusí se učit racionálně

-

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
Jak si pamatuji a soustředím poznávání
se
ETK
Psychické procesy a stavy

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SKUP
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání, Psychohygiena
ETK

-

porozumí pojmům city, afekt, vášeň, nálada
seznámí se s druhy citů
akceptuje své city a snaží se je kontrolovat
dokáže pojmenovat své emoce
hledá příčiny svých nálad

Psychické procesy a stavy
Jak prožívám své city

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL
výchova: Sebepoznávání a INT,
sebepojetí, Rozvoj schopností DEM,
poznávání, Psychohygiena
ETK

-

seznámí se s pojmy asertivita, agresivita, pasivní
Člověk
jednání
vztazích
dokáže rozpoznat agresivní jednání
umí přijímat kritiku a pochvalu
používá vhodné formulace
Umím
se
prosazovat

-

porozumí pojmům stres, konflikt, kompromis
učí se řešit stresové situace
zamyslí se nad svým chováním v určitých situacích
nacvičuje užívání tzv. Já-výroku
aplikuje získané poznatky v praxi

Člověk
vztazích

v sociálních Osobnostní
a
sociální V, PU, CV IZL, SKUP
výchova: Mezilidské vztahy, INT,
Kooperace
a
kompetice, DEM,
Komunikace
přiměřeně
ETK

v sociálních Osobnostní
a
sociální V, PU, CV IZL, PP, SKUP
výchova:
Kooperace
a INT,
kompetice,
Komunikace, DEM,
Řešení
problémů
a
Zvládnu i náročné životní rozhodovací dovednosti
situace?
ETK
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-

přemýšlí o obsahu pojmu zdraví
formuluje pravidla zdravého života

-

zopakuje si pojmy: potřeby, dělba práce, výroba,
Hospodaření
služby, statky
seznámí se s novými pojmy: specializace, efektivita, /Svět práce/
vzácné a volné statky
Ten umí to a ten zas tohle

-

-

Člověk
vztazích

a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
v sociálních Osobnostní
výchova: Psychohygiena
INT,
DEM,
Umím žít zdravě?
Bi, ETK

seznámí se s pojmy: odvětví, výrobní a nevýrobní
Hospodaření
sféra
/Člověk a Svět práce/
umí vyjmenovat výrobní faktory
orientuje se v síti obchodů a služeb v obci
Přejete si, prosím ?
zopakuje si funkce peněz

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova:
Kooperace
a INT,
kompetice
DEM,

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova:
Kooperace
a INT,
kompetice, Komunikace
DEM,

porozumí pojmům trh, nabídka a poptávka, firmy,
Hospodaření
domácnosti
/Svět práce/
připomene si úlohu peněz jako platidla
vyzkouší si různé způsoby nákupu a služeb
Nakupujeme

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova:
Kooperace
a INT,
kompetice, Komunikace
DEM,

upevní znalost pojmů morálka a právo
Právní minimum
dokáže vysvětlit rozdíl mezi právními a morálními
normami
uvědomí si důležitost znalosti práva
Právo je minimum morálky

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM,
výchova: Hodnoty, postoje, INT,
SKUP
praktická etika
DEM,

seznámí se se systémem práva
Právní minimum
porozumí pojmům právní vztah, právní řád, právní
odvětví
dovede rozlišit mezi právnickou a fyzickou osobou
Právo je systém

Osobnostní
a
sociální V, PU, CV PP, IZL, SAM
výchova: Hodnoty, postoje, INT,
praktická etika
DEM,
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ETK

Výchova
demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát

-

seznámí se s Ústavou ČR
dokáže vyhledat informace v Ústavě
dokáže vyjmenovat některá data z Ústavy

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL
občana: Občan, občanská INT,
společnost a stát, Principy DEM,
demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování

Právní minimum
Ústava

-

upevní znalosti o zákonodárné moci
seznámí se s volebními systémy
pochopí význam voleb
zná orgány zákonodárné moci

-

seznámí se s fungováním výkonné moci
vyzkouší si postup při tvorbě vlády
pochopí provázanost jednotlivých druhů státní moci
uvědomí si postavení prezidenta

-

seznámí se s významem soudní moci
Právní minimum
umí vyjmenovat soustavu soudů
porozumí rozdílu mezi občanskoprávním a trestním
řízením
Moc soudní
zná některé pojmy ze soudních síní

-

Právní minimum
zákonodárná

Moc Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana: Občan, občanská INT,
společnost a stát, Principy DEM,
demokracie jako formy vlády
a
způsobu
rozhodování,
Formy participace občanů
v politickém životě

Právní minimum
Moc výkonná

zopakuje si znalosti o lidských právech z minulých
Právní minimum
ročníků
ví, ve kterých dokumentech jsou základní práva
zakotvena
Základní práva a svobody
upevní své znalosti v diskusi
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Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana: Občan, občanská INT,
společnost a stát, Principy DEM,
demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana: Občan, občanská INT,
společnost a stát, Principy DEM,
demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana: Občan, občanská INT,
společnost a stát, Principy DEM,
demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování

-

seznámí se s pojmy politické spektrum, pravice,
Právní minimum
levice, pluralita
jmenuje hlavní politické strany v ČR
hodnotí volební kampaň a její prostředky
Politika

-

zopakuje si evropské organizace
seznámí se s orgány EU a jejich funkcemi
diskutuje nad informacemi z tisku
vytvoří aktuální informace

Právní minimum
Právo v Evropě

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana: Občan, občanská INT,
společnost a stát, Formy DEM,
participace
občanů
v politickém životě
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SKUP
občana: Formy participace INT,
DEM,
občanů v politickém životě
Výchova
k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech:
Objevujeme
Evropu a svět

Ročník: 9.
Očekávané výstupy

Průřezová témata.

Žák

UČIVO

Mezipředmětové vztahy

Formy a
metody

Evaluační
nástroj

výuky
-

zopakuje termíny z probrané látky loňského roku
porovnává názory své s názory spolužáků
dokáže se vyjádřit k problémům své obce
pokusí se sepsat petici

Občan
Já jako občan obce

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
ETK

-

dokáže zjistit úřední hodiny na místních úřadech
ví, kde se obecní úřad nachází
dokáže zjistit jména zastupitelů a starosty
navštíví některý odbor OÚ
pokusí se vyřídit záležitost na OÚ

Občan

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy

Na úřadě
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-

zná odbory na místním OÚ

participace občanů v politickém
životě

-

zopakuje si pojmy: stát, státní moc, rozložení moci ve státě
Občan
seznámí se s pojmem státní občanství
popíše práva občana státu
připomene si státní symboly
Jsem občanem státu
diskutuje o migraci
zná rozdíly mezi pojmy imigrace a emigrace
ví, co je dvojí občanství
ví, které doklady slouží k prokázání totožnosti

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování, Formy
participace občanů v politickém
životě
Z

-

dokáže vyhledat v tisku zprávy týkající se EU
Občan
připomene si vstup ČR do EU
spolupracuje se spolužáky na vytvoření letáku o EU
vypracuje pozvánku pro zahraničního studenta
zná pojmy týkající se EU
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život Jsem občanem Evropské unie
občanů

-

zopakuje si pojmy z právní terminologie
rozumí pojmům právní řád, zákon, právní vědomí
objasní výhody demokratického způsobu řešení sporů

Občan a právo
Odvětví práva ČR

-

zná rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou
dokáže vyjmenovat právní vztahy běžného dne
rozumí pojmům lidská práva, povinnosti občanů
připomene si dokumenty o lidských právech

Občan a právo
Občanskoprávní vztahy
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Výchova
v evropských
souvislostech:
Evropu a svět

a

k myšlení V, PU, CV PP, IZL, SKUP
globálních INT, DEM,
Objevujeme

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování, Formy
participace občanů v politickém
životě
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování, Formy

participace občanů v politickém
životě
-

dokáže definovat pojem vlastnictví
uvádí příklady majetku
ví, co je majetek movitý a nemovitý
zná způsoby nabývání majetku

-

porovná různé formy vlastnictví, včetně duševního
Občan a právo
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany
obdrží informace o pojišťování a o autorských právech

-

Občan a právo
Vlastnictví zavazuje

Ochrana majetku
-

seznámí se s pravidly při uzavírání smluv
Občan a právo
dokáže vyjmenovat druhy smluv
ví, co je reklamace
uvědomí si postup při reklamaci
Smlouvy
pokusí se sestavit smlouvu
spolupracuje se spolužáky při dramatické scénce na dané
téma
diskutuje nad přiměřeném uplatňováním práv spotřebitele
zná rozdíly mezi termíny nezletilý a mladistvý
uvědomí si odpovědnost občana za způsobenou škodu
Občan a právo
uvede příklady situací, při nichž vzniká škoda
Odpovědnost za škodu

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
ETK
Výchova
demokratického V, PU, CV
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
PP, IZL, SAM
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
ETK

-

naváže na předchozí učivo
seznámí se s orgány právní ochrany
rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu
definuje pojem sankce

Právní ochrana
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Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy

-

dokáže vyjmenovat úkoly a funkce jednotlivých orgánů Orgány právní ochrany a participace občanů v politickém
právní ochrany
sankce
životě
zná druhy sankcí

-

seznámí se s pojmy přestupek, správní řízení
popíše průběh správního řízení
zná pojem svědek
seznámí se s druhy přestupků, a jak se řeší
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

-

seznámí se s průběhem občanského soudního řízení
Právní ochrana
zná rozdíl mezi občanským soudním řízením a správním
Občanské soudní řízení
řízením

-

definuje trestný čin
dokáže vyjmenovat druhy trestných činů
uvědomí si závažnost a společenskou nebezpečnost
trestných činů
diskutuje o výši trestů
vyjádří se k trestu smrti
uvádí příklady ze svého okolí týkající se probírané látky
ví, kdy je stanovena hranice trestní odpovědnosti
definuje pojmy mladistvý, nezletilý
dokáže určit rozdíly mezi krádeží a loupeží
vyjádří se k trestné činnosti dětí
vyhledá v tisku příklady trestné činnosti dětí
diskutuje o odpovědnosti rodičů při výchově dětí
seznámí se se Syndromem CAN
diskutuje na téma „Děti jako oběti trestných činů“
seznámí se s pojmy povolání a zaměstnání
ví, kdo je ve škole výchovný poradce
uvědomí si své přednosti a zápory při volbě dalšího
povolání

-

Právní ochrana
Přestupky a správní řízení

Právní ochrana
Trestní právo

Právní ochrana
Děti a paragrafy

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát, Formy
participace občanů v politickém
životě
ETK

V pracovním poměru
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Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP, IZL, SAM
Sebepoznávání a sebepojetí, INT, DEM,
Kreativita

ETK

-

vypracuje si svůj vlastní IQ test
pokusí se popsat svou budoucí práci

-

porovnává jednotlivá povolání
V pracovním poměru
popisuje pracovní prostředí, pracovní prostředky a
Každé povolání si žádá své
pracovní činnost
radí se se spolužáky o správnosti jejich volby
/Člověk a Svět práce/

-

-

Správná volba
/Člověk a svět práce/

jmenuje přísloví týkající se práce
V pracovním poměru
připomene si význam peněz
zjistí sídlo úřadu práce
navštíví sídlo úřadu práce
První
brigáda,
zjistí pracovní příležitosti a nabídku volných pracovních zaměstnání
míst
/Člověk a Svět práce/
ví, co znamená zkratka ZPS
pokusí se sestavit svůj životopis
inscenuje přijímací pohovor
dokáže vysvětlit pojem rekvalifikace
seznámí se s právy a povinnostmi zaměstnance a
zaměstnavatele
seznámí se se vzorem pracovní smlouvy
zná možnosti ukončení pracovního poměru
ví, co je výpověď
seznámí se se Zákoníkem práce
zopakuje si pojmy: manželství, mateřství, rodina, zájem
dětí
diskutuje o soužití homosexuálních párů
zná možnosti uzavírání sňatku
nacvičí s kolektivem průběh svatebního obřadu

V pracovním poměru
V zaměstnání

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV
Sebepoznávání a sebepojetí,
INT, DEM,
ETK

PP, IZL, SKUP,
SAM

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP, IZL, SAM
Sebepoznávání a sebepojetí, INT, DEM,
Komunikace,
Kooperace
a
první kompetice

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP, IZL, SAM
Sebepoznávání a sebepojetí, INT, DEM,
Komunikace,
Kooperace
a
kompetice

/Člověk a Svět práce/

Rodina a zákony

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP, IZL, SAM
Komunikace
INT, DEM,
Multikulturní výchova: Lidské
vztahy, Kulturní diference

Rodina

ETK
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-

seznámí se se Zákonem o rodině – vybrané kapitoly
porovná pomoc státu rodinám u nás a v cizině
ví, co je rodičovský příspěvek, mateřská dovolená
uvádí problémy spojené s příchodem dítěte do rodiny
zopakuje si náhradní rodičovskou péči
uvede organizace, fondy, nadace pomáhající dětem

-

seznámí se s termínem ekonomika a hospodářská politika
státu
zopakuje si pojmy: základní ekonomické otázky, statky a
služby
uvědomí si fungování ekonomiky ve státě
používá termíny: stát, trh, poptávka a nabídka, inflace,
daně

-

-

ví, co je státní rozpočet
dovede určit, ze kterých položek se rozpočet skládá
pokusí se sestavit vlastní rozpočet
pozná, kdy je rozpočet přebytkový, vyrovnaný a
schodkový
seznámí se se systémem daní
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
dokáže vysvětlit, co je sociální problém
uvědomí si, jak stát pečuje o sociálně slabé občany
seznámí se se systémem sociální podpory
vyjádří se k dané problematice

Rodina a zákony
Rodiče a děti

Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP, IZL, SAM
INT, DEM,
Komunikace
Multikulturní výchova: Lidské
vztahy, Kulturní diference
ETK

Hospodaření
Svět práce

Environmentální
Lidské aktivity a
životního prostředí

výchova: V, PU, CV PP, IZL, SAM
problémy INT, DEM,

Stát a národní hospodaření
/Člověk a Svět práce/

Hospodaření
/Člověk a Svět práce/

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM,
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
SKUP
společnost a stát

Státní rozpočet

Hospodaření
/Člověk a Svět práce/

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
společnost a stát
ETK

Záchytná sociální síť
-

zopakuje funkci peněz
popíše soustavu peněžních ústavů
seznámí se s peněžními ústavy v místě bydliště a okolí
porovná pojmy: burza, banka, záložna, spořitelna aj.

