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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Naše škola má kapacitu 180 žáků, ale
vzhledem k úbytku dětí počet žáků neustále klesá. Na 1. stupni jsou proto ve dvou třídách spojené
ročníky. Školu navštěvují i děti ze spádových obcí Jestřabí v Krkonoších a Roudnice. Škola se
nachází v horní části obce, ze vzdálenějších částí obce mohou děti využít pravidelnou autobusovou
dopravu (zastávka před školou).
VYBAVENÍ ŠKOLY
V budově školy je 6 velkých a 2 malé třídy, počítačová učebna, dílna pro výuku pracovních činností,
tělocvična, školní kuchyně a jídelna, ve které se stravují žáci a zaměstnanci školy. Většina tříd je
vybavena projekční technikou. Škola je velice dobře vybavena osobními počítači – pevnými
stanicemi i přenosnými zařízeními (notebooky a tablety).
K pohybovým aktivitám žáci kromě tělocvičny využívají místní sportoviště a okolní rozmanité
horské prostředí.
Každoročně je investována určitá částka do vnitřního vybavení školy a postupně tak dochází
k obměně nábytku a školních pomůcek.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor má 10 členů, v němž se spojují mladí a zkušení učitelé a učitelky. Odbornou
kvalifikovanost splňuje většina učitelů, další si vzdělání doplňují.
Na škole působí výchovná poradkyně s příslušnou kvalifikací, metodik prevence sociálně
patologických jevů a specialistka na ekologickou výchovu. Všichni učitelé prošli kurzy počítačové
gramotnosti a každoročně se účastní akcí dalšího vzdělávání.
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SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou mimo třídních schůzek, které se konají
na konci 1. a 3. čtvrtletí, navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Při výchovných
a vzdělávacích problémech žáků jsou rodiče vyzváni k společnému řešení. Rodiče jsou o činnosti
školy informováni prostřednictvím školního časopisu a obecního zpravodaje. Nejbližší době se škola
chystá vytvořit vlastní webové stránky.
Při škole pracuje od r. 2005 školská rada, která mimo svých zákonných povinností organizuje ve
spolupráci se školou i různé mimoškolní akce.
Škola úzce spolupracuje s obecním úřadem, pro který se stalo školství v posledních letech prioritou
(stavba tělocvičny, rekonstrukce školní budovy, vznik informačního centra). Při volnočasových
aktivitách škola spolupracuje se ZUŠ Jablonec nad Jizerou a s místními organizacemi Sokola a
hasičů, kterým bezplatně pronajímá své prostory. V oblasti životního prostředí a ekologické výchovy
využíváme nabídky KRNAPU. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je
samozřejmostí spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Semilech a se Speciálním
pedagogickým centrem v Liberci.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V součastné době škola nespolupracuje s žádnou zahraniční školou.

PROJEKTY
Projektové vyučování pomáhá k pozitivnímu vývoji osobnosti, umožňuje prožitek a smyslové
vnímání, připravuje žáky na řešení globálních problémů, má úzký vztah k reálnému životu dítěte.
Ve čtyřleté periodě škola organizuje pro žáky školy týdenní pobyt v přírodě s tímto obsahem:
- sportovní – outdoorové sporty v přírodě zaměřené na prožitek a zážitek
- poznávací – okolí dané lokality, orientace v terénu a na mapě
- zážitkový – společné prožití netradičných zážitků, posílení vztahů mezi žáky navzájem
a mezi žáky a učiteli
- naučný – prevence sociálně patologických jevů – program Policie ČR
- bezpečné chování při aktivitách v přírodě
- poskytnutí první pomoci – program ZzsLk
- historie dané lokality
Žáci v průběhu pobytu pracují ve skupinách na závěrečných výstupních projektech.
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
1.
Respektování a rozvoj osobnosti, diferencovaný přístup k dětem – umožněno malým počtem žáků ve
třídách
Rozvoj vyjadřovacích schopností – školní časopis
2.
Integrace žáků s postižením – dyslektická asistentka
3.
Podpora fyzické zdatnosti dětí – volejbal, cyklistika, túry, plavecký výcvik
Zdravý životní styl, první pomoc, zdravotnická příprava
4.
Environmentální výchova, tříděný odpad, ochrana přírody
Využití polohy školy – spolupráce s KRNAP
5.
Cestováním poznáváme svět – vlastivědné poznávání okolí
Příprava na volbu povolání - exkurze
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání.
Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další
celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
KOMPETENCE K UČENÍ

Klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem
Klademe důraz na poslech s porozuměním
Učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace
Vedeme žáky k efektivnímu organizování a plánování učení
Motivujeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání a
samostudiu
Připravujeme žáky na praktické využití vědomostí
Prostřednictvím různých vzdělávacích oblastí pomáháme žákovi
vytvořit si vlastní názor na svět, uvědomit si souvislosti a dokázat
zaujmout vlastní stanovisko
Ukazujeme žákovi důležitost sebehodnocení a učíme ho zhodnotit
výsledky jeho činnosti
Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní
nápady a podněcujeme jejich tvořivost
Vedeme žáky k iniciativnímu přístupu a samostatné práci (soutěže,
olympiády)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ Vedeme žáky k přípravě projektové výuky a k podílu na ní
PROBLÉMŮ
Zadáváme problémové úlohy
Rozvíjíme schopnost žáků vyhledat informace, třídit je a zaujmout
k nim kritický postoj
Podporujeme tvorbu školního časopisu a umožňujeme žákům do něj
přispívat
Vedeme žáky k vyjadřování se diskuzi a k zaujímaní stanoviska
Volíme metody k soustavnému rozvoji logického myšlení
Propojujeme učivo s praxí a žákovou zkušeností
Pěstujeme u žáka vytrvalost při řešení problému

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

Vedeme žáky k přesnému pojmenování jevů a věcí
Vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování se v ústním i
písemném projevu
Vedeme žáky, aby svými slovy vysvětlili naučenou látku, podpořili
názor a diskutovali o problému
Vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a
s ostatními dospělými
Učíme projevit a obhájit vlastní názor a zároveň naslouchat
názorům jiných

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ Používáme skupinovou práci, střídáme role ve skupině
A PERSONÁLNÍ
Učíme žáky pracovat v teamu podle společně dohodnutých pravidel
Podporujeme dobré vztahy mezi žáky
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Vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení i při řešení problémů
Vhodnými metodami podporujeme u žáků pocit sebedůvěry
Podporujeme empatii žáků a toleranci
KOMPETENCE
OBČANSKÉ

Vedeme žáky k chápání a dodržování pravidel slušného chování
Vedeme žáky k respektování potřeb a práv druhých
Vedeme žáky k respektování odlišností mezi lidmi (kulturních,
fyzických, etnických)
Seznamujeme žáky s kulturním a historickým dědictvím,
s tradicemi naší země
Vedeme žáky k péčí o životní prostředí
Snažíme se vést žáky k odpovědnosti za jejich chování
Učíme žáky znát jejich práva a povinnosti

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Výuku doplníme o exkurze
Vedeme žáky k ochraně jejich zdraví a zdraví druhých
Vedeme žáky k zodpovědnosti k práci, k jejímu plánování a
dokončení
Podporujeme tvořivost, nápaditost
Vedeme žáky k úctě k výsledkům práce jiných
Vedeme žáky dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce
Vedeme žáky k zodpovědnému a sebekritickému postoji při volbě
budoucího povolání
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VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům talentovaným, žákům s
mimořádným nadáním. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem školy a ve spolupráci s
třídními učiteli a dalšími pedagogy školy zjišťuje a koordinuje vzdělávací potřeby těchto žáků. Je
zároveň pověřen spoluprací s poradenskými zařízeními.
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci s postižením tělesným,
zrakovým, sluchovým, mentálním, ohrožení autismem, vadami řeči, souběžným postižením více
vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování, žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobým
onemocněním spojeným s absencí ve výuce a žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohroženi sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
ochrannou výchovou a žáci - cizinci.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje formou individuální
integrace v rámci běžných tříd s podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně. U těchto žáků je v 1. stupni
podpory uplatňován Plán pedagogické podpory (PLPP), od 2. stupně podpůrných opatření
individuální vzdělávací plán (IVP). PLPP i IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního
vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. 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.
Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a IVP a organizuje společné schůzky s rodiči,
pedagogy, vedením školy i žákem samotným a je zodpovědný za podobu, realizaci a vyhodnocení
těchto plánu. V případě, že na škole bude působit speciální pedagog, bude se podílet na vytváření
těchto plánů.
Individuální vzdělávací plán se vytváří a realizuje na základě odborného posudku poradenského
pracoviště. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o
formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Na základě diagnostiky jsou konzultovány,
plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Je uplatňován princip
diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu,
forem i metod výuky. Žákům je umožněno používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky,
kterými jsou vybaveni. Na doporučení PPP a se souhlasem KÚ může škola pro tyto žáky zajistit
asistenta pedagoga.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 3.
stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů pro konkrétní ročník v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.
Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP
může být během roku upravován podle potřeb žáka.
Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného
souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření
podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky. Podpůrná opatření 1. stupně
uplatňuje škola i bez doporučení PPP na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření 2. –
5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením PPP, SPC.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána
podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:
a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
b) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- u mladších žáků využívání skupinové výuky
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- postupný přechod k systému kooperativní výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
c) v případě potřeby by mohly být zařazeny i předměty speciálně pedagogické péče.
Nápravy poruch provádí speciální pedagog nebo proškolený učitel ve spolupráci s PPP v rámci
reedukační péče. Její rozsah vychází z doporučení této instituce.
Škola vytváří žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání
a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb Samozřejmou povinností učitelů je také u
těchto žáků respektování vývojových poruch, citlivé posuzování výsledků jejich práce, individuální
přístup k hodnocení výsledků, kdy musí zohlednit druh, stupeň a míru znevýhodnění žáka, musí
přizpůsobit formy prověřování znalostí žáků, musí je účelně motivovat k práci a vzbuzovat zájem
žáků o další vzdělávání.
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
V praxi vycházíme z následujících předpokladů:
a) Každý žák má dáno v odlišné míře vrozené nadání pro různý druh činnosti či činností.
b) Pro další školní a později pracovní a životní budoucnost je nezbytné tyto vlohy objevit a následně
je rozvíjet.
c) V populaci žáků se vyskytuje také malé % v určitých oblastech zvlášť nadaných dětí.
Učitelé proto vyhledávají talentované žáky a rozvíjí jejich mimořádné nadání. Při zjišťování
mimořádného nadání spolupracujeme s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného
vyšetření sestavujeme a následně realizujeme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného
žáka s doplněním, rozšířením a prohloubením vzdělávacího obsahu.
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem 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. Práce na sestavní IVP jsou
zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 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.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení
poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky.
Učitelé rozvíjí u těchto žáků úroveň jejich dovedností zadáváním náročnějších, složitějších a
specifických úkolů. Vedou žáky k práci s různými zdroji informací (počítač, internet, encyklopedie,
slovníky), motivují je k účasti v soutěžích a olympiádách, dlouhodobě a cíleně je na soutěže
připravují. Zapojují je do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Při zadávání úkolů se
zaměřují na úvahové úlohy a práce, rozvíjející žákovu kreativitu, poskytují odbornou pomoc. Je
rovněž možné zajistit u těchto nadaných žáků účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky.
V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka.
Rovněž výuka cizích jazyků může probíhat v diferencovaných skupinách podle jazykových
dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami.
Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem. Učitelé vhodně
usměrňují žáky v osobnostní výchově, vedou je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k
nutnosti kladně využít a co nejvíce rozvíjet svůj mimořádný talent.
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného
světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat
procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této
možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací
předměty, ale integrujeme je většinou do jiných vyučovacích předmětů.
Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky
vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší
orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich začlenění.
Osobnostní a sociální výchova
1. stupeň
Název
1.roč.
2.roč.
tematického
okruhu
Osobnostní
rozvoj
Rozvoj
HV
HV
schopností
poznávání
Sebepoznání
a sebepojetí