Hospodaření
/Člověk a Svět práce/
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V, PU, CV PP, IZL, SAM
INT, DEM,

-

seznámí se s novými pojmy: cenný papír, deviza,
hypotéka, úvěr, DPH
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení
vysvětlí, jak fungují bankovní instituce a význam úroku
seznámí se s pravidly podnikání v ČR
diskutuje o podnikání ve svém okolí
uvede nejčastější druhy pojištění a nejčastější způsoby
nakládání s volnými prostředky
spolupracuje na dramatizaci úkolu

Peněžní ústavy

Hospodaření

V, PU, CV PP, IZL, SAM
INT, DEM,

/Člověk a Svět práce/
Právní subjekty podnikání

připomene si rozdíly v termínech globální a lokální
Globální svět
vyhledá v tisku nebo médiích globální problémy
vytváří si osobní názor na globální problémy
uvede příklady mezinárodního terorismu
Problémy současného světa
vysvětlí roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
uvede, jak pomoci sám sobě a druhým v situacích ohrožení
a při obraně státu
zapojí se do diskuse na toto téma
zopakuje si pojmy a problematiku životního prostředí
Globální svět
vypracuje slohové cvičení nebo nakreslí plakát varující
před nebezpečím znečišťování životního prostředí
Ohrožené životní prostředí

Výchova
demokratického V, PU, CV PP, IZL, SAM,
občana:
Občan,
občanská INT, DEM,
SKUP
společnost a stát
Environmentální
výchova:
Lidské aktivity a problémy
životního
prostředí,
Vztah
člověka k přírodě
ETK
Environmentální
výchova: V, PU, CV PP, IZL, SKUP
Lidské aktivity a problémy INT, DEM,
životního
prostředí,
Vztah
člověka k přírodě

-

zpracuje projekt ekologického bydlení

-

zjistí spotřebu energie vlastní domácnosti

-

vyhledá na mapě místa s různou hustotou obyvatel a
Globální svět
Environmentální
výchova: V, PU, CV PP, IZL, SKUP
vysvětlí, proč tomu tak je
Lidské aktivity a problémy INT, DEM,
Příliš mnoho lidí – příliš
diskutuje o rozdílech v životní úrovni různých států
životního
prostředí,
Vztah
problémů
člověka k přírodě

-

ETK
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Osobnostní a sociální výchova:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
ETK
-

zamyslí se nad svými plány do budoucna
uvědomí si, jak jej hodnotí druzí
seznámí se s charakteristikami štěstí
z literatury, filmu aj.
posoudí vliv osobních vlastností na
individuálních cílů

Životní perspektivy
v ukázkách
dosahování

Životní plány a cíle
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Osobnostní a sociální výchova: V, PU, CV PP, IZL, SAM
Řešení problémů a rozhodovací INT, DEM,
dovednosti
ETK

5.4.2 Dějepis
Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a
společnost RVP ZV.
Hlavním úkolem Dějepisu je poznávání těch událostí, které zásadním způsobem
ovlivnily vývoj společnosti a lze je aplikovat v současnosti. Největší význam je
přikládán dějinám 19. a především 20. století, které determinují současné
společenské jevy nejvíce.
Výuka je podle zájmu studentů a možností školy doplňována také odbornými
exkurzemi do muzeí a historicky významných lokalit. Na naší škole je možné
realizovat vícedenní dějepisnou exkurzi do zahraničí. Studenti se každoročně
mohou zúčastnit dějepisné olympiády.
Výuka probíhá v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí.
Kromě tradičních metod jsou využívány i metody projektového vyučování.
Podporována je jak individuální, tak skupinová práce žáků, ale i práce ve
dvojicích. Studentům je také k dispozici školní knihovna.
Žáci mohou při výuce využívat elektronické učebnice v zapůjčených Ipadech,
které zatraktivňují vyučování. Žáci mají také k dispozici internetové připojení,
které využívají při řešení různých úkolů.
Na výuku navazují volitelné semináře, náplň seminářů se liší podle ročníku,
vypsaných témat a vyučujících seminářů. Volitelné semináře jsou vypisovány
podle možností školy.
Předpokládá se spolupráce především s vyučujícími Občanské výchovy, Etické
výchovy, Zeměpisu a Estetické výchovy.
Cílem předmětu je poznání, že historie není uzavřenou minulostí a historické
myšlení je vodítkem k řešení řady problémů doby současné. Důležité je rozvíjet
takové časové a prostorové představy a empatie, které umožní žákům lépe
proniknout k pochopení historických jevů a faktů.
Dějepis vede k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení
respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin a společenství.
Cílem Dějepisu je také získat základní orientaci v dějinách, to znamená osvojit
si základní historickou terminologii a umět časově a prostorově zařazovat
historická fakta, osobnosti, jevy a procesy.
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Předmět Dějepis je vyučován v českém jazyce s dvouhodinovou časovou
dotací. Dějepis je vyučován chronologicky od pravěku po současnost. Výuka
probíhá v celé třídě v kmenové učebně.
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení
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 Získat kladný vztah k předmětu na základě obrovské pestrosti a bohatosti,
v řadě souvislostí obecných a regionálních dějin.
 Výsledky teoretické výuky porovnávat, kriticky hodnotit a vyvozovat z nich
závěry pro využití v budoucnosti
 Samostatně vytvářet poznatky formou referátů, účastí v projektech
s daným zaměřením nebo účastí v soutěžích.
2. Kompetence k řešení problémů
 Na základě historických zkušeností se pokusit najít analogii s děním
současným.
 Logicky řešit vzniklé situace na základě historického myšlení, ale i zkušeností
dnešních.
 Vyvrcholením problémového vyučování je účast v projektech s celou
škálou řešených úkolů.
3. Kompetence komunikativní
 Vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli, ale i všemi ostatními
v okolí.
 Vhodnou formou prezentovat své znalosti předmětu, případně obhajovat
svůj názor, ale i respektovat názory jiných.
4. Kompetence sociální a personální
 Na základě historických událostí dojít k názoru o nutnosti sociálního myšlení.
 Pochopit mezníky společenského vývoje v řadě souvislostí a nutnost
společenských změn dané doby.
 Uvědomit si zrůdnost některých ideologií s řadou důsledků v současnosti.
5. Kompetence občanské
 Uvědomit si rozdíly a postavení člověka v celém časovém vývoji od
starověku ke dnešku se zvláštním zřetelem na vývoj v 19. a 20. století.
6. Kompetence pracovní
 Uvědomit si přednosti týmové práce na základě zkušenosti komplexního
řešení problémů určitého projektu.
 Pochopit zákonitosti vztahů mezi společenskými vrstvami v celém
historickém vývoji.
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Ročník: šestý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

Uvede příklady potřebnosti
dějepisných poznatků, orientuje
se na časové přímce a
v historické mapě, uvede
příklady informací zdrojů
minulosti a instituce, kde jsou
zdroje shromažďovány.

Historie, měření času,
Osobnostní a sociální výchova:
prameny, muzea, galerie, Rozvoj schopnosti poznávání
archivy, práce s mapou. Z, Ov

V, INT, PU, CV, DEM, EX

Popíše vývoj člověka v pravěku,
charakterizuje život pravěkých
lovců a sběračů, jejich materiální
a duchovní kulturu, objasní
význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů
pro lidskou společnost, uvede
příklady archeologických kultur
na našem území.

Pravěk, vývoj člověka,
neolitická revoluce,
střední Evropa
v pravěku.

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopnosti poznávání

V, INT, PU, CV, DEM, REF IZL, PP, SAM

Rozpozná souvislosti mezi
přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací, objasní
kulturní přínos starověkých
civilizací, uvede nejvýznamnější
typy památek.

Staroorientální státy –
Mezopotámie, Egypt,
Čína, Indie, ostatní státy
na Předním východě.

Osobnostní a sociální výchova:
Kreativita, Poznávání lidí.

IZL, PP, SAM

Bi, Z, Ev

Multikulturní výchova: Etnický
původ
Z, Ov, Ev
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V, INT, PU, CV, DEM,
PROJ

IZL, PP, SAM,
SKUP

.
Porovnává formy vlády a
postavení společenských skupin
v jednotlivých státech, vysvětlí
podstatu antické demokracie,
uvede osobnosti antiky důležité
pro evropské civilizace, rozumí
vzniku křesťanství.

Antické Řecko – Athény,
Sparta, království,
republika, řecko – perské
války, umění, Alexandr
Veliký, helénistická
doba.
Řím – království,
republika, císařství.

Výchova demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát, Principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech: Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané.
Z, Ov, Ev
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V, INT, PU, CV, DEM,
PROJ, REF

IZL, PP, SAM,
SKUP

Ročník: sedmý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:
Popíše změnu situace v Evropě
v důsledku příchodu nových
etnik, porovná základní rysy
západoevropské, byzantské a
islámské kulturní oblasti,
popíše úlohu křesťanství
v životě středověkého člověka,
objasní příčiny křížových
výprav.

UČIVO

Stěhování národů, raný
středověk, vznik a vývoj raně
středověkých útvarů –
byzantská říše, franská říše,
arabská říše, Kyjevská Rus,
Anglie a Normané, polský
stát, uherský stát, základy
křesťanství, křížové výpravy.

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Multikulturní výchova:
Etnický původ, Kulturní
diference.

FORMY A METODY
VÝUKY
V, INT, PU, CV, DEM, S

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
IZL, PP, SAM,
SKUP

Z, Ov

Objasní situaci Velkomoravské První státní útvary na našem
říše a vnitřní vývoj českého
území – Sámova říše, VMŘ,
státu a postavení těchto útvarů český stát, románská kultura.
v evropských souvislostech,
uvede znaky příklady románské
kultury.

Osobnostní a sociální
výchova: Kreativita

Objasní postavení českého státu Poslední Přemyslovci,
v podmínkách Evropy,
kolonizace, vznik měst,
rozpozná základní znaky
Lucemburkové, gotika
gotiky, uvede konkrétní
kulturní památky.

Osobnostní a sociální
výchova: Kreativita

V, INT, PU, CV, DEM, REF IZL, PP, SAM

Čj, Ev

Čj, Z, Ev
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V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM,
PROJ, REF
SKUP

Pochopí a vysvětlí příčiny,
průběh a výsledky husitského
hnutí, vysvětlí znovuobjevení
antického ideálu člověka.

Husitství, Jiří z Poděbrad,
Jagellonci na českém trůně,
renesance a humanismus.

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech: Evropa a
svět nás zajímá, Jsme
Evropané.

V, INT, PU, CV, DEM,
REF, DIS, PROJ

IZL, PP, SAM

Z, Ov
Popíše průběh zámořských
objevů, jejich příčiny a
důsledky.

Objevné plavby.

Objasní nové myšlenky žádající Reformace a protireformace.
reformu církve včetně reakce
církve na tyto požadavky.

Multikulturní výchova:
Kulturní diference.

V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
REF

Z
Multikulturní výchova:
Lidské vztahy

V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
DIAL

Z, Ov

Vysvětlí postavení českého
Habsburkové na českém trůně, Z
státu uvnitř habsburské
třicetiletá válka.
monarchie, objasní příčiny
vzniku třicetileté války, posoudí
její důsledky.

V, INT, PU, CV, DEM,
REF, DIS
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IZL, PP, SAM

Ročník: osmý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

UČIVO

Na příkladech evropských
dějin konkretizuje absolutní,
konstituční monarchie,
parlamentarismus.

Barokní doba.

Vysvětlí ekonomické,
sociální, politické změny
kolonií a objasní příčiny a
důsledky vzniku USA.

Vznik USA.

Anglie v 16. a17.století –
revoluce, Francie, Rusko
17.a 18.st., habsburská
monarchie v době
osvícenského absolutismu.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A METODY
VÝUKY

Výchova k myšlení v evropských V, INT, PU, CV, DEM, S,
a globálních souvislostech:
DIS
Evropa a svět nás zajímá,

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
IZL, PP, SAM

Z, Ev

Výchova demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát, Principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

V, INT, PU, CV, DEM, REF IZL, PP, SAM

Z, Ov
Popíše souvislosti mezi
událostmi francouzské
revoluce a napoleonských
válek na jedné straně a
rozbitím starých
společenských struktur
v Evropě.

Velká francouzská revoluce,
napoleonské období.

Porovná jednotlivé fáze
utváření novodobého
českého národa v souvislosti
s národními hnutími

České národní obrození,
revoluční rok 1848 v Evropě
a u nás.

Výchova demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát, Principy
demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

V, INT, PU, CV, DEM, S

IZL, PP, SAM

Ov, Z, ETK
Výchova demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát.
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V, INT, PU, CV, DEM, REF, IZL, PP, SAM
DIS

Čj, Ov, ETK

vybraných evropských
národů
Rozumí příčinám, které
vedly k ozbrojenému
střetnutí v USA a občanské
válce, objasní sjednocovací
proces v Německu a Itálii.

Občanská válka v USA,
sjednocení Itálie a Německa.

Chápe příčiny rozpadu
Rakouska.

Bachovský absolutismus,
vznik Rakouska – Uherska.

Multikulturní výchova: Kulturní V, INT, PU, CV, DEM, DIS
diference.

IZL, PP, SAM

Z

Výchova demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát.

V, INT, PU, CV, DEM,
DIAL

IZL, PP, SAM.

Ov
Vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy
včetně důsledků,
charakterizuje soupeření
mezi velmocemi.

Svět v poslední třetině 19.
století, kolonialismus,
průmyslová revoluce.

Z, Fy

V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
REF

Popíše průběh a cíle 1.
světové války

1. světová válka.

Výchova k myšlení v evropských V, INT, PU, CV, DEM, DIS
a globálních souvislostech:
Evropa a svět nás zajímá
Z, ETK
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IZL, PP, SAM

Ročník: devátý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

Charakterizuje politické,
společenské, kulturní a
hospodářské změny ve světě
i v prostředí českých zemí,
k nimž došlo v důsledku
první světové války

svět a Československo
po 1.světové válce.

Charakterizuje jednotlivé
systémy, vyloží je na
příkladech, z hlediska
lidských práv je považuje za
nepřijatelné.

Světová hospodářská krize,
nacismus, fašismus,
rasismus, antisemitismus.

FORMY A METODY
VÝUKY

Výchova k myšlení v evropských V, INT, PU, CV, DEM, DIS
a globálních souvislostech:
Evropa a svět nás zajímá

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ
IZL, PP, SAM

Z

Výchova demokratického
občana: Formy participace
občanů v politickém životě.

V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
BES

Multikulturní výchova: Kulturní
diference, Etnický původ.
Ov, ETK, Z

30. léta v ČSR, ohrožení
Zhodnotí postavení ČSR
v evropských souvislostech a fašismem, situace za
vnitřní sociální, politické,
2.světové války.
hospodářské a kulturní
prostředí.
Popíše okolnosti vzniku a
průběhu 2.světové války,
demonstruje zneužití

2.světová válka.

Výchova demokratického
občana: Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování.

V, INT, PU, CV, DEM, DIS

IZL, PP, SAM

Ov, Z, ETK
Mediální výchova: Kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení,
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
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V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
S

techniky ve válce a její
důsledky.

Z, Ov, ETK

Vysvětlí příčiny a důsledky
vzniku bipolárního světa,
uvede příklady střetávání
obou bloků.

Mezinárodněpolitické změny Výchova k myšlení v evropských V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
po 2.světové válce, rozdělení a globálních souvislostech:
REF
světa, studená válka.
Evropa a svět nás zajímá, Jsme
Evropané.

Posoudí postavení
rozvojových zemí. Vysvětlí
význam vybraných
neevropských kultur v
moderním světě.

60., 70.léta – boj za
nezávislost jednotlivých států
ve světě, proces
dekolonizace.

Výchova demokratického
občana: Občan, občanská
společnost a stát.

V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM
REF

Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování.
Z

Prokáže základní orientaci
v problémech ČSR. Uvede
hlavní problémy ve světě.

Osobnostní a sociální výchova: V, INT, PU, CV, DEM, DIS, IZL, PP, SAM,
Československo 50. –
80.léta, revoluce 1989. Vznik Mezilidské vztahy.
REF
SKUP
České republiky.
Výchova k myšlení v evropských
Svět a ČR po roce 1989.
a globálních souvislostech: Jsme
Evropané.
Ov, ETK, Z
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5.4.3 Etická výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu

Etická výchova se jako samostatný předmět vyučuje v 16 zemích Evropy. V jednotlivých zemích se však liší obsahem a
formami zařazení do výuky.
Cílem tohoto předmětu je pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky vychovat osobnost sociálně pozitivního člověka.
Etická výchova přispívá k celkovému zlepšení sociálního klimatu ve škole a následně ve společnosti. Představuje účinný
nástroj primární prevence sociálně nežádoucích jevů.
Aplikační témata předmětu konkretizují možnosti řešení každodenních problémů a dotýkají se aktuálních společenských
témat. Zabývají se výchovou k rodinnému životu a sexuálnímu zdraví, ekonomickými hodnotami a finanční gramotností,
ochranou životního prostředí, vztahy s národnostními menšinami a multikulturalitou a duchovním rozměrem člověka.
Hodnocení v tomto předmětu je založeno především na aktivním přístupu žáků. Hodnocení probíhá formou referátů,
procvičování, diskuzí, dialogů, domácích úkolů, skupinových prací a projektů. Závěrečnou známku tvoří vedle především
aktivního přístupu žáků i dodržování pravidel stanovených vyučující a samotnými žáky.
Etická výchova je založena na systematickém osvojování sociálních dovedností a etických ctností. Důraz je kladen
především na prosociálnost, tj. schopnost jedince jednat ve prospěch druhých bez očekávání protislužby. Deset
základních témat, která tvoří kurikulum etické výchovy, jsou následující:
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:
1. Mezilidské vztahy a komunikace.
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
3. Pozitivní hodnocení druhých.
4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
5. Komunikace citů.
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6. Interpersonální a sociální empatie.
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
8. Reálné a zobrazené vzory.
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.
Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:
• Etické hodnoty
• Sexuální zdraví
• Rodinný život
• Duchovní rozměr člověka
• Ekonomické hodnoty
• Ochrana přírody a životního prostředí
• Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka
Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Etická výchova je zařazen do 9. ročníku na 2. stupni základní školy. Etická výchova je realizována 1
hodinou týdně. Výuka probíhá v nedělených třídách v kmenových učebnách.
Etická výchova na nižším stupni gymnázia integruje část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví – vzdělávací obsah:
Vztahy mezi lidmi a formy soužití. Etická výchova také naplňuje řadu okruhů z průřezového tématu Osobnostní a sociální
výchova. Přesný přehled plnění průřezových témat lze nalézt v tabulce Průřezová témata.
Etická výchova směřuje k vytváření klíčových kompetencí tím, že sleduje následující dílčí cíle:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvinout u žáků schopnosti aktivně a tvořivě ovlivňovat měnící se životní a pracovní podmínky.
Umožnit žákům navázat a rozvíjet uspokojivé vztahy.
Vést žáky k rozpoznání povahy problému a k jeho aktivnímu řešení na základě získaných dovedností a vědomostí.
Rozvinout u žáků správné způsoby komunikace a demonstrovat nové formy efektivního a tvořivého využívání
dostupných prostředků komunikace.
Vést žáky na základě osobní zkušenosti k pochopení výhod spolupráce.
Vést žáky k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých.
Vytvořit vnější podmínky, aby žáci mohli vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, kulturní a duchovní hodnoty,
které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb.
Rozvinout u žáků schopnost samostatně pozorovat, experimentovat a získané výsledky kriticky posuzovat a vyvodit
z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Vést žáky k rozpoznání smyslu a cíle učení.
Umožnit žákům kriticky hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich.
Podněcovat žáky ke kritickému myšlení, aby byli schopni činit uvážlivá rozhodnutí, za která jsou zodpovědní a
která jsou schopni obhájit.
Vést žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, k snaze jim porozumět a vhodně na ně reagovat.
Umožnit žákům vytvořit si pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít k posílení sebedůvěry a
samostatnému seberozvoji.
Vést žáky k ovládání vlastního chování.
Vytvořit podmínky, aby žáci mohli na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze pomáhat participovat na
utváření dobré atmosféry v týmu.
Povzbuzovat žáky k respektu přesvědčení a hodnot druhých lidí.
Rozvinout u žáků schopnost vcítit se do situací ostatních lidí.
Vést žáky k odmítavému postoji vůči fyzickému i psychickému násilí.
Umožnit žákům pochopit základní enviromentální a ekologické problémy a souvislosti.
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•
•

Podněcovat žáky k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného
rozvoje společnosti.
Vést žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a hospodárnosti, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.
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9. ročník
Očekávané výstupy
- Žák

-

-

-

otevřeně, pravdivě a citlivě komunikuje
uvědomuje si příčiny komunikačních šumů a
chyb
zvládá odstraňovat komunikační překážky a
bariery
rozvíjí schopnost naslouchat druhým
uvědomuje si nebezpečí lží pro mezilidské
vztahy
vnímá asertivitu ve vztahu ke zdravému
sebeprosazení
nahrazuje agresivní a pasivní chování
chováním asertivním.
neagresivním způsobem obhajuje svá práva.
dokáže rozlišit manipulativní chování a
vhodně na něj reagovat.
dokáže správně argumentovat
rozvíjí asertivní chování ve vrstevnické
skupině
vnímá výhody a nevýhody soutěživosti
dokáže se chovat prosociálně i v soutěživých
situacích
reflektuje význam pravidel ve hře jedná ve
stylu fair play.