Seberegulace
a
sebeorganiza
ce
Psychohygie
na
Kreativita

Sociální
rozvoj
Poznávání
lidí
Mezilidské
vztahy
Komunikace

Kooperace a
kompetice
Morální

3.roč

4.roč.

HV

5.roč.

2. stupeň
6.roč.
7.roč.

8.roč.

M
VV

VO
M

9.roč.

HV
D
Z, M

HV
M

HV
Z
Př

Hv

HV
Z

HV

HV
Z
Př

HV

ČAZ
HV
HV
D
VO
Z

HV

HV
VO
HV

HV

HV

HV

ČAZ

M

ČAZ
HV
D
VO
ČJ
Z

PRO
M
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HV
M
HV

ČJ

rozvoj
Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty,
postoje,
praktická
etika

D

VZ

HV

Výchova demokratického občana
1.stupeň
Název
1.roč.
2.roč.
3.roč.
tematického
okruhu
Občanská
ČJ
společnost a
škola
Občan,
občanská
společnost
a stát
Formy
participace
občanů
v polit.život
Principy
demokracie
jako formy
vlády
a
způsobu
rozhodování

4.roč.

5.roč.

VZ

HV

2.stupeň
6.roč
7.roč.

8.roč.

9.roč.

Z

VO
D

VO
D
Z

Z

D

VO
D

Z

D

VO
D

8.roč.

9.roč.

Z

HV
D
VO

Z

D

D
Z

VO

VO

VO

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
1.stupeň
2.stupeň
Název
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
5.roč.
6.roč.
7.roč.
tematického
okruhu
Evropa
a
DVO
Z
svět
nás
VL
zajímá
Objevujeme
Evropu a
svět
Jsme
Evropané

VZ

AJ
D
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D

Multikulturní výchova
1.stupeň
Název
1.roč. 2.roč.
tematického
okruhu
Kulturní
diference

3.roč.

4.roč.

2.stupeň
6.roč. 7.roč.

5.roč.

HV
VO
HV
D
Z

Lidské vztahy

HV

Etnický původ

HV
D

Multikulturalita

HV
D

AJ
Princip
sociálního
smíru
solidarity

HV
D
VO

a

Environmentální výchova
1.stupeň
Název
1.roč.
2.roč.
tematického
okruhu
Ekosystémy
Základní
podmínky
života
Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah
člověka k
prostředí

3.roč.

4.roč.

5.roč.

PRV

2.stupeň
6.roč.
7.roč.

Z
PŘ
Z

PŘ

PRV

Z
PŘ

PČ

PČ
PRV

PŘ
Z
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VO
HV
Z
HV
D
Z
HV
D
Z
HV
D
Z

8.roč.

9.roč.

HV
D
Z

Z

HV
D
Z
HV
D
Z
D
Z
VO
HV
D
Z

Z

VO
HV
HV

8.roč.

9.roč.

CH
F
Z
CH
D

CH
F
Z
PŘ
Z
CH

Z

Mediální výchova
1.stupeň
Název
1.roč.
2.roč.
tematického
okruhu
Kritické
čtení
a
vnímání
mediálních
sdělení
Interpretace
vztahu
mediálních
sdělení
a
reality
Stavba
mediálních
sdělení
Vnímání
autora
mediálních
sdělení
Fungování a
vliv médií ve
společ.
Tvorba
mediálních
sdělení
Práce
v realizačním
týmu

3.roč.

4.roč.

ČJ

5.roč.

2.stupeň
6.roč.
7.roč.

8.roč.

9.roč.

HV
Z

ČJ

ČJ
HV
VO

HV

ČJ
HV

ČJ

HV
D
ČJ
HV

VO
HV

HV
Z

D

D
ČJ
VV

VV
PRO
Školní
Časopis
D
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4. UČEBNÍ PLÁN
UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ
Vzdělávací
oblasti

Jazyk a
jazyková
komunikace

Vzdělávací
obory

Vyučovací
předmět

Český jazyk (33)

Český jazyk

Anglický jazyk(9)

Anglický jazyk

Matematika a její aplikace(20)

Matematika

Informační a komunikační
technologie(1)

Informatika

Ročník

Celkem
předměty

Z toho
,,DČD"

9(2) 10(3) 8(1) 8(2) 8(2)

43

10

3

9

1.

4

Člověk a jeho
svět

3.

4.

3

5.

3

5(1) 5(1) 5(1) 5(1)
1

Prvouka
Člověk a jeho
svět(12)

2.

2

2

3(1)

24
1
7

Přírodověda

2

1

3

Vlastivěda

1

2

3

Hudební
výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná
výchova

Výtvarná výchova

1

1

2(1)

2

2

8

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Celková povinná časová dotace

20

22

25

25

26

118

Z toho disponibilní časová dotace (DČD)

2

4

4

3

3

16

Umění a
kultura(12)
Člověk a
zdraví(10)

Člověk a svět práce(5)

4

1

1

16

16

UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ
Ročník
Vzdělávací
oblasti

Jazyk a
jazyková
komunikace

Matematika
aplikace(15)
Informační a
technologie(1)
Člověk a
společnost
(11)

Člověk a
příroda(21)

Umění a
kultura(10)

Člověk a
zdraví(10)

Vzdělávací
obory

Vyučovací
předmět

6.

7.

8.

9.

Celkem
předměty

Z toho
,,DČD"

Český jazyk a
literatura(15)

Český jazyk

4

4(1)

4

4

16

1

Anglický
jazyk(12)

Anglický jazyk

4(1)

3

3

4(1)

14

2

Další cizí
jazyk

Německý jazyk

2

2

2

6

4(1)

5(1)

17

2

3

2

a

její

Matematika

4

4

Informatika

2(1)

1(1)

Dějepis

Dějepis

2

2(1)

Výchova k
občanství

Výchova k
občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

Fyzika

2(1)

2

2(1)

2

8

Chemie

Chemie

2(1)

2

4

komunikační

2

2

8
1

7
Přírodopis

Přírodopis

2

2

2(1)

2(1)

8

Zeměpis

Zeměpis

2

2

2(1)

2(1)

8

Hudební
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

2

2

1

1

6

Člověk a zdraví

3

3

3(1)

3(1)

12

2

Člověk a svět
práce

1

1

1

1(1)

4

1

30

30

30

32

122

Výchova ke
zdraví
Tělesná
výchova

Člověk a svět práce(3)

Celková časová dotace
Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace (DČD)

28-30 28-30 30-32 30-32
3

17

3

6

6

122

18

18

18

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
Na I. stupni vzhledem k menšímu počtu dětí v jednotlivých ročnících probíhá malotřídní způsob
výuky, kdy děti jsou děleny do skupin o jednom nebo dvou ročnících v hlavních předmětech, ve
výchovných předmětech při malém počtu žáků i o třech ročnících.
Na II. stupni vzhledem k menšímu počtu dětí v jednotlivých třídách jsou ve výchovných předmětech
(VO, Vv, Hv, ČSP, ČAZ) žáci jednotlivých ročníků spojovány do skupin o dvou ročnících. V těchto
skupinách se postupně realizuje vzdělávací obsah těchto dvou ročníků.
Plavecký výcvik
Žáci 1. až 4. ročníku absolvují v rámci předmětu tělesná výchova plavecký výcvik v rozsahu 20
hodin v každém ročníku (10 dvouhodinových bloků v 10 týdnech za sebou) v plavecké škole
v jilemnickém bazénu.
Lyžařský výcvik
Žáci 6. a 7. ročníků absolvují minimálně jednou za tyto dva ročníky (záleží na sněhových
podmínkách) lyžařský výcvik v Poniklé a blízkém okolí.
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5. UČEBNÍ OSNOVY
ČESKÝ JAZYK - 1. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Český jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Dovednosti získané v oboru Český jazyk jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou
zásadní i pro úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání.
Obsah předmětu má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a
slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Jednotlivé složky se vzájemně prolínají.
Časová dotace je v 1. ročníku 9 hodin /2 hodiny z disponibilní časové dotace/, v 2. ročníku 10 hodin
/3 hodiny z DČD/, ve 3., 4. a 5. ročníku 8 hodin /1 hodina z DČD ve 3. ročníku, 2 hodiny z DČD ve
4. a 5. ročníku/ týdně.
Vyučovací hodiny Českého jazyka probíhají ve třídách a podle potřeby v počítačové učebně.
Při malém počtu žáků na naší škole dochází ke spojování žáků z různých ročníků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 žáky učíme zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení
 budeme pracovat v týmu, učit se hrou, ve vzdělávacích projektech, v integrovaných oborech,
budeme pracovat s chybou a uplatníme všestrannou vlastní prezentaci
 učíme se poznávat smysl a cíl učení
 budeme své poznatky a dovednosti aplikovat do praktického života a tvůrčích činností, budeme
poznávat účelnost a využitelnost vzdělání u sebe, své rodiny i ve společnosti
 získáváme pozitivní vztah k učení . Budeme prakticky poznávat užitečnost vzdělání ve svém životě
 posoudíme vlastní pokrok v učení tím, že budeme uplatňovat sebehodnocení a hodnocení
spolužáků
 učíme žáky býti zodpovědnými za své vzdělávání a připravujeme je na potřebu celoživotního
vzdělávání
 dáváme prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev a tvořivé činnosti
 vedeme žáky k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí
 poskytujeme možnost aktivní účasti na učení, rozvíjíme vnitřní motivaci k učení
Kompetence k řešení problémů:
 na základě poznatků a dovedností vedeme žáky k rozpoznání a pochopení problému, k hledání jeho
příčiny, vyhledávání informace o vhodných způsobech řešení, k navržení vlastního řešení, k
vyslovení svého názoru, k obhajobě, k vyvození závěru a uvědomění si odpovědnosti za své
rozhodnutí
 při interpretaci textu se budeme učit problém řešit; budeme učit žáky vyhledávat problémové
situace v textech i v životních příbězích a budeme je řešit při nácviku a tvorbě zpráv, rozhovorů,
diskuse, kritiky, úvahy a při práci s dalšími publicistickými styly i literárními ukázkami
 předkládáme simulované problémy i skutečné problémy ze života v nejrůznějších jazykových,
slohových i literárních textech
 vedeme k organizování a řízení skupinové, projektové i dramatizační činnosti a k mimoškolním
aktivitám
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Kompetence komunikativní:
 učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se
výstižně a kultivovaně v mluveném i psaném projevu, využívat informační a komunikační
prostředky pro účinnou komunikaci.
 budeme v rámci aktivního učení zapojovat žáka do rozhovorů, učit ho diskutovat, argumentovat,
obhajovat, navrhovat, prezentovat svou práci zejména v samostatných i týmových projevech
ústních i písemných, při jazykovém, slohovém i literárním poznávání, při speciálních mluvních
cvičeních, tvorbě vlastních odborných i literárních prací, při besedách o knihách, při divadelních
představeních, filmech i výstavách, při veřejných vystoupeních ve škole i mimo ní.
Kompetence sociální a personální:
 učíme žáky spolupracovat ve skupině, přijímat svou roli, přispívat k dobrému výsledku práce
skupiny, k ohleduplnosti k práci druhých a přispívat k vytváření dobrých mezilidských vztahů
 umožníme žákům pracovat v týmu různými formami a ne pouze frontálně, zařazujeme skupinovou
práci. Vedeme k aktivitě, k sebehodnocení, plnění svěřeného úkolu, zodpovědnosti za práci celé
skupiny, k podpoře ostatních členů skupiny
Kompetence občanské:
 vedeme žáky k respektování názorů a přesvědčení druhých, k odmítání útlaku a násilí, k ocenění
našeho kulturního a historického dědictví
 projevujeme pozitivní postoje k uměleckým dílům, máme smysl pro kulturu a tvořivost,
zapojujeme se do společenského a kulturního dění
 budeme číst literární texty s občanskou tématikou, budeme je interpretovat a mít tak příležitost
vcítit se do nejrůznějších vztahů i dějů, budeme poznávat různé charaktery, s kterými se můžeme
ztotožnit, nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání
 zapojujeme žáka do interaktivních projektů, ve kterých budeme poznávat osudy národů a
jednotlivců (v literatuře,historii, hudbě, výtvarném umění, rodinné a občanské výchově),
 získáváme žáky pro účast v různých soutěžích, podněcujeme k účasti na školních i mimoškolních
veřejných vystoupeních, umožníme žákům publikovat v školním tisku
Kompetence pracovní:
 vedeme žáky k využívání znalostí, zkušeností a dovedností získaných v oboru Český jazyk a
literatura k vlastnímu rozvoji a přípravě na své povolání a budoucí život
 učíme žáky výsledky své práce využívat ve svém životě, v životě třídy, školy i rodiny
 vedeme žáky k pracovitosti a zodpovědnosti. Učíme žáka hygienickým normám při čtení, psaní a
učení, zajistíme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Vedeme k adaptaci na nové pracovní
podmínky, budeme postupně zvyšovat náročnost práce, aby žák upevňoval vlastní sebevědomí,
prožíval sebeuspokojení
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Český jazyk
1. ročník
Očekávané výstupy
Komunikační a slohová
výchova
-plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

-porozumí písemným nebo
mluveným pokynům
přiměřené složitosti

-respektuje základní
komunikační pravidla
rozhovoru

-pečlivě vyslovuje

- v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a
volí vhodné tempo řeči

-volí vhodné verbální i

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Mezipředmět. vztahy:
PrvHlásky, písmena, slabiky, příroda,ekosystémy,člověk a
slova, texty podle zvolené zdraví,
nácvikové metody čtení Hv- rytmus,intonace
(analyticko-syntetická)
Vv- nákresy dle textu
M- slovní úlohy
Skládání slov a vět
Rozvoj techniky čtení
Čtení jednoduchého
pís.projevu.
Uplatnění
přirozené
intonace
-pozorné čtení
-čtení s porozuměním
-komunikační
situace:
omluva, pozdrav,oslovení,
žádost,vzkaz, zpráva,adresa
-dialog, mluvčí a posluchač
-naslouchání
-výběr
vhodných
komunikačních prostředků
a výrazů
-zdvořilostní obraty
-správné použití slovního
přízvuku a vhodné intonace

-artikulační cvičení
-rozvíjení znělého hlasu
-nácvik přiměřeného tempa
řeči
a
správného
dýchání,frázování řeči
-technika čtení
-členění jazykového projevu
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nonverbální prostředky řeči v
běžných školních i
mimoškolních situacích
- na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev
-zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

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

-souvislé jazykové projevy

-rozvoj grafomotoriky
-dodržování hygienických
návyků správného psanísprávné sezení, držení
psacího
náčiní,hygiena
zraku
-formy psaní: opis, přepis,
diktát, autodiktát
-automatizace
psacího
pohybu
-nácvik sebekontroly
-odstraňování
individuálních nedostatků
písemného projevu
-opisy,přepisy,interpunkční
znaménka

-píše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení

-psaní jednoduchých sdělení
-žánry písemného projevu –
vzkaz,pozvánka,zápis
do
notýsku

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

-vyprávění pohádky nebo
povídky, spojování obsahu
textu s ilustrací

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

- čtení písmen, slabik,slov
a vět
-sluchové rozlišení hlásek
-kvantita
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samohlásek,dvojhlásky
- porovnává významy slov,
zvláště slova opačného
významu a slova významem
souřadná

- slova souřadná a slova
opačného významu

-porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu

-třídění slov
-slovní zásoba

-poznává správné tvary slov

-tvarosloví

- správně řadí slova ve
větě,používá základní
interpunkční znaménka

-skladba-spojování slov do
vět,stavba věty,pořádek slov
ve
větě,interpunkční
znaménka ve větě

- používá velká písmena na
začátku vět

-pravopis

Literární výchova
- čte a přednáší zpaměti ve
vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřeného
věku

- reprodukce textu
-přednes básně nebo úryvku
prózy
-rytmická
říkadla,
rozpočítadla
-poslech

- vyjadřuje své pocity z
přečteného textu

-vyprávění,ilustrace,výtvarný
doprovod,dramatizace,
srovnávání

-rozlišuje vyjadřování
v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních
vyprávění

-pozorné čtení
-poslech

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

volná
reprodukce
textu,dramatizace pohádky,
povídky nebo básně
-přednes, vyprávění
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Český jazyk
2.ročník
Očekávané výstupy
Komunikační a slohová
výchova
- plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Praktické čtení
- pozorné, plynulé, přiměřeně
rychlé čtení
Zdokonalování techniky čtení
Cvičné texty pro nácvik techniky
čtení
Hygienické návyky při čtení

-porozumí písemným nebo
mluveným pokynům
přiměřené složitosti

Porozumění jednoduchým
textům
Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací
- čtení vyhledávací (klíčová
slova)
Reakce na jednoduché pokyny
a jednoduchá sdělení

-respektuje základní
komunikační pravidla v
rozhovoru

Praktické naslouchání
- zdvořilé, ohleduplné, vyjádření
kontaktu
Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné, s aktivní
reakcí
- role mluvčího a posluchače
Zážitkové naslouchání

- pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost

Jazykolamy, řečová cvičení
Správná výslovnost, poznávání
chybve výslovnosti

-v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a
volí vhodné tempo řeči

Technika mluveného projevu
Cvičení zaměřená na hospodaření
s dechem a užití správného tempa
řeči
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-volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i
mimoškolních situacích