Učivo

Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy

Formy a
metody
výuky

Evaluační
nástroj

Komunikace a naslouchání

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL
výchova: Komunikace
DEM, DIAL,
EX
OV

Asertivita a obrana proti manipulaci

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL, SAM
výchova: Seberegulace DEM, DIAL,
a
sebeorganizace, CV
Psychohygiena,
Komunikace,
Mezilidské vztahy
OV

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL, SKUP
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
vztahy, Komunikace, PROJ
Kooperace a kompetice

Fair play

OV
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-

vnímá důstojnost lidské osoby u každého
člověka
orientuje se v lidských právech
zvládá pozitivně hodnotit druhé v obtížných
situacích
reflektuje své potenciality

Důstojnost lidské osoby
• lidská práva,
• zdroje lidských práv,
• svoboda,
• rovnost,

Osobnostní a sociální V,
DIS, PP, IZL, SAM
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
vztahy,
Hodnoty, PU
postoje, praktická etika
Multikulturní výchova:
Princip sociálního smíru
a solidarity, Lidské
vztahy
OV

-

všímá si vzorů ve svém nejbližším okolí
vnímá působení vzorů ve svém životě
rozlišuje pozitivní vzory od pochybných
idolů
se identifikuje s pozitivními
prosociálními vzory
vnímá nebezpečí identifikace a imitace
pochybných vzorů
reflektuje svůj vztah k autoritě
rozvíjí svůj mravní úsudek na příkladech ze
života vzorů
vnímá pozitivní vzory prezentované médii
reflektuje vliv médií na svůj život
reflektuje vztah médií a svého volného času
kriticky přistupuje k informacím z médií
vytváří si strategie účinné obrany proti
manipulaci médii

Reálné a zobrazené vzory
• základní informace o vlivu vzorů
na život jedince,
• funkce vzorů

Média a jejich vliv na člověka
•
•
•

nabídka pozitivních vzorů v médiích,
kritický přístup k působení médií,
média a volný čas

-

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL, SAM
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
REF
vztahy, Poznávání lidí
OV

Mediální
výchova: V,
DIS, PP, IZL, SKUP
Fungování a vliv médií DEM, DIAL,
ve společnosti, Kritické PROJ
čtení
a
vnímání
mediálních
sdělení,
Vnímání
autora
mediálních sdělení
OV, ČJ
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-

reflektuje vztahy mezi chlapci a děvčaty
rozvíjí svoji sexuální identitu
utváří si zodpovědný vztah k sexualitě
vnímá mládí jako přípravu na lásku a
partnerský život
aplikuje etické ctnosti ve svém
sexuálním životě
uplatňuje věrnost ve vztahu

Dospívání a sexuální zdraví
•
•
•

vztahy mezi děvčaty a chlapci
přátelství a láska
zodpovědný vztah k sexualitě,

více poznává vlastní rodinu
se spolupodílí na zlepšování atmosféry ve
vlastní rodině
projevuje úctu k členům rodiny a starším
lidem
otevřeně komunikuje v rodině
reflektuje svoji kritičnost vůči rodičům a
dalším autoritám
uplatňuje osvojené sociální dovednosti v
rodině

Rodina, ve které žiji

žije uvědomělým způsobem života
zvládá autonomní jednání
reflektuje smysl svého života
formuluje si cíle svého života

Já potenciální vzor pro druhé

Osobnostní a sociální V,
DIS, PP, IZL
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
vztahy, Sebepoznání a CV
sebepojetí
OV, BI

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL, SAM
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
vztahy, Komunikace, PROJ
Kooperace a kompetice
OV

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL
výchova:
Hodnoty, DEM, DIAL
postoje, praktická etika,
Seberegulace
a
sebeorganizace
OV

-

-

rozvíjí porozumění k etnickým,
národnostním, sociálním a náboženským
minoritám.
je vnímavý k potřebám lidí z chudých částí
světa
vyhledává informace o lidech z jiných koutů
světa, především tam kde vládne chudoba

Komplexní prosociálnost a rozvojová
pomoc
• formy humanitární pomoci,
• humanitární projekty
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Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL, SAM
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
vztahy,
Hodnoty, CV
postoje, praktická etika

-

-

OV

aktivně se účastní humanitárních aktivit
zaměřených na zmírnění bídy a chudoby ve
světě.
uplatňuje toleranci ve svém jednání
získává podněty pro utváření vlastního
světonázoru
toleruje lidi s jiným světonázorem
získává informace o různých světonázorech

Duchovní rozměr člověka
• tolerance k lidem s jiným světovým
názorem

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL,
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL, SAM
vztahy, Komunikace, PROJ, EX
Sebepoznání
a
sebepojetí

SKUP,

OV
-

reflektuje mravní hodnoty a normy
respektuje normy, které se ho týkají
rozvíjí morální úsudek
reflektuje rozdíly mezi dobrem a zlem
vnímá a rozvíjí úsudek svého svědomí
reflektuje morální dilemata
rozvíjí etické ctnosti

Etické hodnoty
• mravní hodnoty a normy
• dobro a zlo
• svědomí
• morální dilemata

DIS, IZL, SAM
Osobnostní a sociální V,
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
vztahy,
Hodnoty, PU
postoje, praktická etika
Multikulturní výchova:
Princip sociálního smíru
a solidarity, Lidské
vztahy
OV

-

projevuje úctu k životu ve všech jeho
formách
vnímá krásu a mnohotvárnost přírody
přijímá zodpovědnost za životní prostředí
aktivně se podílí na ochraně přírody

DIS, IZL, SAM, PP
Etika a ochrana přírody a životního Osobnostní a sociální V,
výchova:
Hodnoty, DEM, DIAL,
prostředí
postoje, praktická etika REF
• úcta k životu ve všech jeho formách,
Environmentální
• citový vztah člověka k přírodě,
výchova:
Lidské
• zodpovědnost za životní prostředí
aktivity a problémy
životního
prostředí,
Vztah
člověka
k
prostředí
OV, BI
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-

zvládá rozumně nakládat s penězi
vnímá peníze jako prostředek
rozvíjí ekonomické ctnosti ve svém životě
reflektuje rizika konzumního způsobu života

Etika a ekonomika
• rozumné nakládání s penězi, peníze jako
prostředek

V,
DIS, IZL, SAM
Environmentální
výchova:
Lidské DEM, DIAL,
aktivity a problémy PROJ
životního
prostředí,
Vztah
člověka
k
prostředí
OV

-

vytváří si přiměřené sebevědomí
dále rozvíjí své sebepřijetí
rozvíjí své sebepoznání
rozvíjí práci se svými chybami

Přiměřené sebevědomí

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL
výchova:
DEM, DIAL
Psychohygiena,
Sebepoznání
a
sebepojetí
OV, BI

-

vnímá a reflektuje význam iniciativy pro
společnost
iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky
reflektuje své neúspěchy a vyvozuje z nich
poučení pro další jednání
rozvíjí smysluplné využití volného času
pozitivně formuluje problémy
je vnímavý k sociálním problémům

Iniciativa a tvořivost

Osobnostní a sociální V,
DIS, IZL, SAM
výchova:
Mezilidské DEM, DIAL,
vztahy,
Kreativita, PROJ
Seberegulace
a
sebeorganizace
OV

497

5.5 Umění a kultura
Charakteristika vzdělávací oblasti

Umění a kultura odráží nezastupitelnou součást lidské existence. Pomáhá chápat umělecké proměny v historických
zkušenostech. Seznamuje s oblastí umění a užitého umění, které je neoddělitelnou součástí každodenního života. Tato
oblast přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem prostřednictvím specifického cítění, tvořivosti a kulturního
přístupu. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování.
Oblast zahrnuje vyučovací předměty:
•
•

Výtvarná výchova
Hudební výchova
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5.5.1 Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází pro vyšší stupeň základní školy ze vzdělávací oblasti Umění a kultura
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se
historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a
dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy
umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují
projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a
přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Výtvarná výchova je tedy realizována na vyšším stupni základní školy kombinací teoreticko-historického přístupu
s přístupem praktickým, založeným na výtvarných pracích žáků. Praktická část je vyučována ve speciální učebně –
ateliéru, ve volné přírodě, ve výstavních síních, galeriích, muzeích, historických objektech atd. Výuka je realizována formou
různých vyučovacích metod – samostatná i skupinová práce, práce ve dvojicích, krátkodobé i dlouhodobé projekty.
Na vyšším stupni základní školy vede výtvarný obor žáka k rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a
ověřování komunikačních účinků. Obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným
nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a
prožitky.
Výtvarná výchova je vyučována metodou CLIL v 6.-9. ročníku, kdy je výuka realizována v anglickém jazyce.

Tradičně doplňujeme výuku organizací exkurzí do muzeí, galerií a jiných výstavních prostor. Nadaní žáci jsou
zapojováni do školních aktivit (spolupráce na školním čaopise, výzdoba školy, prezentace školy atd.).
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět výtvarné výchovy je na vyšším stupni základní školy organizačně zajištěn následovně: v 6. a 7 třídě
dvěma hodinami týdně, v 8. a 9. třídě s dotací jedné hodiny. Výuka probíhá ve speciální učebně (ateliéru), ve volné
přírodě, ve výstavních síních, galeriích, muzeích nebo historických objektech pouze v anglickém jazyce. Hodiny výtvarné
výchovy jsou nedělené.
Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení (umožňuje žákům osvojit si strategie učení a motivuje je k celoživotnímu vzdělávání)
Učitel:
•
•
•
•
•
•
•
•

klade poznání základních výtvarných směrů a rozpoznání nejvýznamnějších děl světových a českých
představitelů těchto směrů
vede žáky k dovednosti a samostatné interpretaci pomoci výtvarného jazyka
vede žáky k zájmu o návštěvy výstav a galerií, prohlubuje jejich estetické vnímání.
učí žáky vyhledávat a třídit informace
vede žáky k tomu, jak poznatky dávat do souvislosti
učí žáky prezentovat svoji práci
podněcuje u žáků samostatné pozorování a experimentování
ukazuje žákům, jak účinně používat hodnocení a sebehodnocení.

2. Kompetence k řešení problémů (podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému usuzování a k řešení problémů)
Učitel:
•
•
•
•

vede žáky k tomu, aby uplatňovali své vlastní představy, myšlenky a hledali vlastní řešení
má možnost rozvíjet divergentní myšlení, které počítá s přirozenými tendencemi vlastního výrazu a významové
interpretace
učí žáky hledat a vybírat řešení
učí rozlišovat podstatné a nepodstatné skutečnosti
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• vede žáky k trpělivosti a vytrvalosti
• podněcuje žáky k obhajobě a vysvětlení své práce
• učí žáky vyhledávat informace
• podněcuje žáky k empatii v chování, požádání, přijímání a nabídce pomoci druhým
• vede žáky k pečlivosti.
3. Kompetence komunikativní (vést žáky k všestranné a účinné komunikaci)
Učitel:
•
•
•
•

vede k možnosti zapojení citových a rozumových složek osobnosti do tvořivého procesu
vychovává žáky ke schopnosti esteticky vnímat a prožívat, výtvarně myslet a interpretovat
vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
učí žáky vhodnou formou obhajovat vlastní názor a zároveň přijímat názory jiných, kultivovaně a zdvořile se
vyjadřovat
• vede žáky ke spolupráci, k ochotě nabídnout a poskytnout pomoc a zároveň umět o pomoc vhodným
způsobem požádat
• rozvíjí schopnost komunikovat před třídou, zvídavost, přispění do diskuze, umění naslouchat
• oceňuje přiznání chyby, poučení z ní a omluvu.
4. Kompetence sociální a personální (rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých)
Učitel:
•

podporuje žáky v základní orientaci pro porozumění výtvarných projevů prezentovaných například na
výstavách, v architektuře, v designu, ve filmové tvorbě a tradičních řemeslech
• učí žáky pracovat v týmu
• vede žáky k ohleduplnosti a tolerantnosti
• vede žáky k respektování názorů druhých
5. Kompetence občanské (připravuje žáky jako svobodné a zodpovědné jedince uplatňující svá práva a plnící své
povinnosti)
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Učitel:
•

učí žáky chránit životní prostředí a používáním výtvarných materiálů neničit životní prostředí, ví, jak se chovat
k trvale udržitelnému rozvoji
• podporuje v žácích schopnost vcítit se do situace jiných žáků a odmítat útlak a hrubé zacházení
• vede k chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
• vede žáky k uvědomění si práv a povinností ve škole i mimo školu.
6. Kompetence pracovní (pomáhá žákům poznávat a rozvíjet schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané
vědomosti a dovednosti k profesní orientaci)
Učitel:
•
•
•
•
•
•
•

vede žáky k poznání na základě vlastní zkušenosti s vyjadřovacími prostředky, výtvarnými technikami a
materiály
rozvíjením zručnosti žáků, používáním různých výtvarných technik a postupů výtvarného vyjadřování vede žáky
ke schopnosti pochopit vztah obsahu a formy.
učí žáky plánovat si práci a čas
vede žáky tak, aby dokončovali svou práci
vede žáky k hospodárné práci
seznamuje žáky s různými pracovními postupy
zná a dodržuje bezpečnostní a hygienické zásady při práci

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

•
•

•

navazujeme kontakt s rodiči nebo zákonnými zástupci, aby se našlo nejoptimálnější řešení situace
spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odborníky, jelikož mnohé práce žáků
jsou osobní výpovědí, a tak mohou sloužit v případě různých potřeb a problémů jako součást komplexního
vyšetření žáka.
zajišťujeme individuální přístup jak k žákům se zdravotním postižením a zohledňujeme druh, stupeň a míru
postižení při hodnocení výsledků vzdělání
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•

zajišťujeme individuální přístup k žákům nadaným, aby byl zajištěn rozvoj jejich estetické typologie a
předkládáme jim náročnější motivační pobídky.

podporujeme zapojování žáků do celoškolních aktivit
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

•
•
•

organizujeme práci ve skupinách podle úrovně dovedností a vědomostí vizuálně znakového projevu
nabízíme možnost individuálních konzultací
podněcujeme a motivujeme k vlastní tvorbě a k samostatnému studiu

•

podporujeme jejich kreativitu ve spolupráci se školním časopisem

•

zapojujeme žáky do celoškolních aktivit související s prezentací školy

Vzdělávací obsah:

Ročník: 6. třída
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

VÝTVARNÝ OBOR PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA
•

•
•
•

uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti teoretické i VE SVĚTĚ PŘÍRODY
praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými
výrazovými prostředky:
hledání vhodných forem pro vyjádření
používá běžných pojmů nauky o barvě
obsahu v ploše a prostoru
uplatňuje
výrazové
vlastnosti
linie
a
tón, harmonie, kontrast
experimentuje
základy jednoduchých grafických
zná a ověřuje vlastnosti různých materiálů
technik
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Osobnostní a sociální
výchova:
Rozvoj
poznávání

schopnosti

Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena

V

AUT

DEM

SAM

DIS

IZL

CV

SH

REF

Kreativita
Environmentální
výchova:
Základní podmínky
života
Bio – nižší rostliny,
houby, bezobratlí,
ostnokožci
Z – obecný a fyzický
zeměpis
•
•