-na základě vlastních zážitků
vytvoří krátký mluvený
projev

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

- zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

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

- píše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení

Vhodný výběr jazykových
prostředků, mimika, gesta
Základní komunikační pravidla
- oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, role mluvčího a
posluchače,
střídání rolí, zdvořilost

Komunikační žánry
- pozdrav, oslovení, prosba,
omluva,
vzkaz, dialog na základě
obrazového materiálu

Vyprávění příběhů podle
obrázků

Správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku

Technika psaní
- úhledný, čitelný, přehledný
písemný projev
Docvičování tvarů psacího
písma,
málo používaná písmena malé
i velké abecedy (X, Y, W)
Kontrola písemného projevu
Žánry písemného projevu
- adresa, blahopřání, pozdrav
z prázdnin, obrázková osnova
vypravování, jednoduchá osnova
vypravování, SMS
-popis předmětu, zvířete
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Jazyková výchova
- rozlišuje zvukovou
a grafickou podobu slova,
člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

- porovnává významy slov,
zvláště slova opačného
významu
a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená,
vyhledává
v textu slova příbuzná
-porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu
– děj, věc, okolnost,
vlastnost
- rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru

Slovo – hlásky, slabiky
Dělení hlásek
Sluchové rozlišení hlásek
Modulace souvislé řeči
- tempo, intonace, přízvuk,
hlasitost

Významy slov
-slova nadřazená,podřazená,
souřadná,antonyma,synonyma,
slova vícevýznamová, slova
citově zabarvená

Slova podle zobecněného
významu
Podstatná jména

Slovní druhy
- podstatná jména(jako názvy
osob,zvířat a věcí),
slovesa v základním
tvaru,předložky a některé spojky

-žák se seznámí s názvy
ostatních slovních druhů

- užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary
podstatných
jmen, přídavných jmen a
sloves
- spojuje věty do
jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy
-rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a k

Správné gramatické tvary
podstatných jmen a sloves
v mluveném projevu

Věta, pořádek slov ve větě
Řazení vět v textu

Věty podle postoje mluvčího
Interpunkční znaménka
- tečka, vykřičník, otazník
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jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové
prostředky

-odůvodňuje a píše správně:
i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách
i po obojetných souhláskách
ve
vyjmenovaných slovech; dě,
tě, ně,
ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev; velká
písmena
na začátku věty a v
typických
případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních
pojmenování

Literární výchova
- vyjadřuje své dojmy z
četby
a zaznamenává je

Pravopis lexikální
- y/i po tvrdých a měkkých
souhláskách
- ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě mimo
morfologický šev
- orientačně párové souhlásky
- velká písmena na začátku vět
- vlastní jména osob a zvířat,

jednoslovní místní
pojmenování

Zážitky z čtení a naslouchání
Vyjadřování dojmů a pocitů z
četby literárních textů
Vypravování čteného a slyšeného
textu

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

Přednes vhodných literárních
textů

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

Dramatizace
Vlastní výtvarný doprovod
k literárním textům

- rozlišuje vyjadřování
v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních
vyprávění

Literární druhy
- poezie, próza
Literární pojmy
- básník, spisovatel, kniha, čtenář
Literární žánry
- básně, pohádky, ostatní
vypravování, divadelní
představení
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Český jazyk
3.ročník
Očekávané výstupy
Komunikační a slohová
výchova
- plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

Učivo

Průřezová témata, poznámky

- porozumí písemným nebo
mluveným pokynům
přiměřené složitosti

Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací,
čtení
vyhledávací (klíčová slova,
věty)
Hygienické návyky při čtení

Praktické čtení
- pozorné, plynulé, přiměřeně
rychlé,
čtení hlasité i tiché.
Zdokonalování techniky
Osobnostní
a
sociální
čtení
výchova – morální rozvoj
Porozumění přiměřeným
textům

- respektuje základní
komunikační pravidla v
rozhovoru

Praktické naslouchání
- zdvořilé, ohleduplné,
kontakt s partnerem
Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné,
aktivní reakce na mluvčího
Role mluvčího a posluchače,
střídání rolí
Zážitkové naslouchání

-pečlivě vyslovuje,opravuje
svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost

Cvičení správné výslovnosti
(slova přejatá)

- na základě vlastních zážitků Komunikační žánry
tvoří krátký mluvený projev
- vypravování podle osnovy
- vypravování podle
obrazového materiálu
- vypravování podle
vlastních zážitků
-zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

Základní hygienické návyky
- správné sezení, držení
psacího náčiní,
hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem
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Výchova
demokratického
občana
–
občanská
společnost a škola

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

Technika psaní
- úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev
Kontrola vlastních
písemných projevů

-píše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení

Žánry písemného projevu
- vypravování podle osnovy,
popis zvířete,
popis předmětu, blahopřání,
dopis, e-mail
-s pomocí dokáže vyplnit
přihlášku na aktivity určené
jeho věku

- volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i
mimoškolních situacích

Vhodný výběr jazykových
prostředků, mimika, gesta
Základní komunikační
pravidla
- oslovení, zahájení a
ukončení dialogu,
role mluvčího a posluchače,
střídání rolí, zdvořilost

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

Při tvorbě osnovy dokáže
vyhledat v textu podstatné

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

Zvuková a grafická podoba
slov
Výslovnost souhláskových
skupin
Výslovnost krátkých a
dlouhých samohlásek
Spisovná a nespisovná
výslovnost
Modulace souvislé řeči
- intonace, přízvuky,
hlasitost, tempo

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

Slova a pojmy
Abeceda, řazení slov podle
abecedy
Vyhledávání v seznamech
Význam slov, porovnávání
významů slov
Slova souznačná a
protikladná

- rozlišuje slovní druhy

Slovní druhy, zařazování
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v základním tvaru

slov v základním tvaru ke
slovním druhům

- užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary
podstatných
jmen, přídavných jmen a
sloves

Mluvnické kategorie
podstatných
jmen: pád, číslo, rod
Mluvnické kategorie sloves:
osoba, číslo, čas
Skloňování a časování

- spojuje věty do
jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy

Věta jednoduchá, spojování
vět do jednoduchých souvětí
Spojky a jiné spojovací
výrazy

- rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a k
jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové
prostředky

Věty podle postoje mluvčího
Melodie věty

-odůvodňuje a píše správně:
i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách
i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech;
dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
- mimo morfologický šev;
velká písmena na začátku
věty a v typických
případech vlastních jmen
osob, zvířat
a místních pojmenování
Literární výchova
-čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování a
tempu literární texty
přiměřené věku

Žák si upevňuje dovednost
využívat dříve osvojená
pravopisná pravidla.
Vyjmenovaná slovapravopis i/y po obojetných
souhláskách uvnitř slova
Velká písmena- vlastní
jména osob, zvířat a místních
pojmenování

- vyjadřuje své pocity
z přečteného textu

Zážitkové čtení
- čerpání prožitků a dojmů
z literárních textů
Vyjadřování pocitů

-rozlišuje vyjadřování
v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních

Literární druhy
- poezie, próza, drama
Literární žánry

Přednes vhodných literárních
textů
Rozvoj čtenářství
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vyprávění

- báseň, pohádka, povídka,
divadelní hra
- spisovatel, básník,
divadelní představení, herec

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

Volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu
Dramatizace
Vlastní výtvarný doprovod

Český jazyk
4.ročník
Očekávané výstupy
Komunikační a slohová
výchova
- čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas

- reprodukuje obsah
přiměřeně složitého sdělení
a zapamatuje si z něj
podstatná fakta

- vede správně dialog,
telefonický rozhovor

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Praktické čtení
- pozorné, plynulé, přiměřeně
rychlé
Uvědomělé hlasité čtení
- dodržování správné
techniky čtení
Tiché čtení
- schopnost reprodukce
posloupnosti děje
Čtení s porozuměním
Čtení s přednesem
Hygienické návyky při čtení
Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné,
aktivní
role mluvčího a posluchače,
střídání rolí
Reprodukce přiměřeně
složitého sdělení, reprodukce
podstatných fakt,
kladení otázek
Záznam slyšeného projevu
Zážitkové naslouchání
Základní komunikační
pravidla
- střídání rolí mluvčího a
posluchače,
zdvořilé vystupování,
oslovení,
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Mediální výchova – kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení a reality

zahájení a ukončení dialogu
Komunikační žánry
- dialog, telefonický
rozhovor, vzkaz
na záznamníku, vypravování
vlastních zážitků, popis osob,
zvířat, věcí
- volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního
záměru

Základy techniky mluveného
projevu
- intonace, přízvuk, pauzy,
plynulost, zvukové
prostředky řeči
Vyjadřování závislé
na komunikační situaci
a komunikačním záměru
Mimojazykové prostředky
řeči
Zdvořilé vyjadřování

- píše správně po stránce
obsahové i formální
jednoduché
komunikační žánry

Technika psaní
- úhledný, přehledný, čitelný
písemný projev
Kontrola vlastních textů
Hygienické návyky při psaní
Žánry písemného projevu
- vzkaz, oznámení, pozvánka,
zpráva, vypravování, popis,
dopis,
jednoduché tiskopisy dotazník, přihláška

- sestaví osnovu vyprávění
a na jejím základě vytváří
krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením
časové posloupnosti

Vytváření osnovy
Základní části osnovy
Využívání osnovy při psaní
vypravování, popisu, dopisu
Vypisování jednoduchých
údajů ze slovníku a
encyklopedie

Jazyková výchova
- porovnává významy slov,
zvláště stejného nebo
podobného významu

Slovní zásoba
- slova jednovýznamová
a mnohovýznamová,
antonyma, synonyma,
homonyma

- rozlišuje ve slově kořen,

Stavba slova
- kořen, předpona, přípona
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část příponovou,
předponovou
a koncovku
- určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky
správných tvarech
ve svém mluveném projevu