•

•

Výchova
k myšlení
v evropských
a
písmo – jeho komunikativní a estetická
globálních
chápe umění pravěku a starověku jako přirozený funkce výtvarná úprava knihy
souvislostech:
odraz společenských podmínek
ilustrátor dětských knih
Jsme Evropané
rozvíjení elementárního chápání
Evropa a svět nás zajímá
orientuje se v pravěkém a starověkém výtvarném odlišnosti uměleckého vyjadřování
umění
Multikulturní výchova:
skutečnosti na základě poznání a
srovnání současného a historického
Etnický původ
nachází paralely mezi historickým a současným výtvarného umění (proces a podmínky
Kulturní diference
vzniku uměleckého díla)
uměním
Lidské vztahy
rozezná základy lineárního a kresleného písma,
jeho řazení a užívání v krátkých nápisech

VE SVĚTĚ LIDÍ A BYTOSTÍ

Čj – literární druhy a
žánry,
Hv – rytmus, počátky
hudby,
Zsv – domov, vztahy,
vlast, obec, region,
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V

IZL

PU

SH

DEM

PP

DIS
REF

státní symboly
D – umění pravěku a
starověku
•

je obeznámen s proporcemi lidského těla a hlavy

Mediální výchova :
malířství – různé způsoby uměleckého
Interpretace vztahu
vyjádření skutečnosti (figura, portrét,
mediálních sdělení a
krajina, zátiší)
reality
sochařství a příroda socha, plastika,
sousoší, busta, reliéf

V

AUT

DEM

IZL

DIS

SH

REF

Ročník: 7. třída
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

VÝTVARNÝ OBOR PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA
ČLOVĚK, HISTORIE A UMĚNÍ
• uplatňuje poznání zákonitosti výběru písma a
Osobnostní a sociální
obrazového materiálu, jejich uspořádání v souladu
výchova:
s funkcí a účelem, je seznámen s druhy užitého kaligrafie; užitá grafika, druhy ilustrační
Sebepoznání a
umění
tvorby
sebepojetí Mezilidské
• vyjadřuje jednotu materiálu, funkce a technologie komunikativní a estetická funkce písma, vztahy
zpracování
jeho vztah k obrazovému motivu (knižní
Mediální výchova:
přebal, propagační materiál, reklama)
• seznamuje se a získává základní poznatky v
Vnímání
mediálních
užitá tvorba: divadelní scénografie
oblasti středověké kultury
sdělení
(kulisy, loutky)
Interpretace
vztahů
• zpřesňuje proporce lidské postavy, zobrazuje je v umění a jeho proměny v souvislosti s
mediálních sdělení a
historickým vývojem společnosti;
jednoduchém pohybu
reality
rozvíjení a prohlubování vztahu k
• vyjádřuje dějové vztahy figurativními prostředky výtvarnému umění (druhy volného
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FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V

PP

DEM

IZL

DIS

SAM

CV

PP

REF

AUT

•

výtvarného umění, umělecké slohy,
poznává zařízení a památky výtvarné kultury, osobnosti středověkého umění)
pracuje s výtv. publikací, využívá metod lidská postava; proporce, modul,
digitálních médií
kontrapost, kánon
proměny v zobrazení lidské postavy ve
výtvarném umění (malířství- středověká
náboženská tematika, regionální
stylovost gotiky; sochařství- drobná
plastika, pieta, jezdecká socha, reliéf)

Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních
souvislostech:
Jsme Evropané
Evropa
zajímá)

a

svět

nás

Multikulturní výchova:
Etnický původ
Čj – literární druhy a
žánry
Hv – hudební skladba,
osobnosti
Zsv – státní symboly,
generační vztahy,
společenské chování
D – umění středověku
IKT
–
informace,
grafika

•

•

je seznámen s perspektivou, ověřuje perspektivní
jevy v interiéru i exteriéru; řadí, kombinuje prvky
tvarové i barevné kompozice, řeší úkoly
dekorativního charakteru v ploše a prostoru

rozvíjí prostorové vidění a cítění

KULTURA, VĚDA A TECHNIKA

podněty,
počítačová

Mediální výchova:

Tvorba mediálního
sdělení, Práce v
zobrazení prostoru v ploše (perspektiva;
realizačním týmu
hieratická, středověká, lineární)
M – perspektivní
hledání vhodných forem pro vyjádření
zobrazení těles, plášť
obsahu v prostoru -vztah formy a funkce
objektu a jeho prostorotvorný výraz
D – spolupráce se
(prostor, objem, hmota)
státními institucemi
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V

AUT

DEM

IZL

DIS

SAM

CV

hmatové zkušenosti s tvary, materiály a
konstrukcemi, strukturami
Ročník: 8. třída
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:
VÝTVARNÝ OBOR PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA
• prakticky ověřuje a postupně využívají
LIDÉ V KULTURÁCH A
kompoziční principy
HISTORICKÝCH
•

vědomě volí výtvarné prostředky, přírodní a
umělé materiály, přístupy pro vlastní výtvarné
vyjádření kombinuje je, experimentuje s nimi

SOUVISLOSTECH

PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

Osobnostní a sociální
výchova:
Kreativita

rovnoběžné
promítání,
pohledy,
Mezilidské vztahy,
perspektiva, hieratická, renesanční,
hodnoty postoje,
vícepohledové
zobrazení,
průřezy
praktická etika
prostorem, imaginární prostory
Multikulturní výchova:
haptická, komunikační, prostorově
Kulturní diference
orientační cvičení
Princip sociálního smíru
zobrazení znázorněných situací, využití
a solidarity
vlastního těla
Mediální výchova:
skupinová tvorba – tvorba záznamů a
Kritické čtení a vnímání
dokumentace akce
mediálních sdělení
spojení výtvarné tvorby s hudbou,
Zsv – člověk jako
pohybem, dramatem, tvorba
osobnost, charakter,
jednoduchých dramatických a
temperament, vnitřní
multimediálních představení
stavy, postoje, hodnoty
řešení divadelního prostoru
konzumní společnosti,
umění a komunikace
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EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V

SKUP

DEM

AUT

DIS

SH

CV
REF
S
PROJ

verbální a neverbální
Hv – struktura hudební
kompozice
Čj – vznik písemných
památek, liter. památky
nejstarších civilizací,
Bible jako základ
evropské kultury
•

•
•

•

orientuje se v oblasti novodobého umění s jeho
podmíněností

VĚDA A TECHNIK A DESIGN,
ARCHITEKTURA, VÝTVARNÉ
UMĚNÍ

zná vybrané architektonické články

dominanta, subdominanta, vertikála,
diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie
v experimentálních činnostech a vlastní
tvorbě

rozpozná základní znaky vybraných slohů a
směrů v novodobém umění
je seznámen s kompozičními schématy

orientace v slohových stavebních
prvcích: římsa, portál, sgrafita,
balustráda..
poučení o proměně šerosvitu v abstrakci

Osobnostní a sociální
výchova:
Sebepoznání,
sebepojetí, kreativita
Multikulturní výchova:
Multikulturalita
Princip sociálního smíru
a solidarity

V

PP

DEM

SAM

DIS

AUT

REF

SH

CV
EX

D – novověk – současné
umění: vybrané kapitoly
a projekty

návrhy jednoduchých užitných
předmětů, vyhledávání reprodukcí,
fotografií z časopisů a tiskovin

Ročník: 9. třída
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ŽÁK:
VÝTVARNÝ OBOR PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA
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PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

•

zabývá se barvou v umění, hodnotí, srovnává v
různých historických epochách

•

hlouběji zkoumá charakter a psychické účinky
barev, jejich symboliku

•

pracuje se světlem a barvou v konkrétním
prostředí a prostoru (paprsek, stín, osvětlení
modelu)

Výchova
k myšlení
v evropských
a
globálních
základní znalosti nauky o barvách: tón,
souvislostech:
jas, lomená barva, kontrast, harmonie,
Jsme Evropané
přírodní a syntetická barviva

VESMÍR – ZEMĚ, DNES, VČERA,
POZÍTŘÍ

aplikace nauky o barvě
(impresionismus, fauvismus, kubismus)
způsoby míchání barev na PC
hledání vhodných forem pro vyjádření
obsahu v ploše a prostoru (kresba,
malba, grafika, prostorová tvorba, PC
grafika, multimédia)

DIS

SH

V

AUT

CV

SAM

DIAL

Environmentální
výchova: Lidské
aktivity a problémy
životního prostředí
F – vlnění, záření,
zvukové jevy,
astrofyzika
Př – Země –
mineralogie, modely
krystalů
Z – obyvatelstvo, sídla,
přírodní podmínky,
hospodářství

•

•
•

objevuje a ověřuje jednotu výtvarného
estetického a matematického řádu orientuje se v
hlubším poznání a zvládnutí vybraných
výtvarných technik
rozlišují kvalitu podkladu pro konkrétní
výtvarnou techniku
vědomě volí vhodný podklad, savost, strukturu,
barvu papíru, experimentují

LIDÉ V PROSTORU A ČASU
záznamy autentických smyslových
zážitků, emocí, snových představ,
prchavých okamžiků, jemných projevů
energie, myšlenek, (hledání jejich
podobnosti a odlišnosti)
výtvarná geometrie spirál, ulit,
labyrintů, ornamentů, fraktálů
plošné dekorativní kompozice v užité
grafice vazba dekoru na tvar (kruh,
čtverec, prostorový útvar), stylizace
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Osobnostní a sociální
výchova:S
Rozvoj schopností
poznávání, Sebepoznání
a sebepojetí Kreativita
Zsv – souvislosti
kulturního a
ekonomického dění
komerční, alternativní
umění, globální
problémy lidstva,
pomoc rozvojovým

V

AUT

DEM

SH

DIS
CV

zemím
Čj – literatura
středověku
Ch – drogy, otravné
látky, znečištění
prostředí
D – starověk, antika
•

učí se zacházet s dostupnými zobrazovacími
prostředky

•

v přírodě, technických výtvorech i výtvarných
dílech hledá, analyzuje, skryté i tušené
zákonitosti výtvarných projevů

•

podílí se na kultivaci školního prostředí, v týmu
spoluvytváří koncepci výtvarných řešení
jednotlivých prostor školy

SVĚT PŘEDMĚTŮ A UMĚNÍ

V

IZL

Interpretace vztahu
seznamuje se s hlavními trendy
mediálních sdělení a
současného výtvarného umění: video art,
reality
multimédia, animace

DEM

SAM

zákonitosti výběru a užití písma, jeho
sdělovací, výrazová, a estetická funkce:
uplatnění řazení a kompozice v ploše
aplikace zásad propojení písma a
motivu (využívání hotového i volně
kresleného písma)

EX
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Mediální výchova:

IKT – multimédia

DIS
CV

5.5.2 Hudební výchova
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání.
Hudební výchova tvoří nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Napomáhá chápat umělecké proměny
v historických zkušenostech. Žáci se seznamují s hudebním světem na základě vlastních zkušeností z prožité či aktivně
provozované hudby. Přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem prostřednictvím specifického cítění,
tvořivosti a kulturního přístupu. Předmět rozvíjí osobnost žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně –
pohybových a poslechových činností a rovněž vede žáky k lepšímu porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu Tyto činnosti se vzájemně prolínají. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního
vyjadřování.
Hudební výchova vede žáka k rozvíjení hudební cítění, uplatňování svých hudebních dovedností. Formou dialogu
vedeme studenty k přijímání názorů ostatních a k respektování jejich hudebního vkusu a zaměření. Prostřednictvím exkurzí,
návštěv koncertů a různých hudebních pořadů pro školu vedeme žáky k uvědomění si, respektování a přijímání pravidel
společenské etikety. Formou referátů vedeme žáky ke sledování aktuálního dění v hudebním světě a v oblastech, které s
hudbou souvisí.
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět je vyučován 1 hodině týdně v každém ročníku.

Klíčové kompetence

1) Kompetence k učení
•
•
•
•

učit žáky plánovat a organizovat si svou činnost, posléze i vyhodnocovat
klást důraz na porozumění textu, zápisu
vést žáky k samostatným výstupům – referáty, a k vyjádření názoru k dané problematice
uplatnit individuální přístup
511

• podporovat vyhledávání informací z různě dostupných zdrojů
• motivovat žáky k celoživotnímu učení, pedagog by měl být příkladem
• zadávat žákům domácí úkoly s různými cíli

2) Kompetence k řešení problému
•
•
•
•
•
•

vést žáky k hledání různých řešení problému, umět obhájit svůj názor
v rámci svých předmětů ukazovat možnosti jak problémům předcházet
při výuce motivovat žáky problémovými úlohami z praktického života
žáky vést k samostatnému zpracovávání informací z různých zdrojů
žáky vést úměrně jejich věku k používání internetu
vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci

3) Kompetence komunikativní
•
•
•
•
•
•

vést žáky ke vhodné komunikaci s okolím ve škole i mimo ni
vést žáky k obhajobě vlastního názoru vhodnou formou, k argumentaci a poslouchání názoru jiných
vést žáky k vzájemnému respektu a porozumění
podporovat přátelské vztahy ve třídách, ve škole
podporovat komunikaci s jinými školami
spolupracovat s rodiči, třídní schůzky,

4) Kompetence sociální a personální
•
•
•
•

využívat skupinové práce žáků, podporovat jejich vzájemnou pomoc při učení
vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, jednání
vést žáky k přijímání různých rolí v týmové práci
vést žáky k otevřené diskusi
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5) Kompetence občanské
• vést žáky k dodržování pravidel chování v třídním kolektivu i mimo něj dle školního řádu
• stimulovat žáky k samostatnému rozhodování a dodržování psychohygieny
• vést žáky k úctě k národním tradicím, historickým památkám

6) Kompetence pracovní
• určovat pravidla pracovních postupů, adaptovat žáky na různé pracovní podmínky
• vést žáky k ochraně zdraví

Ročník: šestý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

Zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase, případně na
základě svých dispozic i vícehlase

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

UČIVO

Rytmus – (říkadla)
rytmické slabiky,
rytmická ozvěna, hra na
tělo, rytmus a slovo

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizace,

Jednohlasý zpěv,
dechová a hlasová
cvičení, rozezpívání,
solmizační slabiky (C
dur) rozšiřování

Čj
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FORMY A METODY
VÝUKY

V, DIS, CV

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

ÚZ, IZL

hlasového rozsahu,
hlasová hygiena
Písně lidoví i umělé
Orientace v notovém
záznamu vokální skladby
Vlastnosti tónu
Reprodukuje na základě svých
schopností a dovedností různé
motivy, témata i části skladeb,
rozliší poslechem dur a moll akord;
podle svých schopností příp.
vytváří i vlastní jednoduché
doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace, orientuje se
v notovém zápise písní; rozliší
poslechem

Dur a moll akordy

Na základě svých individuálních
hudebních a pohybových
schopností a dovedností
reprodukuje a realizuje jednoduché
hudebně pohybové improvizace

Hudba a tanec, scénická
hudba, melodram

Stavba akordu

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Poznávání lidí

CV

ÚZ, IZL

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Poznávání lidí,
Sebepoznání a sebepojetí,
Kreativita, komunikace,
Seberegulace a sebeorganizace,
Mezilidský vztahy

DEM, S

SKUP

Hudební variace

Hudebně – pohybové
improvizace
Tanec (význam, funkce,
takt)

Tv
Vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
významové prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho

Hudební formy
- malá písňová forma
- variace

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizce
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V, PU, DEM,

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

přistupuje k hudebnímu dílu jako k
logicky utvářenému celku
Zařadí slyšenou hudbu do určitého
stylového období hudby

Čj
Dějiny hudby
– periodizace a vývoj
v kontextu doby

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech:
Evropa a svět nás zajímá
D, Vv
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V, DIS, DEM, INT

ÚZ, IZL, SAM

Ročník: sedmý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

Zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase i vícehlase, v dur či
moll tóninách

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

UČIVO

Hlasová hygiena
(rozezpívání, dechová a
hlasová cvičení),
jednohlasý vokální
projev)

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizace

FORMY A METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, DIM

ÚZ, IZL

V, DIM

ÚZ, IZL, SKUP

V, DIS, PU, INT, BES,
PROJ, EX, REF, S

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

Čj
Je schopen uplatnit své vokální
schopnosti v komunikaci i při
mluvním projevu v běžném
životě

Kánon, vícehlas

Zařadí slyšenou hudbu do
určitého stylového období

Nauka o hudebních
nástrojích (rozliší barvu
zvuku jednotlivých
/základních/ nástrojů
ve znějící hudbě

Má představu o základních
tonálních a rytmických vztazích;
Dle svých schopností
reprodukuje a příp. i vytváří
jednoduché doprovody a
pohybové improvizace

Hudebně – pohybová
improvizace

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech:
Objevujeme Evropu a svět
D, Vv
Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizace,
Mezilidské vztahy

V, DEM, S

ÚZ, SKUP, SAM

V, DIS, PU, SV, DEM,
DIAL, INT, REF

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

Tv
Rozpoznává pěvecké styly a
typy hlasů

Chorál (gregoriánský
chorál), polyfonie,

Osobnostní a sociální výchova:
Psychohygiena
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homofonie (dělení
lidských hlasů)
Žák je schopen
rytmický
zaklad
hudebních skladeb

Čj, Bi

analyzovat
některých

V, PU, CV, DEM

Konfrontuje a aplikuje své Fuga, concerto grosso,
dovednosti a praktické zkušenosti z
nástrojový
koncert,
hudebních aktivit při setkávaní s
symfonie a symfonická
další hudbou
báseň;
sonáta a sonátová forma
Vytváří si základní strukturu
faktů z hudebních dějin. Nové
informace vnímá v kontextu doby.