- rozlišuje slova spisovná
a jejich nespisovné tvary

-vyhledává základní
skladební dvojici a v neúplné
základní
skladební dvojici označuje
základ věty
-odlišuje větu jednoduchou
a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
- užívá vhodných
spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
- píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách

Dělení slov na konci řádku

Slovní druhy ohebné a
neohebné
Skloňování podstatných jmen
Mluvnické kategorie: pád,
číslo, rod, vzor
Časování sloves
Mluvnické kategorie:
osoba,číslo, čas
Rozlišování zvratných sloves
Spisovné a nespisovné tvary
slov
Odlišná výslovnost hlásek
v nespisovných tvarech slov
Základní skladební dvojice
Neúplná základní skladební
dvojice
Základ věty
Pořádek slov ve větě
Věta jednoduchá a souvětí
Určování počtu vět v souvětí
Spojky a jiné spojovací
výrazy v souvětí
Obměna spojek a
spojovacích výrazů
Lexikální pravopis
- vyjmenovaná slova a slova
s nimi příbuzná
- psaní předložek z, s
- předpony od-, nad-, před-,
pod-, roz-, bez- vlastní jména
nejvýznamnějších hor,
řek, států
Morfologický pravopis
- koncovky podstatných jmen
podle vzorů slovesa v
přítomném čase
Pravidla českého pravopisu

33

Zážitkové čtení a
Literární výchova
- vyjadřuje své dojmy z četby naslouchání
a zaznamenává je
- získávání pocitů a dojmů

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

- rozlišuje různé typy
uměleckých a neuměleckých
textů

Tvořivé činnosti s literárním
textem
- přednes básní a prózy
- dramatizace-nácvik hříčky,
scénky
- volná reprodukce
přečteného
nebo slyšeného textu
- vlastní tvořivé psaní
- vlastní výtvarný doprovod
k literárním textům
Umělecké a neumělecké
texty
Základní charakteristika
uměleckých
a neuměleckých textů, jejich
rozlišnosti

Český jazyk
5.ročník
Očekávané výstupy
Komunikační a slohová
výchova
- čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas

Učivo

Průřezová témata, poznámky

- rozlišuje podstatné a
okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk,
podstatné informace
zaznamenává

Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací
čtení vyhledávací – rozlišení
podstatných
a okrajových informací
záznam podstatných

Praktické čtení
- pozorné, plynulé přiměřeně
rychlé, uvědomělé hlasité
čtení, tiché čtení
– pozorné čtení
Zdokonalování techniky
čtení
Znalost orientačních prvků v
textu
Porozumění čteným textům
Čtení s přednesem
Hygienické návyky při čtení
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informací
Využívání slovníků a
encyklopedií
- posuzuje úplnost či
neúplnost jednoduchého
sdělení

Praktické naslouchání
- ohleduplné, zdvořilé,
vyjadřující kontakt s
partnerem
Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné, s
aktivní reakcí na mluvčího,
posuzování úplnosti nebo
neúplnosti jednoduchého
sdělení

- reprodukuje obsah
přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná
fakta

- vede správně dialog,
telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na
záznamníku

- rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

Zaznamenávání slyšeného
projevu
Reakce otázkami
Zapamatování podstatných
fakt
Reprodukce obsahu
slyšeného projevu
Zážitkové naslouchání
Základní komunikační
pravidla
- střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé
vystupování
Komunikační žánry
- dialog, telefonický
rozhovor, vzkaz na
záznamníku, zpráva,
oznámení, vypravování

Reklamy
- volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního
Základy techniky mluveného
záměru
projevu
- vyjadřování závislé
na komunikačním záměru
Mimojazykové prostředky
- rozlišuje spisovnou
řeči
a nespisovnou výslovnost a
vhodně ji užívá podle
Vyjadřování závislé na
komunikační situace
komunikační situaci
Využívání spisovné a
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- píše správně po stránce
obsahové i formální
jednoduché komunikační
žánry

- sestaví osnovu vyprávění a
na jejím základě vytváří
krátký mluvený nebo
písemný projev
s dodržením časové
posloupnosti

nespisovné výslovnosti
Zdvořilé vyjadřování
Upevňování techniky psaní
- dodržování základních
hygienických návyků při
psaní
Komunikační žánry
- zpráva, oznámení, dopis,
popis, inzerát, tiskopisy –
dotazník, dotazník, přihláška
Vyprávění
Vytváření osnovy
Vytváření vlastního
vyprávění
s dodržováním časové
posloupnosti
Třídní a školní časopis

Jazyková výchova
- porovnává významy slov,
zvláště stejného nebo
podobného významu a slova
vícevýznamová
- rozlišuje ve slově kořen,
část příponovou,
předponovou a koncovku

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

- rozlišuje slova spisovná a
jejich nespisovné tvary

Slova jednovýznamová
a mnohovýznamová,
antonyma, synonyma,
homonyma

Stavba slova
- kořen, předpona, přípona,
koncovka, slova příbuzná
Dělení slov na konci řádku
Slovní druhy ohebné i
neohebné
Podstatná jména
- mluvnické kategorie – pád,
číslo, rod vzor
Přídavná jména
- rozlišení přídavných jmen
tvrdých a měkkých
Slovesa - mluvnické
kategorie – osoba, číslo,
způsob (oznamovací,
rozkazovací), čas
Poznávání zvratných sloves
Jednoduché a složené
slovesné tvary
Slova spisovná a nespisovná
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- vyhledává základní
skladební dvojici a v neúplné
základní skladební dvojici
označuje základ věty

Základní skladební dvojice
Podmět holý a rozvitý
Přísudek holý a rozvitý
Část podmětová a část
přísudková
v neúplných základních
skladebních dvojicích

- odlišuje větu jednoduchou a Věta jednoduchá a souvětí
souvětí, vhodně změní větu
Změna jednoduché věty
jednoduchou v souvětí
v souvětí
- užívá vhodných
spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

Spojky a spojovací výrazy
Vnímání spojek a, i, ani,
nebo,že, protože, když

- píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách

Lexikální pravopis
- vyjmenovaná slova a slova
s nimi příbuzná v rozšířené
slovní zásobě
- předpony s-, z-, vz –
orientačně
- vlastní jména národností,
států, planet
Morfologický pravopis
- předložky s, z
- koncovky podstatných
jmen podle vzorů
- pravopis sloves v
přítomném čase
Pravidla českého pravopisu

- zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu

Syntaktický pravopis
- shoda přísudku s holým
podmětem v jednoduchých
případech

Literární výchova
- vyjadřuje své dojmy z četby Pocity a prožitky při
a zaznamenává je
poslechu a četbě
Vyjadřování dojmů z četby a
poslechu
Výchova k čtenářství
- volně reprodukuje text
podle svých schopností, tvoří
vlastní literární text na dané
téma

Volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného literárního
textu
Přednes vhodných literárních
textů
Literární referáty
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Dramatizace: nácvik hříčky,
scénky
Vlastní tvořivé psaní
Vlastní výtvarný doprovod
- rozlišuje různé typy
uměleckých a neuměleckých
textů

Umělecké a neumělecké
texty

- při jednoduchém rozboru
literárních textů používá
elementární literární pojmy

Literární druhy
- poezie, próza, drama
Literární žánry
- báseň, pohádka, bajka,
povídka, divadelní
představení
- spisovatel, básník, herec,
režisér
- verš, rým, přirovnání
Časopisy pro děti a mládež
Film a televize
Poznávání informačních
zdrojů
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ČESKÝ JAZYK - 2. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu:
V předmětu jsou zahrnuty tři složky : Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární
výchova.
Tyto tři složky jsou realizovány odděleně, mají své pevné místo v rozvrhu hodin, ale dle potřeby a
témat jsou propojovány.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova:
Sociální rozvoj – Komunikace:
Pozorování a aktivní naslouchání – ČJ 6
Cvičení v neverbálním sdělování – ČJ 6
Vedení a pravidla dialogu – ČJ 9
Komunikace v různých situacích – ČJ 9
Mediální výchova:
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; ČJ8, ČJ9
Interpretace vztahu med. sdělení a reality; ČJ9
Stavba mediálních sdělení; ČJ7
Vnímání autora med. sdělení; ČJ 9
Tvorba med. sdělení; ČJ6
Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu – ČJ 9
Časová dotace – 15 hodin + 1 disponibilní v 7. ročníku, tzn. 4 hodiny týdně v každém ročníku.
Předmět se vyučuje v jednotlivých třídách a dle potřeby v počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- nabízíme různé způsoby osvojení učiva
- nabízíme možnosti vyhledávání informací
- užíváme a vysvětlujeme obecně užívané termíny, znaky a symboly
- doplňujeme lit. texty základními historickými a kulturními souvislostmi
- dáváme možnost žákům k samostatnému kritickému posuzování lit. četby a slohových postupů
- dáváme žákům prostor pro sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů:
- vybízíme žáky k zamýšlení se nad problémy vyskytujícími se v lit. textech
- zadáváme slohové práce, ve kterých se žáci mohou vyjádřit k různým problémům
- během výuky rozborů vět a souvětí rozvíjíme logické myšlení žáků
- rozvíjíme abstraktní myšlení žáků zadáváním logických úloh, v nichž žáci tvoří vlastní věty
souvětí dle určených vzorců
- vyvoláváme diskuse, ve kterých žáci obhajují své názory
Kompetence komunikativní:
- podněcujeme žáky k souvislým ústním i písemným projevům
- vedeme žáky k umění naslouchat druhým
- střídáme typy textů a komunikačních prostředků
- seznamujeme žáky s různými informačními prostředky
- vedeme žáky ke kultivované komunikaci s lidmi i mimo školu
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a

Kompetence sociální a personální:
- zařazujeme práce ve skupinách
- záměrně vytváříme různorodé skupiny
- umožňujeme, aby se ke společné práci mohli vyjádřit všichni žáci
- vedeme žáky k vzájemné toleranci a respektování
Kompetence občanské:
- zadáváme práce, v nichž mají žáci za úkol vnímat svět očima někoho jiného
- vyzvedáváme morální hodnoty
- vedeme žáky k vnímání práv a povinností každého člověka
- hovoříme s žáky o krizových situacích zprostředkovaných literaturou (filmy) a
rozebíráme s nimi možnosti správných reakcí
- seznamujeme žáky s hodnotami tradic a kulturního dědictví
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k plnění ústních i písemných úkolů a k dodržování daných pravidel
- poukazujeme na význam kultivovaného jazykového projevu a vystupování
- při slohové výchově vedeme žáky k sestavování úředních oznámení, žádostí, životopisů ...
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Český jazyk – Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata, poznámky
Žák
Vypravování – časová
Osobnostní a soc. výchova –
- ověřuje fakta pomocí
posloupnost a kompozice
soc. rozvoj- komunikace
otázek
Popis předmětu – uspořádání
Řeč těla, gesta, mimika
- volí výstižná a adekvátní
textu, odstavce, přirovnání
slova
Popis osoby
Tvorba mediálního sdělení –
- zapojuje se do diskuse
Popis krajiny
vhodnost sdělení pro školní
- vyhledává klíčová slova
Popis prac. postupu
časopis
- využívá poznatků o jazyce ke Zpráva a oznámení
Uveřejňování prací ve škol.
správnému písemnému projevu Objednávka
časopise
- dokáže se přiměřeně vyjádřit
Inzerát
k danému tématu
Dopis
Výpisky, Výtah
Mluvené a psané projevy

Očekávané výstupy
Žák
- spisovně vyslovuje česká
slova
- rozlišuje způsoby
obohacování slovní zásoby
- pod vedením uč. pracuje se
zákl. jazykovými příručkami
- rozlišuje druhy slov a jejich

Český jazyk – Jazyková výchova
6. ročník
Učivo
Průřezová témata, poznámky
Jazykověda
Případné srovnání s cizími
Jazykové příručky
jazyky
Hláskosloví
Spis. výslovnost
Zvuková stránka slova
Zvuková stránka věty
Skladba
Věta jednoduchá x souvětí
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mluv. kategorie
- rozlišuje zákl. významové
vztahy ve větě jednoduché
- rozlišuje spisovný jazyk,
nářečí a obecnou češtinu

Očekávané výstupy
Žák
- reprodukuje přečtený text
- formuluje dojmy z vlastní
četby
- tvoří kratší lit. text
- seznamuje se s lit. žánry

Shoda podmětu s přísudkem
Řeč přímá a nepřímá
Tvarosloví
Podst. jm. konkrétní,
abstraktní, pomnožná, látková,
hromadná
Psaní velkých písmen
Přídavná jm. - stupňování
Zájmena
Číslovky
Slovesa – vid, rod, třídy a
vzory
Český jazyk – Literární výchova
6. ročník
Učivo
Lit. žánry (mýty, báje,
pohádky, pověsti, povídky)
Zákl. lit. pojmy
Poezie x Próza
Epika x Lyrika
Jednoduchý rozbor lit. textů
Česká lit. 19. st.

Průřezová témata, poznámky
Ilustrace k textům
Poslech CD
Čtenářský deník

Český jazyk – Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata, poznámky
Žák
Popis uměleckých děl
Mediální výchova – stavba
- volí vhodné jazykové
Popis prac. postupu – odborné
med. sdělení
prostředky v závislosti na
názvy
komunikační situace
Charakteristika
Principy sestavování
- respektuje zásady
Osnova
zpravodajství,
komunikace
Výtah x výpisky
Příklady stavby a uspořádání
- odlišuje spisovný a
Pozvánka
zpráv
nespisovný projev
Žádost
- ověřuje fakta pomocí otázek a Životopis
Školní časopis
porovnává různé informační
Vypravování
Žádost – např. komunikace
zdroje
Monolog x dialog
s obcí
- dokáže formulovat hl.
myšlenky textů
- tvoří samostatné výstupy na
dané téma

Očekávané výstupy
Žák
- spis. vyslovuje česká i běžná

Český jazyk – Jazyková výchova
7. ročník
Učivo
Průřezová témata, poznámky
Tvarosloví
Případné srovnání s cizími
Slova ohebná x neohebná +
jazyky
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cizí slova
- rozlišuje způsoby
obohacování slovní zásoby a
tvoření českých slov
- samostatně pracuje se zákl.
jazykovými příručkami
- rozlišuje slovní druhy
a tvoří spisovné tvary slov
- rozlišuje významové vztahy
ve větě
- rozpoznává přenesená
pojmenování

jejich mluvnické kategorie
Skladba
Věta dvojčlenná x jednočlenná
Větné členy
Souvětí podřadné
Druhy vedlejších vět
Lexikologie
Význam slov
Sousloví, rčení
Slova mnohoznačná,
Synonyma, antonyma,
homonyma
Způsoby obohacování slovní
zásoby

Český jazyk – Literární výchova
7. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Žák
Práce s lit. texty – reprodukce,
- uceleně reprodukuje přečtený hl. myšlenky, literární hrdina
text
Dramatizace
- pokouší se interpretovat smysl Poezie, próza, drama
díla
Písňové texty
- svými slovy formuluje dojmy Pověst
z četby a jiných kulturních
Nejstarší lit. texty
zážitků
Poezie – lit. pojmy, druhy
- tvoří vlastní lit. text
rýmu, přenesené pojmenování
- rozlišuje probírané lit.
druhy a žánry, dokáže je
porovnat

Průřezová témata, poznámky
CD
Film
Čtenářský deník

Český jazyk – Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata, Poznámky
Žák
Charakteristika lit. postav
Mediální výchova – kritické
- ve čteném textu rozeznává
Subjektivně zabarvený popis
čtení a vnímání mediálních
fakta
Výklad
sdělení
- rozlišuje objektivní a
Výpisek
subjektivní sdělení
Výtah
Pěstování kritického přístupu
- vhodně užívá jazykové
Úvaha
ke zpravodajství a reklamě,
prostředky vzhledem ke svému Citát
reklama na výrobek + VV
komunikačnímu záměru
- v připraveném mluveném
Literatura a jazyk (např.
projevu vhodně využívá
Neruda, Poláček, Vančura)
verbálních i neverbálních
prostředků
Školní časopis
- zapojuje se do diskuse,
využívá pravidel dialogu
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- dokáže vytvořit, výpisky nebo
výtah z přečteného textu

Očekávané výstupy
Žák
- spisovně vyslovuje česká i
běžná přejatá slova
- samostatně pracuje s
jazykovými příručkami a
slovníky
- správně třídí slovní druhy,
tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá v
komunikační situaci
- rozlišuje spis. jazyk, nářečí,
obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití

Český jazyk – Jazyková výchova
8. ročník
Učivo
Průřezová témata, poznámky
Útvary českého jazyka
Srovnání s cizími jazyky
Jazyková kultura
Slovanské jazyky
Slova přejatá, jejich
výslovnost, pravopis a
skloňování
Slovesa – vid, rod, třídy +
vzory
Zápor
Větná stavba
Větné členy a významový
poměr mezi nimi
Souvětí podřadné x souřadné
Druhy VV
Významový poměr mezi
větami

Český jazyk – Literární výchova
8. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Žák
Literatura starověku (mýty,
- vlastními slovy interpretuje
poesie)
smysl díla
Starší česká lyrika
- rozpoznává zákl. rysy
Romantismus
výrazného individuálního stylu Bajky
autora
Drama
- formuluje dojmy z četby,
Lyrika x epika
filmu či divadla
Struktura lit. díla
- rozlišuje a porovnává zákl. lit. Jazykové lit. díla
druhy a žánry, uvede jejich
Zvukové prostředky (rým,
výrazné představitele
rytmus)
- seznámí se se zákl. lit. směry Experimentální poesie
Lit. umělecká x věcná

Průřezová témata, poznámky
Ilustrace k přečteným textům
Pokusy o vlastní
probíraných žánrů

tvorbu

Český jazyk – Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata, poznámky
Žák
Jazyková kultura
Osobnostní a soc. výchova –
- odlišuje v textu fakta od
Slohové postupy a útvary
komunikace
názorů a hodnocení
Vypravování v umělecké
Dovednosti pro sdělování
- v hovoru rozpozná
oblasti
verbální i neverbální,
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komunikační záměr partnera
- rozpoznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj
- i v improvizovaném
jazykovém projevu vhodně
využívá všech prostředků řeči
- dokáže se zapojit do diskuse
- samostatně připraví a s
oporou o text přednese referát
- uspořádá informace v textu s
ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného
navazování
- využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu
a k tvořivé práci s textem

Popis
Charakteristika
Úvaha
Mluvený projev
Životopis
Diskuse
Publicistické útvary

komunikace v různých
situacích, asertivita,
komunikační obrana proti
agresi a manipulaci
Mediální výchova – kritické
čtení a vnímání
textů
Interpretace vztahu:
sdělení x realita
rozlišení prvků informativních
a bulvárních
Vnímání autora mediálních
sdělení – vyjádření či zastření
názoru a postoje, záměrná
manipulace
Práce v týmu – redakce
školního časopisu:
Utváření týmu a časového
harmonogramu, stanovení si
cíle, delegování úkolů a
odpovědnosti

Český jazyk – Jazyková výchova
9. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata, poznámky
Žák
Slovanské jazyky
Srovnání s cizími jazyky
- rozlišuje významové vztahy
Vývoj českého jazyka
gramatických jednotek ve větě Archaismy, historismy,
a v souvětí
neologismy
- v písemném projevu zvládá
Útvary českého jazyka
pravopis lexikální, slovotvorný Zvuková stránka jazyka
i syntaktický
Tvoření slov
- rozpoznává přenesené
Význam slova
pojmenování
Aktuální členění výpovědi
- využívá znalostí o jazykové
Slovosled
normě při tvorbě jazykových
Přechodníky
projevů