Osobnostní a sociální výchova: V, DIS, DIAL, INT
Rozvoj schopností poznávání,

ÚZ, IZL, SAM

ÚZ, IZL,

Poznávání
lidí,
Kreativita,
Seberegulace a sebeorganizace

Hudební
středověk Osobnostní a sociální výchova: V, PU, DEM, DIAL, PROJ,
(charakteristické
znaky, Psychohygiena
REF
prvky), hudební ukázky

ÚZ, PP IZL,
SAM

D
Zná charakteristiku základních
uměleckých slohů evropských
dějin.

Renesanční hudba (znaky,
prvky) a reprezentující
D
představitelé

V, PU, DEM, DIAL, PROJ,
REF

ÚZ, PP IZL,
SAM

Barokní hudba (znaky,
prvky)
a
D
představitelé/osobnosti

V, PU, DEM, DIAL, PROJ,
REF

ÚZ, PP IZL,
SAM

V, CV, INT

ÚZ, PP IZL,
SAM

Vývoj notace od prvních D
záznamů pod současnost
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Chápe paralely a vyhledává
souvislosti mezi
výrazovými prostředky různých
oblasti umění (hudbou a jinými
druhy umění)

Výtvarná a pohybová Osobnostní a sociální výchova:
reflexe poslechu
Seberegulace,
organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů,

DEM, INT, BES, EX, S

ÚZ, PP IZL,
SKUP, SAM

V, DIS, DEM, DIAL, BES,
PROJ, EX, REF

IZL, SKUP

V, DIS, DEM, INT

ÚZ, IZL, SAM

Kreativita
Osobnostní rozvoj
D, Čj, Vv
Chápe paralely a vyhledává
souvislosti mezi
výrazovými prostředky různých
oblasti umění (hudbou a jinými
druhy umění)

Techniky a technologie

Chápe paralely a vyhledává
souvislosti mezi
výrazovými prostředky různých
oblasti umění (hudbou a jinými
druhy umění)

Tanec a hudba (zpěv
tanečních písní, tance
lidové, výrazové, balet)

záznamu hudby

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Sebepoznání
a
sebepojetí,
Mezilidské
vztahy,
Seberegulace a sebeorganizace

D, Tv
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Ročník: osmý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

UČIVO

Aktivně poslouchá vybrané
ukázky a následně uplatňuje
v diskuzi vlastní teoretické
a praktické poznatky. Analyzuje
na základě svých schopností
skladbu/ukázku, kterou zná
z poslechu.

Poslechové činnosti
(poslechové ukázky,
diskuze)

Vyjmenuje tóny stupnice C dur

Stupnice (dur), tónina

Reprodukuje na základě
svých schopností a dovedností
různé motivy a části skladeb,

Vokální činnosti
(o lidském hlase); hlasová
hygiena, správné hlasové
návyky

Vytváří a volí jednoduché,
doprovody; orientuje se v zápise
písní a skladeb; v hudebním
názvosloví

Rytmická a pěvecká
improvizační cvičení

S pomocí učitele analyzuje
rytmický základ hudebních
skladeb a snaží se z něho
vycházet pro pohybové aktivity

Píseň – melodie,
harmonizace - doprovod

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizace

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizace

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Psychohygiena,
Seberegulace a sebeorganizace
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FORMY A METODY
VÝUKY

DEM, DIAL, INT

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

ÚZ, IZL, SAM

V, DEM

ÚZ, IZL

V, DIS, DEM

ÚZ, IZL, SKUP

V, CV, DEM

IZL, SKUP

V, INT

SKUP

Aplikuje zkušenosti
z hudebních aktivit i svou
představivost při setkávaní
s další hudbou; rozviji svůj
vkus; píseň lidová vs současná
interpretace/zpracování

Artificiální a nonartificiální hudba

V

ÚZ, IZL,
SKUP, SAM

Hudba 20. století; (např.
world music, ethnic fusion,
…)

V, DIAL, REF

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

Hudební dějiny –
klasicismus a romantismus
ve světě; v českých
zemích

V, DIS, INT, BES, PROJ, EX,
REF

PP, IZL

Jazzová a rocková hudba –
vznik, vývoj, představitelé

V, DIS, INT, BES, PROJ, EX,
REF

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

Chápe souvislosti mezi
výrazovými prostředky
různých oblasti umění a
rozumí jim v souvislosti
s historickým kontextem doby

Stylové prvky
v proměnách času a jejich
vývoj – od baroka po
současnost

V, DEM

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

Vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění.
Své poznatky znázorní dle svých
možností graficky resp.
pohybově.

Poslechová nebo výtvarná
reflexe poslouchaného
díla, skladby,
charakteristické pasáže
skladby

DEM, INT, REF

ÚZ, IZL, SKUP

Získává základní informace a
poznatky z jednotlivých
hudebním období; vytváří si
základní strukturu souvislostí a
faktů z hudebních dějin

Osobnostní a sociální výchova:
Rozvoj schopností poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí,
Mezilidské vztahy,
Seberegulace a sebeorganizace
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Ročník: devátý
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK:

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

UČIVO

Na základě svých možností zpívá
intonačně čistě a rytmicky přesně a
současně využívá svůj individuální
pěvecký potenciál; analyzuje text
zpívané písně a porozumí obsahu a
významu díla

Vokální činnosti
(vlastní hlasová rozcvička;
artikulační, intonační a
rytmická cvičení; hlasová
hygiena); základy sborového a
sólového zpěvu (dělení hlasů)

Píše noty do notové osnovy
v rozsahu c1 – c3 a zná jejich
umístění na klávesnici

Noty, intervaly a orientace v
notovém zápisu

Pomocí
lehko
ovladatelných
hudebních nástrojů se dle svých
možností
snaží
zapojit
do
kolektivních hudebních aktivit

Instrumentální činnosti a
tvorba jednoduchých
instrumentálních doprovodů;
skupinová instrumentální
improvizace

Osobnostní a sociální výchova:

Snaží se pohybově vyjádřit

Hudebně pohybové činnosti
Propojení slyšené hudby- tance
(pohybu)
Realizace jednoduchých i
složitějších hudebně
pohybových improvizací.
Nácvik základní taneční
choreografie

Osobnostní a sociální výchova:

základní rytmický a dynamický
průběh poslouchané skladby

Osobnostní a sociální výchova:

FORMY A METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V, CV, DEM

ÚZ, IZL, SKUP

V, CV

PP, IZL, SAM

V, CV, DEM

SKUP

V, CV

ÚZ, IZL,
SKUP, SAM

Psychohygiena, seberegulace,
sebeorganizace
Čj, Bi, SZV

Jednoduché vokální kompozice

Psychohygiena, seberegulace,
sebeorganizace, reflexe
sebeovládání

Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti;
Spolupráce a soutěž
Tv
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Hra na dirigenta (funkce,
partitura, uspořádání
orchestru)
Vnímá a popíše podstatné/
charakteristické hudební znaky z
proudu znějící hudby,

Periodizace dějin hudby (od
pravěku po současnost)

Osobnostní a sociální výchova:
Sociální komunikace

V, DIS, CV, DEM, DIAL,
INT, BES, EX, REF

ÚZ, PP, IZL,
SAM

V, DIS, CV, INT, BES, EX,
REF

ÚZ, IZL,
SKUP, SAM

V, DIS, CV, DEM, DIAL,
INT, BES, EX, REF

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

V, DIS, CV, DEM, DIAL,
INT, BES, EX, REF

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

V, DIS, CV, DEM, DIAL,
INT, BES, REF

IZL, SKUP,
SAM

Čj, D, Vv, ZSV

Rozpoznává hudebně výrazové
prostředky užité ve skladbě,
uvědomuje si hudební formu díla
Popíše a na vybraných
hudebních dílech ukáže důležité
znaky tvorby a interpretace,
vysvětlí, v čem tkví originální a
nezaměnitelný přinos skladatele
a interpreta

Multikulturní výchova:
Účinky mediální
produkce a jejich význam,
Vv, ZSV

Počátky hudby, (pravěk,
starověk, etnická hudba)

Osobnostní a sociální výchova:
Sociální komunikace,
Rozvoj schopnosti poznávání
Čj, D, Vv

Středověk, renesance, baroko,
klasicismus

Osobnostní a sociální výchova:
Sociální komunikace,
Rozvoj schopnosti poznávání
Čj, D, Vv

Rozpoznává klíčové hudebně
výrazové prostředky a přisuzuje
jim konkrétnější význam

Aktuální hudební trendy 20. –
21. století)
Hudba altyernativní
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Diskutuje o vybraném díle a
kriticky přemýšlí; respektuje a
vyslechne si názory spolužáků

Multikulturní výchova:
Základní problémy
sociokulturních rozdílů

V, DIS, CV, DEM, DIAL,
INT, BES, EX, REF

ÚZ, IZL

V, DIS, DEM, DIAL, INT,
BES, EX, REF

ÚZ, IZL,
SKUP, SAM

V, DIS, CV, DEM, DIAL,
INT, BES, EX, REF

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

DIS, DIAL, BES

ÚZ, IZL

DIS, DEM, DIAL, INT, BES,
EX, REF

ÚZ, IZL

ZSV
Charakterizuje znějící hudbu a umí
dílo žánrově zařadit, uvědomuje si
rozdílnost hudebního myšlení
v jednotlivých etapách
Historie, vznik a vývoj
hudby: jazzové a rockové
Rozpozná a určí vhodnost či
nevhodnost využití určité hudby
v konkrétních situacích.

Lidová píseň, folklór, etnická
hudba, worldmusic

Osobnostní a sociální výchova:
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti,
Sociální komunikace
Výchova k myšlení evropských
a globálních souvislostech :
Žijeme v Evropě
Čj, Dě, Vv, Tv

Uvědomuje si význam folklóru a
národní hudby; vnímá regionální
rozdíly a odlišností

Osobnostní a sociální výchova:
Seberegulace,
Sociální komunikace,
Multikulturní výchova:
Základní problémy
sociokulturních rozdílů
Čj, Dě, Vv, ZSV
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Uvědomuje si rozdílnost
přístupů jednotlivých lidí k
hudbě

Osobnostní a sociální výchova:
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti,
Sociální komunikace

DIS, DEM, DIAL

SKUP

DIS

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

DIS, DIAL, BES

ÚZ, PP, IZL,
SKUP, SAM

ZSV
Hudbu vnímá jako způsob
prezentace vlastních pocitů a
názorů.

Osobnostní a sociální výchova:
Sociální komunikace

Odsoudí a identifikuje hudbu, která
podněcuje k násilí a rasizmu.

Osobnostní a sociální výchova:
Morálka všedního dne,
Spolupráce a soutěž

Vv, ZSV
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5.6 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast slouží především k získání základních návyků pro průběžné udržování tělesné zdatnosti, duševní a
sociální pohody. Na druhé straně ale rovněž směřuje i k poznání vlastních pohybových možností a k jejich rozvoji. Současně
se rozvíjejí i teoretické poznatky (míra pohybové aktivity, fyziologická podstata fungování svalového aparátu a vnitřních
orgánů, stravovací a pitný režim, hygienické zásady, ochrana zdraví v mimořádných situacích,...), které navazují
především na předměty biologie a občanská výchova. Smyslem tělesné výchovy je tedy zařazení pohybové aktivity do
životního stylu žáka jako formy kompenzace duševní zátěže, pro regeneraci sil a pro podporu a ochranu zdraví.
Oblast zahrnuje vyučovací předměty:
•

Tělesná výchova
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5.6.1 Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka tělesné výchovy je zaměřena na získání základních návyků pro celoživotní aktivní ochranu zdraví tělesným cvičením. V
návaznosti na vyučovací předmět Základy společenských věd zdůrazňuje spojitost mezi zdravím a duševní a sociální pohodou, které
jsou nedílnou součástí lidského života. Vede také studenty k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za zdraví, bezpečnost a kvalitu
životního prostředí. Využívá rovněž poznatky z vyučovacího předmětu Přírodopis a Fyzika, které se zde prakticky aplikují na
jednotlivých pohybových činnostech za předpokladu chápání principů fungování z hlediska vnitřní stavby a biomechaniky lidského
organismu.
Současně je vnímání pohybové činnosti prezentováno i jako individuální umělecký, emoční a společenský prožitek. Neopomenutelný
je i aspekt poznávání historie i současnosti společenského a sportovního života např. v souvislosti s olympijskou myšlenkou a zásadami
fair-play.
Nezbytnou součástí výuky je důraz na bezpečnost a úrazovou prevenci při pohybových činnostech a předcházení různým rizikům,
ale i řešení možných následků (první pomoc, principy chování a ochrany zdraví při mimořádných událostech.
Časové a organizační vymezení předmětu
Výuka tělesné výchovy probíhá zejména v tělocvičně (vhodná zejména pro basketbal, volejbal, florbal a sportovní gymnastiku) a
posilovně vybavené nářadím a náčiním pro kondiční cvičení. Průběžně jsou podle zájmu studentů a finančních možností školy do
výuky zařazovány i vyučovací jednotky plavání.
Ve všech ročnících probíhá výuka v rozsahu dvou hodin týdně odděleně pro hochy a dívky. V případě nízkého počtu chlapců (dívek)
v jedné třídě může v jednotlivých ročnících docházet ke slučování více skupin z důvodů lepšího využití kapacity sportovišť.
Mimo rámec školní výuky jsou zařazovány i tréninkové jednotky a účast na soutěžích mezi školami v rámci Asociace školních
sportovních klubů. Tradičními soutěžemi bývají obvykle atletická olympiáda, vánoční florbalový turnaj a letní turnaj v míčových hrách,
které umožňují používat a porovnávat výkonnost studentů v rámci školy.
Kromě jednodenních akcí škola organizuje i akce vícedenní. Zpravidla v sedmém ročníku je pro studenty připraven lyžařský kurz.
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Klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
- pro vykonání pohybových úkolů vyhledává vhodné způsoby, metody a strategie
- rozvíjí pohybovou aktivitu cíleně i mimo vyučování
- užívá odborné termíny – názvosloví při pořadových cvičeních, názvosloví obecně užívané při jednotlivých sportech, má přehled
o struktuře soutěží sportovních svazů
- samostatně pozoruje a zkouší jednotlivé pohybové dovednosti během výuky i v multimédiích, ze kterých rovněž získává aktuální
informace z oblasti sportu nejen v blízkém okolí, ale i ve světě
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
2. Kompetence k řešení problémů
- k řešení problémů využívá vlastního úsudku a předchozí zkušenosti
- je schopen zorganizovat soutěže na úrovni třídy nebo školy
- reaguje na vzniklé situace nejen podle naučeného schématu, ale vytváří i nové – kreativní - varianty řešení
- kriticky hodnotí a domýšlí důsledky vlastního rozhodnutí při řešení problémů s ohledem na zdraví svoje i svých spolužáků
3. Kompetence komunikativní
- je schopen vyjádřit se výstižně, srozumitelně a kultivovaně při komunikaci během sportovního výkonu, ať už se jedná o
komunikaci s učitelem nebo spolupráci ve skupině
- vhodně reaguje na rady a připomínky učitele
- zná význam signálů, zvuků a gest učitele v pozici rozhodčího nebo trenéra, na které adekvátně reaguje
4. Kompetence sociální a personální
- spolupracuje s ostatními na dosažení společného cíle (vstřelení branky, vyřešení zadaného problému)
- akceptuje roli v týmu, která je mu přidělena, a snaží se přispět k co nejlepšímu společnému výsledku
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- prokazuje respekt nejen učiteli, ale i ostatním členům skupiny, třebaže jsou v roli sportovních protivníků
- rozvíjí svoji zdravou sebedůvěru a koriguje své jednání směrem, který jej naplňuje a přispívá k pocitu sebeúcty
5. Kompetence občanské
- má na mysli nejen své vlastní cíle a hodnoty, ale chápe i situaci ostatních
- proti nepřiměřenému psychickému i fyzickému zacházení a útlaku aktivně vystupuje
- ctí obecně přijímané principy (zákony, školní řád, bezpečnostní pokyny, společenské normy,...) ve škole i mimo ni
- rozhoduje a chová se zodpovědně při organizaci sportovních aktivit, v krizových situacích ohrožujících zdraví a život člověka
6. Kompetence pracovní
- bezpečně a šetrně používá materiální vybavení a zařízení, přičemž dodržuje vymezená pravidla
- přizpůsobuje se i v změněných nebo obměněných pracovních podmínkách

Vzdělávací obsah

viz následující stránky
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Ročník: 6.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - ŽÁK:
Umí změřit srdeční frekvenci
Dokáže využít získané údaje k úpravě pohybové zátěže
Pravidelně se věnuje některému sportu nebo pohybové aktivitě

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

V,
CV, AUT,
DEM,
SAM
Organizace, hygiena a Osobnostní
a
sociální
DIAL, S
bezpečnost
výchova : Seberegulace a
Sebeorganizace

SKUP,

Zvládá různé sociální role v osvojovaných činnostech (hráč, divák,
rozhodčí)
Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola

Zvládá praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz,
nevhodné klimatické podmínky,...)