Očekávané výstupy
Žák
- vnímá strukturu, jazyk a
smysl lit. díla
- tvoří vlastní literární text na
základě osvojených znalostí
základů lit. teorie
- rozlišuje lit. hodnotnou a

Český jazyk – Literární výchova
9. ročník
Učivo
Tvořivá činnost s liter. textem
Reprodukce
Dramatizace
Vytváření vlastních textů
Lit. teorie (zákl. pojmy)
volný verš x vázaný verš
Beletrie x lit faktu
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Průřezová témata, poznámky
Referáty z vlastní četby
Film
CD
Divadelní představení

konzumní, svůj názor doloží
argumenty
- uvádí zákl. lit. směry a jejich
představitele
- porovnává různá ztvárnění
téhož námětu
- dokáže vyhledat potřebné
informace

Hl. vývojová období české i
světové lit. , typické žánry a
jejich představitelé
Písňové texty
České divadlo
Literatura a film
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ANGLICKÝ JAZYK - 1. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Při výuce je kladen důraz na porozumění mluvené řeči i psanému textu a na schopnost reakce
a komunikace. Výuka zahrnuje rozvoj slovní zásoby a základní gramatické jevy. Je založena
na britské angličtině. Cílem výuky je schopnost žáků dorozumět se v běžných životních
situacích. Do výuky jsou po probrání jednotlivých témat zařazovány krátkodobé projekty.
Do předmětu Anglický jazyk byla zařazena tato průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – 3. ročník,
Multikulturní výchova – 4. ročník.
Vyučovací předmět má na I. stupni ZŠ časovou dotaci 9 hodin týdně.
1. období - 3. ročník, dotace: 3 h týdně.
2. období - 4. a 5. ročník, dotace: 3 h týdně v každém ročníku.
Ve škole není speciální jazyková učebna.
Výuka probíhá v jednotlivých třídách a dle potřeby v počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 vybíráme a využíváme vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
 propojujeme získané poznatky žáků do širších celků
 vedeme žáky ke smyslu a cíli učení
 podněcujeme žáka k samostatnému vyhledávání a doplňování slovní zásoby z různých
informačních zdrojů
 vedeme žáky k pochopení výhod ovládání cizího jazyka pro život
Kompetence k řešení problémů:
 vedeme žáky ke schopnosti pochopit problém
 učíme žáky vyhledávat vhodné informace
 zadáváme žákům samostatné tvůrčí úkoly
 dáváme žákům možnost ověřit si, jak ostatní jejich jazykovým projevům rozumějí
Kompetence komunikativní:
 učíme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni
 vedeme žáky ke schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
 podněcujeme žáky ke komunikaci, oceňujeme snahu domluvit se a případné závažné
nedostatky vyjasníme až po skončení žákova projevu
 využíváme všech možností poslechu řečových projevů rodilých mluvčích s následným
společným ujasněním výpovědí
Kompetence sociální a personální:
 učíme žáky pracovat ve skupině
 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu
 podporujeme schopnost sebekontroly žáků
 zařazujeme do výuky i práce ve dvojicích a ve skupinách
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Kompetence občanské:
 vedeme žáky ke snaze respektovat názory ostatních
 umíme zodpovědně rozhodnout podle dané situace
 vedeme žáky k nezaujatému oceňování kulturního a historického dědictví i sportovních
úspěchů jiných národů
Kompetence pracovní:
 učíme žáky efektivně organizovat svoji práci
 podněcujeme žáky k používání dvojjazyčných slovníků a anglických gramatických příruček
 vedeme žáky k soustavnému studiu cizího jazyka
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Anglický jazyk
3. ročník
Očekávané výstupy
ŘEČOVÉ
DOVEDNOSTI:
Rozumí krátkým a
jednoduchým otázkám
učitele souvisejícími
s činnostmi ve třídě a/nebo
s osvojovanými tématy,
jsou-li mu pokládány
pomalu a s pečlivou
výslovností

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Splní zadaný úkol; nakreslí
obrázek podle diktátu; rozumí
výrazům základní běžné činnosti
žáka ve škole
Slovní zásoba
 čísla 1-100
 barvy
 třída, škola
 školní potřeby
- rozpozná známá slova a
 domácí zvířata (mazlíčci),
slovní spojení (např.
zvířata v ZOO
předměty, osoby, zvířata,
 tělo
činnosti nebo číselné a
 nálady a stavy
časové údaje) v pomalém a
 rodina
zřetelném projevu, který se
 oblečení
vztahuje k osvojovaným
 jídlo
tématům
 oblíbené předměty
 pozdravy
- porozumí významu slov
a slovních spojení
Využívání multimediálních
vztahujících se
prostředků si uvědomuje různé
k osvojovaným tématům
podoby jazyka – video, CD,
v projevu, který je
počítač, učebnice, knížky a
pronášen pomalu a
zřetelně, má-li k dispozici časopisy
vizuální oporu
Pozdravení, rozloučení,
poděkování, věk, adresa, telefon
- zachytí konkrétní
Spelling, hláskování jmen,
informace (např. o
slovíček, angl. abeceda – hry,
předmětech, osobách,
písničky
47

Hudební výchova – nácvik
písní
Prvouka – slovíčka denní
potřeby,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech:
Zeměpisné pojmy – jména
kontinentů, států, měst
Výtvarná výchova –
malování obrázků
Matematika – číslovky,
příklady
Český jazyk- blahopřání
kamarádovi k narozeninám

zvířatech) v krátkém
jednoduchém poslechovém
textu, který se vztahuje
Tematické okruhy:
k osvojovaným tématům, domov, rodina, škola, lidské tělo,
má-li k dispozici vizuální jídlo, oblékání, zvířata
nebo zvukovou oporu
- porozumí tématu velmi
krátkého a jednoduchého
poslechového textu, který
se vztahuje k osvojovaným
tématům, má-li k dispozici
vizuální nebo zvukovou
oporu
- použije základní
zdvořilostní obraty (např.
oslovení, pozdrav,
rozloučení, poděkování)
ve velmi krátkých a
pomalu vedených
rozhovorech
- se představí, sdělí svůj
věk, kde bydlí,
vlastní, má rád/nerad za
použití jednoduchých
slovních spojení
- sdělí informace o
členech své rodiny,
kamarádech a spolužácích
(např. jméno, věk,
kde bydlí, vlastní) za
použití jednoduchých
slovních spojení
- popíše skutečnosti, se
kterými se běžně
setkává (např. předměty,
zvířata), za použití
jednoduchých slovních
spojení
- rozpozná známá slova a
slovní spojení a
jednoduché věty (např.
předměty, osoby, zvířata)
v krátkém textu
vztahujícím se
k osvojovaným tématům
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- porozumí významu slov,
slovních spojení, které se
vztahují k osvojovaným
tématům, má-li k dispozici
vizuální oporu
- napíše jednoduchá slovní
spojení a věty,
ve kterých se představí,
uvede svůj věk, kde bydlí,
vlastní, má rád/nerad
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Anglický jazyk
4. ročník
Očekávané výstupy
Žák rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
- rozumí slovům a
jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají
se osvojovaných témat,
zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchému
poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu
a zřetelně a má k
dispozici vizuální oporu
- zapojí se do
jednoduchých rozhovorů,
- sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

Učivo

Průřezová témata, poznámky

vyjmenuje členy rodiny
popíše jídlo
Odpovídá na otázky ano/ne
Využívání učebních textů,
časopisů, obrázkových materiálů
k nácviku čtení s porozuměním
v oblasti přiměřené slovní zásoby
ze života žáků
Jednoduchým způsobem vyjádří
obsah přečteného
Vyhledá klíčové slovo
Vyhledá slova daného tématu
- oblečení
- ovoce, zelina, nápoje
- jídlo
Poslech audiovizuálních nahrávek
Procvičuje údaje potřebné
k projevu vlastní identity
jméno, věk, bydliště, národnost,
Základní gramatické struktury .
podmět a přísudek
Slovesa být, mít, mít rád, bydlet,
chtít
Otázkové výrazy – What? Who?
Where? How?
Práce se slovníkem - spelling

- vyhledá v jednoduchém
textu potřebnou
informaci;
- rozumí jednoduchým
krátkým textům z
běžného života, zejména
pokud má k dispozici
vizuální oporu
Vyplní jednoduchý osobní
formulář
- napíše krátký text s
použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých
zájmů
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Člověk a jeho svět –
odpovídající slovní zásoba
Zeměpisné názvy
Informační a komunikační
technologie – počítačová
terminologie
Hudební výchova – poslech
oblíbených skupin, písní
Český jazyk – metodika čtení,
práce s textem
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Anglický jazyk
5. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

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

Reaguje na běžné instrukce;
popíše jídlo, vyjmenuje členy
rodiny, popíše svůj den, popíše
své tělo, popíše zvíře
Odpovídá na otázky ano/ne

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

Průřezová témata, poznámky

Využívání učebních textů,
časopisů, obrázkových materiálů
k nácviku čtení s porozuměním
v oblasti přiměřené slovní zásoby
ze života žáků
Jednoduchým způsobem vyjádří
obsah přečteného
Vyhledá klíčové slovo
Vyhledá slova daného tématu
- domov
- sport, hobby
- škola, hřiště, město
- příroda, počasí
Poslech audiovizuálních nahrávek
Sledování místních tradic, zvyků,
svátků
Procvičuje údaje potřebné
k projevu vlastní identity
jméno, věk, bydliště, národnost,
Základní gramatické struktury .
podmět a přísudek
Slovesa být, mít, mít rád, bydlet,
chtít
Otázkové výrazy – What? Who?
Where? How?
Práce se slovníkem - spelling
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Člověk a jeho svět –
odpovídající slovní zásoba
Zeměpisné názvy
Informační a komunikační
technologie – počítačová
terminologie
Hudební výchova – poslech
oblíbených skupin, písní
Český jazyk – metodika čtení,
práce s textem