Bi, Ov

Zvládá vyložit a respektovat základní pravidla LA disciplín, orientuje Lehká atletika
se v pojmech LA abeceda, nízký, polovysoký a vysoký start, souvisle
Běhy
uběhne 800m
Skoky
Zvládá napojit odraz při skoku dalekém po stupňovaném rozběhu,
pracuje na zvládnutí skoku do dálky stylem „skrčmo“, při skoku Hody
vysokém používá zádový styl

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace
Bi

Zvládne odhodit míček z místa z bočního postavení
Osvojuje si zásady hygieny při využívání veřejného bazénu, dokáže Plavání
rozlišit jednotlivé plavecké styly (prsa, kraul, znak, delfín), zvládá
základní plavecké dovednosti, je seznámen se základy závodní techniky
a pracuje na jejím zvládnutí, dýchá do vody, dokáže skočit startovní
skok z bloku, skok z prkna 1m po nohách, skok do neznámé vody,
seznamuje se základy záchrany tonoucího a první pomoci při utonutí,
uvědoměle respektuje zejména bezpečnostní pokyny vyučujícího
529

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace
Bi

Zvládá základní pravidla sportovních her, je schopen hry se Sportovní hry
zjednodušenými pravidly, rozpozná základní porušení pravidel a
adekvátně na ně reaguje
Házení a chytání míče, pravidla o „autu“, přešlap, počítání, rotace hráčů
během hry

Vybíjená, přehazovaná

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace
Bi, D

Basketbal
Dokáže realizovat přihrávku obouruč, bez porušení pravidel driblovat,
po driblingu přihrát, z místa střílet na koš, uplatňuje pravidla o
rozskoku, krocích, faulu, míče mimo hru a 3 sekund
Snaží se udržet míček na hokejce, vést míček za pohybu, přihrává a
střílí na branku z místa

Florbal

Zpřesňuje přihrávky ve dvojicích na místě, vedení míče za pohybu, Fotbal
střelba na bránu z místa

Dbá zásad správného držení těla, koordinuje gymnastické pohyby,
přiměřeně se orientuje v prostoru, zdokonaluje gymnastický kotoul
vpřed, vzad do dřepu, stoj na lopatkách, přeskok přes kozu, výskok do
dřepu na koně, náskok do vzporu na hrazdě po ramena, seskok
přešvihem únožmo, sešin, podmet, přeskoky na švihadle na místě,
vpřed, vzad, snožmo, střídnonož, chůze po kladině, poskoky a obraty
na kladině, šplh na tyči, na provaze, ovládá základní gymnastické
názvosloví

Gymnastika
Akrobacie

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Přeskok (gymnastická
koza,
kůň,
švédská
bedna)
Bi, Ov
Cvičení
na
hrazdě
cvičení na bradlech

Dokáže poskytnout spolužákovi adekvátní dopomoc a záchranu při
cvičení
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Cvičení se švihadly
Cvičení na kladině
(zejména dívky)
Lano a tyč na šplhání

Ročník: 7.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - ŽÁK:
Umí změřit srdeční frekvenci
Dokáže využít získané údaje k úpravě pohybové zátěže
Pravidelně se věnuje některému sportu nebo pohybové aktivitě

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

Osobnostní
a
sociální V,
CV, AUT,
SAM
výchova : Seberegulace a DEM,
Organizace, hygiena a
Sebeorganizace
DIAL, S
bezpečnost

Zvládá různé sociální role v osvojovaných činnostech (hráč, divák,
rozhodčí)

Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola

Zvládá praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz,
nevhodné klimatické podmínky,...)

Bi, Ov
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SKUP,

Souvisle uběhne 1000m, s ohledem na své předpoklady zvládá
švihovou techniku běhu, umí připravit bloky pro nízký start , při
nácviku skoku vysokého využívá techniku flop, skok do dálky realizuje
skrčným způsobem, dokáže využít stupňovaného rozběhu , při hodu
míčkem využívá bočného postavení a rozběhu ze 3, 5 resp. 7 kroků

Lehká atletika
Běh v terénu
Běh na dráze

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Poznávání lidí, DIAL, S
SAM
Hodnoty, postoje, praktická
etika

Skok vysoký
Skok do dálky

Ov

Hod míčkem
Ovládá základní pravidla prováděných sportovních her a respektuje je Sportovní hry
Přehazovanou dokáže hrát v rychlém tempu

Přehazovaná

Seznamuje se se základy volejbalového odbití míče prsty i bagrem, Základy volejbalu
využívá převážně odbití po odrazu ze země, uvědomuje si nutnost práce
nohou
Basketbal
Bez hrubých porušení pravidel předvede dvojtakt po driblingu, po
přihrávce jedno úderový dribling a střelbu na koš, kterou provádí v
duchu správné techniky s ohledem na své předpoklady, rozumí
pojmům: „uvolňování hráče bez míče“, „osobní obrana“, „rychlý
protiútok“

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
SAM
výchova : Seberegulace a DIAL, S
Sebeorganizace
Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola
Bi, Ov

Seznamuje se s házenkářským míčem, jeho vlastnostmi, střelbou na Házená
bránu z místa, přihrávkami za pohybu („mlýnek“)
Dokáže přiměřeně rychle a přesně zpracovat míč, přihrát a vystřelit z Fotbal
místa i za pohybu
Zdokonaluje přihrávky za pohybu, florbalový dribling, střelbu ze
Florbal
střední vzdálenosti
S ohledem na své schopnosti zvládá stoj na rukou s dopomocí, pokouší Gymnastika
se o přemet stranou, při kterém se orientuje se v prostoru, na
Akrobacie
gymnastickém koni přiměřené výšky se pokouší o skrčku, na kruhách
dokáže překot vpřed, vzad, nacvičuje přeskoky přes švihadlo za
pohybu, pokouší se navazovat jednotlivé prvky, vyšplhá na tyči alespoň
2m, pokouší se o šplh na laně
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Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Dokáže poskytnout spolužákovi adekvátní dopomoc a záchranu při Přeskok
(gymnastický
cvičení prostných i na nářadí
kůň,
koza,
švédská
bedna)
Opakuje a zdokonaluje učivo primy
Cvičení na kruzích
cvičení na bradlech
cvičení na hrazdě

Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola
Bi, Ov

Cvičení se švihadly
Šplh na tyči, na laně
Zdokonalování techniky jízdy vpřed, překládání vpřed, zastavení, Bruslení
obraty, bruslení ve dvojici, základy hokeje (chlapci), závodivé hry

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
SAM
výchova : Seberegulace a DIAL, S
Sebeorganizace
Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola
Bi, Ov

Postupně se interiorizuje se zásadami otužování, zná a respektuje Zdravověda,
hygienické zásady proti šíření kapénkových infekcí, chápe negativní pomoc
vliv dlouhodobého sezení u PC na oči a pohybový aparát

První Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Zná a umí používat čísla tísňového volání
Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola
Bi, Ov
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Bezpečně zvládne jízdu na všech typech vleků, svahy střední obtížnosti Lyžařský kurz
sjíždí kontrolovanou rychlostí, dokáže bezpečně zastavit, anticipuje
možná nebezpečí při využívání veřejných sjezdovek, ovládá základní
techniky běhu na lyžích, seznamuje se s disciplínami a základními
pravidly závodního lyžování, dbá zásad bezpečného pobytu a pohybu v
přírodě, vytváří si návyky k ochraně přírodního prostředí

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
SAM
výchova : Seberegulace a DIAL, S
Sebeorganizace
Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola
Bi, Ov

Ročník: 8.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - ŽÁK:
Umí změřit srdeční frekvenci
Dokáže využít získané údaje k úpravě pohybové zátěže

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

CV, AUT,
Organizace, hygiena a Osobnostní
a
sociální V,
bezpečnost
výchova : Seberegulace a DEM,
SAM
Sebeorganizace
DIAL, S

Pravidelně se věnuje některému sportu nebo pohybové aktivitě
Zvládá různé sociální role v osvojovaných činnostech (hráč, divák,
rozhodčí)

Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola

Zvládá praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz,
nevhodné klimatické podmínky,...)

Bi, Ov
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SKUP,

Souvisle uběhne 1500m, zdokonaluje švihovou techniku běhu,
uvědoměle kontroluje svůj pohyb, při skoku do dálky se postupně
soustřeďuje na stupňovitý rozběh, přesnost odrazu a odraz do výšky,
při skoku vysokém bezpečně ovládá základní techniku stylu flop,
dokáže odhodit granát po stupňovaném rozběhu tzv. „oštěpařskou
technikou“, zvládá základy vrhu koulí z bočního postavení

Lehká atletika
Běhy

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Skok do dálky
Skok vysoký
Hod granátem

Bi

Vrh koulí
Sportovní hry
Přiměřeně svým schopnostem dokáže odbít ve dvojici volejbalový míč Volejbal
vrchem i spodem, zvládá spodní podání ze zkrácené vzdálenosti,
orientuje se v odlišných hráčských rolích během rotace v poli, umí
zaujmout tzv. „střehový postoj“ během hry
Rozumí akci „hoď a běž“, pojmu „osobní obrana“ a dokáže je realizovat Basketbal
během hry, respektuje pravidla o krocích, faulu, míče mimo hru a 3s,
reaguje na porušení pravidel, je schopen dodržovat je ve hře i bez přímé
přítomnosti rozhodčího (učitele)

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Bi, Ov

Přiměřeně zvládá dribling házenkářským míčem, trojtakt a střelbu na Házená
branku z náskoku, respektuje pravidla o trestném území
Dokáže realizovat florbalové utkání s modifikovanými pravidly

Florbal

Pokouší se a zpřesňuje přihrávky za pohybu, střelba na bránu ze střední Fotbal
vzdálenosti různou technikou, jednoduché herní kombinace
Přiměřeně svým možnostem zvládá stoj na rukou s dopomocí a ve
vazbě s kotoulem, přemet stranou, skrčku s dopomocí na různém
nářadí, výmyk na hrazdě s dopomocí, chůzi po kladině s s
doprovodnými pohyby paží a obraty, výskok do vzporu na bradlech,
sešin, svis vznesmo, svis střemhlav a komíhání na kruhách, dle svých
možností vyšplhá 4m buď na tyči nebo na laně, rozvíjí rytmické
schopnosti při cvičení při hudbě (zejména dívky)

Gymnastika
Akrobacie

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Přeskok
Cvičení na hrazdě
Cvičení
na
Bi,
kladině(zejména dívky)
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Dokáže poskytnout spolužákovi adekvátní dopomoc a záchranu při Cvičení na bradlech
cvičení
Cvičení na kruhách
Šplh na laně, na tyči
Procvičuje a zdokonaluje učivo nižších ročníků

Bruslení

zdokonalování techniky jízdy vpřed, vzad, překládání vpřed, vzad,
zastavení, obraty, bruslení ve dvojici, základy hokeje (chlapci),
závodivé hry

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Bi,

Ročník: 9.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - ŽÁK:
Umí změřit srdeční frekvenci
Dokáže využít získané údaje k úpravě pohybové zátěže

UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY

FORMY A
METODY
VÝUKY

EVALUAČNÍ
NÁSTROJ

Organizace, hygiena a Osobnostní
a
sociální V,
CV, AUT,
bezpečnost
výchova : Seberegulace a DEM,
SAM
Sebeorganizace
DIAL, S

Pravidelně se věnuje některému sportu nebo pohybové aktivitě
Zvládá různé sociální role v osvojovaných činnostech (hráč, divák,
rozhodčí)

Výchova
demokratického
občana
:
Občanská
společnost a škola

Zvládá praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz,
nevhodné klimatické podmínky,...)

Bi, Ov
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SKUP,

Souvisle uběhne v terénu 2000m, orientuje se ve štafetové předávce,
zdokonaluje skok vysoký technikou flop a seznamuje se se skokem do
dálky technikou závěs, při hodnocení výkonu se zaměřuje na přesnost
odrazu, při vrhu koulí používá zádový styl a při hodu granátem z
rozběhu se soustředí na výkon

Atletika
Běhy

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Skok vysoký
Skok do dálky
Vrh koulí

Bi

Hod granátem
Sportovní hry
Je schopen hry s modifikovanými pravidly 2:2, 3:3, 4:4, seznamuje se Volejbal
s technikou smeče, pokouší se správně rozhodovat utkání a psát zápis
Zvládá hru 5:5 podle platných pravidel, uplatňuje osobní obranu a
Basketbal
některé útočné kombinace (hoď a běž, rychlý protiútok), v rámci
základních pravidel dokáže samostatně rozhodovat utkání

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Bi

V házené uplatňuje zónovou obranu, přihrávky křížením a hru podle
upravených pravidel
Házená
Ve florbale i fotbale nacvičuje jednoduché herní kombinace, rozlišuje
postavení a úlohy obránce a útočníka, respektuje přidělené role,
Florbal, Fotbal
realizuje hru s modifikovanými pravidly
Připraví si akrobatickou sestavu z 8 prvků, zdokonaluje učivo nižších
ročníků, roznožku i skrčku přes různá nářadí (kůň, koza, švédská
bedna,) s postupně oddalovaným můstkem a zvyšováním nářadí,
výmyk odrazem jednonož, podmet, na kladině poskoky, rovnovážné
polohy, sestava ze 6 prvků, komíhání na bradlech, jednoduchá sestava,
komíhání na kruzích, houpání odrazem střídnonož, obraty, při záhupu
seskok, zdokonaluje šplh na laně i na tyči, rozvíjí rytmické schopnosti
při cvičení při hudbě (zejména dívky)

Gymnastika
Akrobacie

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Přeskok
Cvičení na hrazdě
Cvičení na kladině
Bi
(zejména dívky) cvičení
na bradlech

Dokáže poskytnout spolužákovi adekvátní dopomoc a záchranu při
Cvičení na kruzích
cvičení
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Šplh na laně, na tyči

Procvičuje a zdokonaluje učivo nižších ročníků

Bruslení

Zdokonalování techniky jízdy vpřed, vzad, překládání vpřed, vzad,
zastavení, obraty, poskoky a základy skoků, bruslení ve dvojici,
základy hokeje (chlapci), závodivé hry

Osobnostní
a
sociální CV, DEM, SV, AUT, SKUP,
výchova : Seberegulace a DIAL, S
SAM
Sebeorganizace

Bi

5.7 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní
techniky, orientaci ve světě informací a informačních technologií. Nutným předpokladem pro využití počítače jako
efektivního prostředku komunikačních technologií je ovládnutí psaní na klávesnici všemi deseti.
Rychlé vyhledávání a zpracování informací je dnes podstatnou součástí uplatnění v každém oboru lidské činnosti. Získané
dovednosti umožní žákům používat výpočetní techniku v souvislosti se vzdělávacími programy i v ostatních oblastech
základního vzdělání. Aplikační rovina informační a komunikační technologie se stává součástí dalších vzdělávacích oborů.
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Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

•

Informatika a výpočetní technika

539

5.7.1 Informatika a výpočetní technika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsah vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika vychází ze
vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie RVP ZV. Cílem
předmětu je seznámení studentů se základními pojmy z oblasti informačních
technologií a vysvětlení teoretických a praktických znalostí a dovedností, které
jsou nezbytné při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky. Studenti
se naučí základní uživatelskou práci s PC, principy fungování počítače, jsou
vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software,
multimédií, počítačové grafiky a komunikačních technologií. Dále jsou vedeni
k praktickému zvládnutí práce s běžným HW a SW pro práci s textem, tabulkami
a daty, grafikou, k tvorbě prezentací a také k orientaci na Internetu, tak aby
byli schopni zvládnout dynamicky se rozvíjející prostředí IKT v budoucnosti.
Významnou součástí výuky je schopnost samostatně, rychle a přesně
vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z různých informačních zdrojů.
Výuka je zaměřena především na praktickou stránku, kdy studenti pracují
s programy a vytváří práce většího rozsahu (tabulky, referáty, projekty, webové
stránky apod.)
Výuka probíhá v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí.
Kromě tradičních metod jsou využívány i metody projektového vyučování.
Podporována je jak individuální, tak skupinová práce žáků, ale i práce ve
dvojicích.
Nejdůležitějšími integrovanými průřezovými tématy jsou Mediální výchova a
Osobnostní a sociální výchova. V předmětu se uplatňují mezipředmětové
vztahy k předmětům Český jazyk, Matematika.
Časové a organizační rozvržení předmětu
Na druhém stupni základní školy je vzdělávací oblast Informační a komunikační
technologie realizována vyučovacím předmětem Informatika a výpočetní
technika. Předmět je vyučován v osmé třídě po 1 vyučovací hodině týdně.
Části vzdělávacích obsahů se nazývají Vyhledávání informací a komunikace,
Zpracování a využití informací. Výuka probíhá v celé třídě a koná se ve
specializované odborné učebně plně vybavené výpočetní technikou.

Cílem předmětu je naučit žáky základní uživatelskou práci s PC pro budoucí
praxi, ale také pro další použití v následujících letech studia. Cílem předmětu
je, kromě práce s informacemi, také rozvoj logického myšlení, analýzy a řešení
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problémů. Studenti jsou vedeni k tomu, aby získané znalosti a dovednosti
aplikovali teoreticky i prakticky v dalších vzdělávacích oblastech.

8. třída

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY ŽÁK:

UČIVO

FORMY A EVALUAČNÍ
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA,
NÁSTROJ
METODY
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VÝUKY
VZTAHY

- využívá základní Základy
funkce počítače
fungování
- vysvětlí význam počítače
Komponenty
jednotlivých
počítače:
součástí počítače a
vstupní
a
základní principy
výstupní
fungování,
zařízení, školní
respektuje webové stránky,
pravidla bezpečné knihovna,
práce s hardware i rozvrhy
a
pracuje
s suplování
informacemi
v Školní řád a
souladu se zákony legislativa ČR
se
o
duševním dotýkající
oblasti ICT
vlastnictví

OSV
Rozvoj
poznávání

- ovládá základní
práci s textem a
obrázkem
v textovém
a
grafickém editoru

MV

Orientace
a
Psaní
na
klávesnici.
Nácvik
psaní
všemi
deseti
- ovládá základní prsty.
formy pro úpravy Textový editor
textu
(formátování
uplatňuje odstavce,
základní estetická řádkování,
pravidla pro práci mezery,

V

IZL

schopnosti DEM
DIS
INT

MV
Mediální legislativa

V
psaných CV
DEM

Příprava
materiálů

INT
OSV
Kreativita
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SAM
PP

s
textem
obrazem

a Záhlaví, zápatí,
čísla stránek a
vytvoří vzhled stránky)

jednoduchou
prezentaci

Tvorba tabulky
Zápis
rozvíjí matematických,
a
dovednost psaní fyzikálních
chemických
všemi deseti prsty
vzorců

- ovládá práci s
textovými
a
grafickými editory
i
tabulkovými
editory
používá
tabulkový
kalkulátor
ke
zpracování dat a k
prezentaci
výsledků formou
grafů

komunikuje
pomocí internetu a
jiných
běžných
komunikačních
zařízení, využívá
emailovou
komunikaci
a
zvládá
vyhledávání
na
webových
stránkách

M
Tabulkový
Grafy
kalkulátor
Úprava formátu
a datového typu
v buňce Vzorec,
základní
matematické,
statistické
a
logické funkce.
Tvorba grafů na
základě
zjištěných dat,
typy grafů a
jejich úprava
Základy
internetu,
Webová
stránka
odkazy,
formuláře,
adresa

OSV
Rozvoj
poznávání
- SR
Komunikace
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schopností

V

IZL

CV

SAM

INT

PP

V

SAM

DEM

SKUP

CV

PROJ

INT

- používá základní Počítačová
grafické programy grafika
- chápe rozdíl mezi Program
vektorovým
a Malování, Corel
rastrovým
Draw, Gimp
formátem a jejich
možnosti použití
Tvorba
- zpracuje na
webových
uživatelské úrovni
stránek
a
informace
v
prezentací
textové, grafické a
Základní pravidla
multimediální
HTML, Základy
formě
jazyka HTML - tvoří webové příkazy
pro
stránky základními odstavec, změnu
metodami
vzhledu písma,
vkládání obrázku,
- tvoří prezentace v
tabulky a tvorbu
MS PowerPoint
odkazů.
Nastavení efektů
a
časování
prezentace,
vložení videa a
zvuku

MV

V

Reklama,
efektivita CV
realizovaná standardizací
INT

MV
Vnější vlivy chování médií

OSV
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní
řešení problémů
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IZL
PP

5.8 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a
chování žáků
Zásady hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí těmito zásadami:
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a
jeho řízení. Za první pololetí i za druhé pololetí vydává škola žákovi
vysvědčení.
2. Výsledky vzdělávání žáka na vysvědčení jsou hodnoceny klasifikačním
stupněm – známkami. V 1. a 2. ročníku mohou být výsledky vzdělávání žáka
hodnoceny slovně. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje
klasifikace průběžná a celková.
3. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů
žáka.
4. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
5. Při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
6. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci
klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým
zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období
zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti
a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Celkový
prospěch se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období.
7. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek
všech učitelů.
8. Pokud je ředitelem školy nařízeno v daném předmětu napsání
komparativního testu, musí vyučující v celkové klasifikaci v daném pololetí
přihlédnout k výsledku tohoto testu.
9. Zákonní zástupci žáků jsou o prospěchu žáka informováni průběžně učiteli
jednotlivých předmětů prostřednictvím elektronické žákovské knížky,
případně na vyžádání i jinou formou.
10. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se na
konci pololetí hodnotí stupněm: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 dostatečný, 5 - nedostatečný, kde znamená:
1 = výborný
Žák ovládá učebními osnovami stanovené poznatky, pojmy, fakta, definice
a zákonitosti uceleně, dokáže je samostatně aplikovat na konkrétních
příkladech, projevuje samostatnost, tvořivost, pohotovost a logické myšlení,
dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se
přesně, s jistotou a plynule. Případnou chybu si sám uvědomí a napraví.
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Jeho písemné a grafické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu
bez závad. Je schopen samostatně pracovat s vhodnými studijními
materiály. Orientuje se v informačních zdrojích a dokáže jich využívat k
řešení praktických úkolů.
2 = chvalitebný
Žák ovládá učebními osnovami stanovené poznatky, pojmy, fakta, definice
a zákonitosti v podstatě uceleně, dokáže je aplikovat vcelku samostatně,
myslí logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí bez potíží řešit
úlohy a výsledky zobecňovat, při práci se dopouští pouze nepodstatných
chyb. Kvalita činností je bez podstatných nedostatků. Žák je schopen
samostatně nebo s menší pomocí pracovat s vhodnými studijními materiály.
Částečně zná informační zdroje a dokáže jich využívat k řešení praktických
úkolů.
3 = dobrý
Žák zhruba učivo ovládá tak, že na probrané učivo může navazovat nové
učivo. V projevu je méně samostatný, dopouští se podstatných nepřesností,
chyby dovede za pomoci jiné osoby odstranit. Správně odpovídá na dílčí
otázky. V písemných a grafických projevech se dopouští chyb a
nepřesností. Orientace v informačních zdrojích je neúplná, nedovede
poznatky aplikovat bez pomoci učitele.
4 = dostatečný
Žák má závažné mezery ve vědomostech. Fakta ovládá bez vzájemných
souvislostí, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští
podstatných chyb, které napravuje jen s pomocí učitele, vyjadřuje se
nepřesně a nesprávně. Jeho písemné a grafické práce mají po stránce
obsahu a vnějšího projevu značné nedostatky. Při samostudiu má velké
těžkosti, neumí vyhledat klíčová slova, odlišit podstatné od nepodstatného.
Orientace v informačních zdrojích je problematická.
5 = nedostatečný
Žák zvládá učivo neúplně, neuceleně a nepřesně. Není samostatný v
myšlení, neorientuje se v probraném učivu. Problémy nedokáže účinně
analyzovat ani řešit. Závažné nedostatky a chyby nedokáže opravit ani s
pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nemá představu o
informačních zdrojích a jejich využití.
Zásady hodnocení průběhu vzdělávání
1. Průběžné hodnocení je hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v
jednotlivých předmětech. Učitel sleduje a hodnotí, jak si žák osvojil látku
daného předmětu. Proto žáky zkouší ústně či písemně, diskutuje s nimi,
zadává jim různé úkoly ve škole i domů nebo hodnotí výkony žáka ve
výcvikových kurzech a cvičeních.
2. Učitel o každé klasifikaci žáka ve svém předmětu vede evidenci.
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3. Žák má právo být z vyučovacího předmětu klasifikován za jedno klasifikační
období aspoň tolikrát, kolik je dvojnásobek počtu týdenních hodin
vyučovaných v daném předmětu ve škole.
4. Učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, neboť se jím posiluje
sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc
v procesu učení. Proto:
1. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vést žáky ke komentování jejich
vlastních výkonů a výsledků.
2. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce
sami opravovat, chyba je tak brána jako důležitý prostředek učení.
3. Při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a
jak bude pokračovat dál.
4. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
Zásady pro hodnocení chování ve škole
Hodnocení chování se řídí těmito zásadami:
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve
třídě vyučují, případně s ostatními učiteli.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a
dodržování školního řádu během klasifikačního období.
3. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
4. Zákonní zástupci žáka jsou o jeho chování informování třídním učitelem a
učiteli jednotlivých předmětů na konci každého čtvrtletí, v případě
závažných nedostatků okamžitě.
5. Chování žáka se na konci pololetí hodnotí stupněm: 1 - velmi dobré, 2 uspokojivé, 3 - neuspokojivé, kde znamená:
1 = velmi dobré
Žák dodržuje školní řád nebo se ojediněle v rozporu s jeho ustanoveními
dopouští mála závažných přestupků.
2 = uspokojivé
Žák v podstatě dodržuje školní řád, ale dopustil se závažného přestupku
nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti
ustanovením školního řádu. Dvojka z chování by měla být udělena po důtce
třídního učitele nebo po důtce ředitele školy.
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3 = neuspokojivé
Žák buď ve škole, nebo na školních akcích hrubě porušuje ustanovení
školního řádu nebo obecně platná ustanovení a zákony, nebo se
opakovaně dopustil závažného přestupku. Trojka z chování by měla být
udělena po důtce ředitele školy nebo po podmínečném vyloučení.
Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou žákům udělena buď za mimořádnou iniciativu, nebo
za porušení povinností stanovených školním řádem. Podle závažnosti se
uděluje:
•
•

•
•
•
•

pochvala třídního učitele
Je udělena za chování a výsledky vzdělávání, které mohou být příkladem
pro ostatní. Za úspěchy či propagaci školy v rámci města a okresu.
pochvala ředitele školy
Je udělena za mimořádný projev lidskosti, záslužný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou činnost. Za úspěchy či propagaci školy v rámci
kraje či republiky.
napomenutí třídního učitele
Se uděluje za opakované, méně závažné porušení školního řádu.
důtka třídního učitele
Se uděluje za závažnější porušení školního řádu nebo za 3x opakované,
méně závažné porušení školního řádu.
důtka ředitele školy
Se uděluje za závažné porušení školního řádu, časté neomluvené absence
a za opakované pozdní příchody.
podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze studia
Ředitel školy rozhodne o podmínečném vyloučení nebo o vyloučení ze školy
v případě závažných přestupků proti obecným normám slušného chování a
závažného porušení školního řádu ze strany žáků, kteří splnili povinnou školní
docházku.

Kritéria pro stanovení slovního hodnocení žáka
Prospěch - ovládnutí učiva předepsaného osnovami:
1 = výborný - ovládá bezpečně
2 = chvalitebný - ovládá
3 = dobrý - v podstatě ovládá
4 = dostatečný - ovládá se značnými mezerami
5 = nedostatečný - neovládá
Úroveň myšlení:
1 = výborný - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 = chvalitebný - uvažuje celkem samostatně
3 = dobrý - menší samostatnost v myšlení
4 = dostatečný - nesamostatné myšlení
5 = nedostatečný - odpovídá nesprávně i na návodné otázky
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Úroveň vyjadřování:
1 = výborný - výstižné a poměrně přesné
2 = chvalitebný - celkem výstižné
3 = dobrý - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 = dostatečný - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 = nedostatečný - i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští:
1 = výborný - užívá spolehlivě a uvědoměle vědomostí a dovedností, pracuje
samostatně, přesně a s jistotou
2 = chvalitebný - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb
3 = dobrý - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává
potíže a odstraňuje chyby
4 = dostatečný - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 = nedostatečný- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení:
1 = výborný - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 = chvalitebný - učí se svědomitě
3 = dobrý - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 = dostatečný - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 = nedostatečný - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování:
1 = velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy.
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
2 = uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu
školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších
přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
3 = neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí
se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se
přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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6 Učební
osnovy
předměty

–

nepovinné

Španělský jazyk 2
Charakteristika předmětu:
Tento předmět se zaměřuje na konverzaci a diskusi ve třídě. Hlavním cílem je
rozvíjet povědomí ve španělském jazyce a stejně tak se učit základní sestavu
slovní zásoby a základních gramatických pravidel pro zdokonalování zběhlosti
v mluvení i psaní

Výstupy:
•

•
•

Žák si osvojuje časování sloves, skloňování jmen, osobní údaje, barvy,
čísla, části domu, oblečení, přídavná jména, místa, atd. a to jak ústně
tak i písemně
Žák dokáže utvořit koherentní odpověď na otázky položené učitelem.
Žák si zlepšuje konverzační schopnosti komunikací s učitelem a spolužáky.

Anglický jazyk 2
Charakteristika předmětu:
Tento předmět je věnován konverzaci a diskuzi ve třídě. Hlavní náplní je analýza
rozličných typů médií (televize, noviny aj.) a debatování na dané téma.
Studenti budou číst v semináři rovněž krátké prózy nebo sledovat filmy a poté
se k nim vyjadřovat (mluvený či písemný projev).

Výstupy:
•
•
•

Student se dokáže plynně vyjadřovat k danému tématu.
Student písemně zodpovídá otázky učitele.
Student je schopen číst krátké prózy a rozumí hlavním myšlenkám.
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7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINU
zpracovaný podle ŠVP Soukromé základní
školy s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.
Bellova 352, Praha 10, Petrovice

Školní družina:

kapacita: 5 oddělení, 192 dětí

Vedoucí vychovatelka:

Iveta Vojtěchová
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Obsah ŠVP má tyto části:
1. Obecná charakteristika
2. Popis organizace činnosti ŠD
3. Cíle vzdělávání
4. Formy a obsah
5. Časový plán
6. Popis materiálních podmínek
7. Popis personálních podmínek
8. Ekonomické podmínky
9. Bezpečnost a ochrana zdraví
10. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Obecná charakteristika


ŠD slouží jako výchovně vzdělávací zařízení. Poskytuje zájmové vzdělávání
žákům, tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole
a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá
specifika, která se odlišují od školního vyučování.



ŠD mohou navštěvovat žáci 1. - 5. ročníků.



ŠD má pět oddělení, kde pracuje 7 vychovatelů a vychovatelek z toho
jsou 4 vychovatelé rodilí mluvčí v AJ.
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Užívané místnosti:


Komplex ŠD se nachází v přízemí budovy a skládá se z pěti místností
(heren):
1. herna je zaměřena ke sportovním účelům,
2. herna ke stolní hře ping pong,
3. herna pro výtvarnou činnost,
4. herna pro relaxační a herní účely,
5. herna pro možnost hraní např. deskových her, se stavebnicemi, psaní
domácích úkolů, apod.





Po dohodě s příslušnou vyučující a po schválení ředitelem školy může
družina pro svou činnost využívat také další místnosti (učebny)
Po dohodě se správcem tělocvičny a po schválení ředitelem školy může
družina využívat prostory tělocvičny a hřiště.
Na vycházky chodí žáci do blízkého okolí školy.

Popis organizace činnosti ŠD
Provozní doba a režim ŠD:



Odpolední družina: 11.40 – 17.00
 12.30 – 13.15 - odchody na oběd, odchody na zájmové
kroužky.
 13.15 – 14.00 – odpočinková a zájmová činnost (besedy,
hry čtení pohádek, volné hraní atd.)
 14.00 – 15.00 – vycházky do lesa nebo na školní hřiště.
 15.15 – 16.00 – nabídka řízených činností vychovateli,
vycházky do okolí školy.
 16.00 – 17.30 – rekreační a relaxační činnost, volné stolní
a společenské hry. Možnost psaní domácích úkolů.
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Přihlašování, odhlašování, vyloučení žáků ze ŠD






Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce vyplněním
zápisního lístku, který obdrží od vedoucí vychovatelky ŠD.
Dočasné odhlášení ze ŠD se děje písemně nebo telefonicky, trvalé
odhlášení provádí zákonný zástupce žáka výhradně písemnou
formou.
Žáka může ze školní družiny vyloučit pouze ředitel školy na návrh
vedoucí vychovatelky ŠD, a to zejména v těchto případech.
1. nezvladatelné chování žáka, soustavné ohrožování
ostatních dětí
2. pouze v případě překročení kapacity školní družiny, může
být důvodem k vyloučení žáka neprokázání potřebnosti
umístění žáka do školní družiny ze strany rodičů.

Přechod žáků ze školy do ŠD a na oběd



Po skončeném vyučování učitelé osobně předají žáky příslušné
vychovatelce ŠD. Místo předání si dohodnou příslušné vychovatelky a
učitelé.



Při přesunu a v době oběda žáky doprovázejí a dozor nad nimi
vykonávají vychovatelky ŠD.

Přechod žáků do a ze zájmových kroužků




Žáky předávají osobně vychovatelky přímo vyučujícím kroužků,
a to na dohodnutém místě dohodnutým způsobem.
Ze zájmových kroužků mohou děti odcházet přímo domů,
pokud o to zákonný zástupce písemně požádá (stačí
jednorázově za celé období školního roku). V opačném
případě musí opět dojít k osobnímu předání žáků mezi
vyučujícím kroužku a vychovatelkou ŠD.
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Vyzvedávání žáku ze ŠD



Žáka ze ŠD vyzvedává:

1) Zákonný zástupce osobně,
2) Osoba, kterou zákonný zástupce písemně označí za
osobu k vyzvedávání způsobilou.
3) Dítě odchází samo v určenou hodinu na základě
písemné žádosti zákonného zástupce.
Dítě nelze vyzvedávat v době vycházky nebo řízených
činností (15.15 – 16.00), pouze na písemnou žádost nebo
označení času pravidelného vyzvedávání na zápisním
lístku.

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby





Nevyzvedne-li si žáka určená osoba do doby ukončení provozu
ŠD, vychovatelka telefonicky nebo jinak kontaktuje zákonného
zástupce žáka.
Pokud se vychovatelce nepodaří výše určeným způsobem
domluvit se zákonným zástupcem, předá žáka Policii ČR nebo
místnímu oddělení policie.
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Cíle vzdělávání
Základní vzdělávání má pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové
kompetence a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného
zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Cíle ŠD

Při stanovení cílů vycházíme z obecných cílů vzdělávací soustavy:
a) Rozvoj osobnosti dítěte/klademe důraz na mravní a duchovní hodnoty, na
osobní spokojenost a pohodu dítěte, podporujeme tělesný rozvoj a zdraví,
systematicky rozvíjíme řeč dítěte, podporujeme zájem o poznání nových věcí,
rozvoj přirozené aktivity a zvídavosti dítěte.
b) Získávání všeobecných znalostí na základě dětských potřeb.
c) Pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv a
svobod, smyslu pro sociální cítění a soudržnost, solidarita se slabými.
d) Utváření respektu k etnickým menšinám, k identitě každého jedince.
e) Uplatňování principu rovnosti mezi děvčaty a chlapci hlavně při hrách.
f) Poznávání našich národních tradic/nářečí, zvyky, kroje/, seznámení s ostatními
světovými kulturami a základní orientace při poznávání cizích zemí.
g) Získávání a uplatňování znalostní v životním prostředí a jeho ochraně, důraz na
třídění odpadu v družině i rodinách.
Konkrétních cílů lze dosáhnout pravidelnou činností v ŠD.
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Požadavky pro volný čas

Při tvorbě vzdělávacího programu jsme zohlednili i některé požadavky na pedagogiku
volného času:









Požadavek pedagogického ovlivňování volného času – motivace k činnosti
(vyvarovat se stereotypu).
Požadavek dobrovolnosti - všechny činnosti by měli být přiměřené věku dětí,
děti by je měli vykonávat dobrovolně a na základě vzbuzeného zájmu a
motivace.
Požadavek zajímavosti a aktivity - činnost atraktivní s využitím jiných námětů a
postupů než znají ze školy (pestrost)
Požadavek citlivosti a citovosti – z činnosti, které děti vykonávají, by si měly
děti odnášet kladné emoce (z pochvaly, z dobře vykonané práce, z
překonání překážek, z objevování nového)
Požadavek seberealizace – při činnosti dítě objevuje své schopnosti, možnosti,
pokud jsou jeho výsledky kladně hodnoceny, vytváří si žádoucí sociální
kontakty.

Kompetence

Činností školní družiny a pedagogickým působením děti získávají následující
kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a interpersonální
Kompetence činnostní a občanské
Kompetence k trávení volného času

1. Kompetence k učení – učí se s chutí novým činnostem, započatou práci dokončí,
umí zhodnotit své výkony, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích.
2. Kompetence k řešení problémů – všímá si dění i problémů, rozlišuje správná a
chybná řešení, v různých vztazích vymýšlí nová a započaté činnosti dokončuje.
3. Kompetence komunikativní – ovládá řeč, rozvíjí slovní zásobu, vhodně formuluje
myšlenky, komunikuje bez ostychu, dokáže vyjádřit své pocity řečí, gestem.
4. Kompetence sociální a interpersonální /mezilidské/ - usilování o důvěryhodnosti a
pravdomluvnosti, hodnotí své chování a přijímá jeho důsledky, vnímá agresivitu, šikanu
a dokáže se jim bránit, ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, učí se být tolerantní
k odlišnostem mezi lidmi
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5. Kompetence činnostní a občanské – učí se plánovat, organizovat, řídit, hodnotit,
odhadovat rizika svých nápadů, k povinnostem přistupuje zodpovědně, dbá na zdraví
své i ostatních.
6. Kompetence k trávení volného času – umí si vybrat zábavnou činnost dle vlastních
schopností, rozvíjí své zájmy ve skupině i individuálně, učí se rozlišit vhodné a nevhodné
druhy zábavy.
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Formy a obsah
Pravidelná činnost představuje zejména organizované aktivity zájmového či
tělovýchovného charakteru.
Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do
standardní týdenní skladby činností. Jsou to např.: besídky, slavnosti, výlety, návštěvy
divadelních představení nebo víkendové akce. Tyto akce připravují všechna oddělení
družiny a mohou se účastnit i rodinní příslušníci.
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při
pobytu venku, spontánní hry v tzv. koncové družině.
Odpočinkové činnosti chápeme ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti,
individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (např. sportovní míčové
hry při pobytu venku).
Vzdělávací činnost, příprava na vyučování zahrnuje vypracovávání domácích úkolů,
didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme
poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Po dohodě s rodiči a třídními učiteli
se někteří žáci ve školní družině věnují práci na domácích úkolech.
Zájmové činnosti jsou dětem v naší škole nabízeny formou řízených činností, děti si
mohou vybrat dle vlastního uvážení výtvarné práce, sportovní aktivity, deskové nebo
jiné hry nabízené vychovateli. Děti se v hernách prolínají napříč ročníky a mají tak
možnost poznávat se a komunikovat se širším okolím, svobodně volit, tvořivě se
projevovat, předávat své zkušenosti a zodpovědně jednat.
Výchovně-vzdělávací proces by měl všem dětem umožnit prožívat radostné chvíle a
bezpečí, rozvíjet osobnost, poznávat sám sebe, otevřeně komunikovat,
spolupracovat, respektovat jiné.
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Obsah
Při tvorbě vzdělávacího programu budeme vycházet z jednotlivých oblastí základního
vzdělávání:






Jazyková komunikace
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a svět práce

JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vybavuje děti jazykovými dovednostmi a znalostmi, které
umožňují správné vyjadřování a vnímání, užívání češtiny
jako mateřského jazyka v mluvené podobě.
Interaktivní řečové dovednosti:


Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
- pozdrav, poděkování, představování (aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem)
- jednoduchá sdělení - oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání,
rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování,
reakce na poděkování, prosba, žádost, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci.

V literární oblasti postupně získávají základní čtenářské návyky, interpretace a
reprodukce literárního textu. Zážitkové čtení a naslouchání, přednes, volná
reprodukce slyšeného textu a výtvarné vyjádření. Verbální i neverbální komunikaci
rozvíjíme i prostřednictvím dramatické činnosti. Při vystupování v kolektivu děti získávají
sebedůvěru a prosazení sebe sama.
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Tato část vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti a vlasti.






Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví

Místo, kde žijeme
Žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm, chápat
organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i
zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní
výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na poznávání
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měli přirozeným způsobem probudit
v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a
vztah k naší zemi.

Lidé kolem nás
Důležitou součástí je výchova k toleranci a respektování lidských práv. Vychováváme
k úctě k přírodnímu i kulturnímu prostředí, nezapomínáme na historický původ českého
národa, jeho tradice, úctu ke státním symbolům, státním svátkům a významným
dnům.








Pravidla vhodného chování
Respektování názorů
Tolerantní postoj ke svému okolí
Řešení případných konfliktů nenásilným způsobem
Aktivní vystupování proti vandalskému chování
Ochrana lidských práv a práv dětí

Lidé a čas
Vycházíme od nejznámějších událostí v rodině, děti se učí orientovat v čase – určování
času, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období. Vyprávíme si o
zásadách pravidelného denního režimu, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu.
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Rozmanitost přírody
Seznamujeme děti s živou a neživou přírodou, ohleduplným chováním k ní a její
ochranou na základě praktických zkušeností. Při vycházce do přírody si všímáme, jak
člověk přírodě prospívá nebo jak škodí. Besedujeme s dětmi co a jak by se dalo zlepšit
v našem životním prostředí (třídění odpadu). Pečujeme o květiny ve školní družině a
zeleň v okolí.

Člověk a jeho zdraví
Děti získávají poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci, první pomoci a o
odpovědnosti za své zdraví.




Klademe důraz na zdravý styl života.
- režim dne
- hygienické návyky
- stravovací návyky (pitný režim a složení stravy)
- pohybové činnosti (rekreační a výkonnostní sport, tělesná zdatnost,
pohyb v přírodě)
- poučení o zdravotní prevenci
Zdravotně preventivní chování – regenerace organismu (dostatečný pohyb a
pobyt venku)
- předcházení úrazům (nebezpečné chování)
- odmítání škodlivých a návykových látek (nevhodné hry a práce
s počítačem)
- svěření se zdravotním problémem (odborná pomoc)
- hry s nácvikem, poskytnutí první pomoci
- znalost telefonních čísel na tísňová volání

UMĚNÍ A KULTURA
Učíme děti chápat kulturu jako součást každodenního života (kultura chování,
oblékání, stolování, práce). Seznamujeme je s výtvarným, hudebním, ale také
literárním a dramatickým uměním. Rozvíjíme smyslovou citlivost a vnímavost dítěte
k uměleckému dílu a uplatňujeme jeho subjektivitu. Využíváme a prohlubujeme
hudební a pohybové schopnosti, rozvíjíme hudební sluch a rytmické cítění.

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vedeme děti k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské
činnosti. Vytváříme jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů (papír a karton, modelovací hmota, textil, přírodniny…).
Pracujeme podle slovního návrhu a předlohy.
Využíváme při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.
Udržujeme pořádek na pracovním místě a dodržujeme zásady hygieny a bezpečnosti.
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Časový plán

Časový plán je situován do pětiletého období, to je období, kdy zpravidla trvá
docházka dětí do školní družiny.

Činnosti v ŠD






Pravidelná činnost
Příležitostné akce
Spontánní aktivity
Odpočinkové činnosti
Příprava na vyučování

Evaluační plán
Součástí časového plánu je i evaluační plán. Každý vychovatel sám i kolektivně
při týdenních poradách průběžně hodnotí vlastní práci, hledá nové metody, které by
postupně vedly ke kvalitnějším výsledkům. Na základě sebereflexe stanovujeme
společný postup pro další období nebo provádíme úpravy. Hodnotíme personální stav
školní družiny (akreditované kurzy, samostudia) a stav materiálních podmínek (kvalita
prostoru, vybavení ŠD, pomůcky).

Popis materiálních podmínek
Materiální podmínky vycházejí z možností a rozpočtu školy. Při obnově nábytku a zařízení tříd je
přihlédnuto k věku dětí.
Vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména
pro výtvarné a tělovýchovné činnosti. Objednávají papírenský materiál, výtvarné a sportovní
potřeby, hračky a další vybavení ŠD. Materiál je uložen v prostorách jednotlivých oddělení a
skladu ŠD.
Výzdoba prostor ŠD je mobilní, děti se na ní podílejí a využívají výsledky své tvořivosti. Výzdoba
je obměňována a sleduje práce dětí v ročních obdobích i dle dalších aktuálních inspirací a
připravených témat. Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení.
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Popis personálních podmínek

Výchova a vzdělávání dětí vyžaduje odborný, citlivý a maximálně odpovědný přístup
vychovatelek. V naší školní družině zajišťuje výchovu sedm vychovatelek a
vychovatelů, z toho jsou čtyři rodilý mluvčí v AJ. Každý vykonává výchovnou práci
v oddělení předem dohodnutém, dle nabízené činnosti při práci s dětmi. Čtyři pracují
na rozložený úvazek vychovatele a pedagoga. Tři na plný úvazek ve školní družině.
Vychovatel je iniciátorem a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje,
navozuje, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí. Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí a
komunikaci. Podněcuje přirozenou zvídavost dítěte, chuť objevovat i odvahu projevit
se. Vytváří pestrou a zajímavou skladbu činností a nalézá pro ně v denní skladbě
vhodný časový prostor. Vychovatelé během celého pedagogického působení
rozvíjejí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj dětí.
Vychovatelé se dále vzdělávají v akreditovaných kurzech nebo samostudiem. Další
vzdělávání pedagogů organizuje ředitel školy.
Vychovatelé provádějí ve školní družině tuto dokumentaci:
a) Zápisní lístky
b) Přehled výchovně vzdělávací práce + docházka (třídní kniha)
c) Celoroční plán činností

Ekonomické podmínky
Platby za pobyt žáka ve školní družině:
Platba za provoz školní družiny na ZŠ DINO ELEMENTARY SCHOOL je součástí školného
na této škole.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ve ŠD
Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v ŠD ručí vychovatelé. Jejich činnost kontroluje vedoucí
vychovatelka. Její kontrolní činnost kontroluje ředitel školy.

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny:

Program ŠD je zaměřen na:


dostatek relaxace a aktivního pohybu dětí.
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vhodný stravovací a pitný režim. Pitný režim je zajištěn zdrojem pitné vody
v prostorách školy. Žáci si mohou také nosit vlastní nápoje nebo zakoupit
nápoj ve školní jídelně v obědové pauze.
odpovídající světlo, teplo, větrání a čistota.
ochrana žáků před úrazy (poučení dětí o bezpečném chování v ŠD, při
pobytu venku i v době prázdnin).
dostupnost prostředků první pomoci (lékárnička), kontaktů na lékaře a
praktická dovednost vychovatelek k poskytnutí první pomoci.

Psychosomatické podmínky:






vytváření pohody prostředí
respekt k potřebám jednotlivce
věková přiměřenost
ochrana dětí před násilím, šikanou a ostatními patologickými jevy
spoluúčast dětí na životě školní družiny

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Při zařazení žáka do školy, který vyžaduje specifický pedagogický přístup a integraci do
standardních tříd a po té do běžných oddělení ŠD, jsme připraveni, po dohodě s ředitelem
školy, psychologem, třídním učitelem, rodiči popř. zákonnými zástupci, vytvořit každému žákovi
podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Při výběru činností v družině bereme ohled na speciální
vzdělávací potřeby.
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8 Seznam zkratek
Čj – Český jazyk a literatura
Aj – Anglický jazyk
M – Matematika
Nj – Německý jazyk
Fj – Francouzský jazyk
IKT – Informační a komunikační technologie
D – Dějepis
Ov – Občanská výchova
F – Fyzika
Ch – Chemie
Př - Přírodopis
Z – Zeměpis
Vv – Výtvarná výchova
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
ŠVP – Školní vzdělávací program
RVP – Rámcový vzdělávací program
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V

výklad

DIS

diskuse

PU

práce s učebnicí

CV

procvičování

DEM demonstrace (použití 2D a 3D pomůcek)
DIAL dialog
INT

interaktivní tabule

BES

beseda, přednáška

PROJ projekt
EX

exkurze

REF

referát

S

soutěž

ÚZ

ústní zkoušení

PP

písemná práce
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IZL

informační zkoušení v lavicích

SKUP skupinová práce
SAM samostatná práce
ZČD zápis do čtenářského deníku
POS, PA

Poslech audionahrávky

AUT

autoevaluace

SP

sportovní výkon

DIK

diktát

SV

shlédnutí videa
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