ANGLICKÝ JAZYK – 2. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Při výuce je kladen důraz na porozumění mluvené řeči i psanému textu a na schopnost reakce
a komunikace. Výuka navazuje na I.stupeň a zahrnuje rozvoj slovní zásoby, základní
gramatické jevy, větnou skladbu i reálie anglicky mluvících zemí. Je založena na britské
angličtině, ale žáci jsou seznámeni i s výrazy americké angličtiny. Cílem výuky je schopnost
žáků dorozumět se v běžných životních situacích, zvýšení jejich mobility v zahraničí i
poznávání odlišností ve způsobu života lidí a kulturních tradic.
Do výuky jsou po probrání jednotlivých témat zařazovány krátkodobé projekty.
Průřezová témata nebyla do předmětu Anglický jazyk zařazena.
Vyučovací předmět má na II. stupni ZŠ časovou dotaci 14 hodin týdně: v 6. a 9. ročníku 4 a
v 7. a 8. ročníku 3 hodiny týdně. 2 hodiny v 6. a 9. ročníku jsou čerpány z disponibilní časové
dotace.
Ve škole není speciální jazyková učebna.
Výuka probíhá v jednotlivých třídách a dle potřeby v počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 vedeme žáka k pochopení nezbytnosti dlouhodobého a kontinuálního studia cizího jazyka.
 podněcujeme žáka k samostatnému vyhledávání a doplňování slovní zásoby z různých
informačních zdrojů
 reagujeme na všechny cizí výrazy, s nimiž se žáci střetávají v různých zájmových oblastech
(počítačové hry, moderní hudba, trendové výrazy…), vysvětlujeme je a uvádíme do
souvislostí
 podněcujeme žáka k porovnávání úspěšnosti jednotlivých metod výuky a jejich kritickému
hodnocení
 vedeme žáky k pochopení výhod ovládání cizího jazyka pro život
Kompetence k řešení problémů:
 vedeme žáky k uvažování o přesnosti překladů, různých možnostech vyjádření, k myšlení
v cizím jazyce, a tím k oslabení „otrockých“ doslovných překladů
 podněcujeme žáky k odhalování shodných, podobných i odlišných prvků obou jazyků
 zadáváme žákům samostatné tvůrčí úkoly
 dáváme žákům možnost ověřit si, jak ostatní jejich jazykovým projevům rozumějí
 žákům umožňujeme obhájit jejich práce
Kompetence komunikativní:
 podněcujeme žáky ke komunikaci, oceňujeme snahu domluvit se a případné závažné
nedostatky vyjasníme až po skončení žákova projevu
 umožňujeme žákům vzájemné naslouchání a zapojování se do diskuse v angličtině
 využíváme všech možností poslechu řečových projevů rodilých mluvčích s následným
společným ujasněním výpovědí
 snažíme se během výuky omezit vlastní projev v mateřském jazyce jen na nezbytné případy
 zařazujeme komunikativní úkoly z praktických každodenních oblastí
Kompetence sociální a personální:
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 zařazujeme do výuky i práce ve dvojicích a ve skupinách, podmínkou je omezení
komunikace v rodném jazyce na minimum
 zadáváme rovněž úkoly výzkumného a statistického typu, kdy každý jednotlivě hovoří ve
třídě s každým a výsledky průzkumu posléze zpracovává
 podněcujeme žáky k diskusím v anglickém jazyce
 snažíme se odstraňovat nejistotu žáků při cizojazyčném projevu a zvyšovat jejich
sebedůvěru
Kompetence občanské:
 vedeme žáky k respektování odlišných stylů života v jiných zemích
 seznamujeme žáky s právy a povinnostmi dětí v anglických školách a vedeme je
k pochopení faktu, že na všech školách i ve všech společenstvích musí existovat nějaký řád
 zařazujeme i vhodnou slovní zásobu a jednoduchá vyjádření použitelná v krizových
situacích
 vedeme žáky k nezaujatému oceňování kulturního a historického dědictví i sportovních
úspěchů jiných národů
 motivujeme žáky k turistickému poznávání cizích krajin a k chápání kvality životního
prostředí jako celku na Zemi
Kompetence pracovní:
 podněcujeme žáky k používání dvojjazyčných slovníků a anglických gramatických příruček
 vedeme žáky k soustavnému studiu cizího jazyka
 objasňujeme žákům výhody ovládání angličtiny pro jejich budoucí pracovní zařazení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Anglický jazyk
6. ročník
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák
- rozumí informacím v
jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché
a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných
témat
Mluvení
Žák
-zeptá se na základní
informace a adekvátně
reaguje v běžných

Učivo
Jednoduchá sdělení
oslovení, reakce na oslovení
pozdrav, představení
rozloučení, poděkování
souhlas, nesouhlas
Základní vztahy
kdo, kde, jaký, čí
Tematické okruhy
domov, rodina
škola, čas, volný čas
dopis příteli
dům a nábytek
město, oblékání
popis lidí
domácí práce
Slovní zásoba
k tématům
Mluvnice
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Průřezová témata, poznámky
Odlišnost anglického
rukopisu
Rozšíření angličtiny ve světě
Britský školský systém

Projektová práce
Communication
My world
Free time
Places in my life
People

formálních i neformálních
situacích
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných
tématech
- vypráví jednoduchý příběh
či událost; popíše osoby,
místa a věci ze svého
každodenního života
Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované
informace v jednoduchých
každodenních autentických
materiálech
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché
písemné sdělení

věta oznamovací a tázací
určitý a neurčitý člen
věta rozkazovací
základní číslovky
vazba there is/ are
pravidelný a nepravidelný
plurál podstatných jmen
to be
přivlastňovací přídavná
jména
to have got
ukazovací zájmena
present simple
must
let‘ s
present continuous

Anglický jazyk
7. ročník
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák
- rozumí informacím v
jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché
a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných
témat
Mluvení
Žák

Učivo
Jednoduchá sdělení
přivítání, omluva
reakce na omluvu
přání, blahopřání
Základní vztahy
prostorové, časové,
kvalitativní
Tematické okruhy
přátelé a rodina
sport, nakupování
měsíce, počasí, zvířata
lidské tělo, zdraví
stravování, příroda
zájmová činnost, zábava
Slovní zásoba
k tématům
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Průřezová témata, poznámky
Britské zvyky a svátky
Porovnání zdravotnictví
Anglická jídla
Základní zeměpisné údaje o
USA

Projektová práce
My life
My favourite anímal
Life in the past
Food in my country
My country
Entertainment

-zeptá se na základní
informace a adekvátně
reaguje v běžných
formálních i neformálních
situacích
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných
tématech
- vypráví jednoduchý příběh
či událost; popíše osoby,
místa a věci ze svého
každodenního života
Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované
informace v jednoduchých
každodenních autentických
materiálech
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché
písemné sdělení

tvoření slov – endings
Mluvnice
užití obou přítomných časů
řadové číslovky, data
ukazovací zájmena
object pronouns
some – any
past simple
going to
quantity
countable – uncountable
comparatives, superlatives
srovnávání: as…as…
have to
adverbs
making suggestions

Anglický jazyk
8. ročník
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák
- rozumí informacím v
jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché
a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných
témat

Učivo
Jednoduchá sdělení
prosba, žádost
žádost o pomoc, službu,
informaci
Základní vztahy
časové, kvalitativní,
kvantitativní
Tematické okruhy
setkání, představování
domov, rodina, zábava
budoucnost, Londýn
video, filmy, škola
školní řád
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Průřezová témata, poznámky
Rodinný život v Británii
Základní zeměpisné údaje o
Kanadě
New York
Významné britské osobnosti

Projektová práce
Family

Mluvení
Žák
-zeptá se na základní
informace a adekvátně
reaguje v běžných
formálních i neformálních
situacích
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných
tématech
- vypráví jednoduchý příběh
či událost; popíše osoby,
místa a věci ze svého
každodenního života
Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované
informace v jednoduchých
každodenních autentických
materiálech
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché
písemné sdělení

člověk a společnost, sport
Slovní zásoba
k tématům
tvoření slov

Country / Future /A news
report
City

Mluvnice
past simple – ago
like + -ing
future – will
will for offers and decisions
past continuous
present continuous for future
giving directions
present perfekt
must / have to
can
should
large numbers

Famous people / A play
about generation problem / A
survey on dreams

Anglický jazyk
9. ročník
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák
- rozumí informacím v
jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché
a zřetelně vyslovované

Učivo
Jednoduchá sdělení
osobní informace
žádost o informaci
společenský život
Tematické okruhy
představování
svět práce, móda
život v minulosti
péče o zdraví
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Průřezová témata, poznámky
Život mládeže v Británii
Spojené království –
zeměpisné údaje
Austrálie – zeměpisné údaje
Srovnání počasí v Británii a
u nás

promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných
témat
Mluvení
Žák
-zeptá se na základní
informace a adekvátně
reaguje v běžných
formálních i neformálních
situacích
- mluví o své rodině,
kamarádech, škole, volném
čase a dalších osvojovaných
tématech
- vypráví jednoduchý příběh
či událost; popíše osoby,
místa a věci ze svého
každodenního života

představivost
sláva a štěstí
spolupráce, náš svět
Slovní zásoba
k tématům
tvoření slov
Mluvnice
present tense
present perfekt
for and since
too / enough
past tenses
modal verbs: can, must
should / shouldn ´t
first conditional
so do I / nor do I
the passive voice
might

Čtení s porozuměním
- vyhledá požadované
informace v jednoduchých
každodenních autentických
materiálech
- rozumí krátkým a
jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované
informace
Psaní
- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché
písemné sdělení
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Projektová práce
Job / Fashion / teenage life
Life in the past / Teenage
health / The story of our
country
The paranormal / Biography /
Wheel of Fortune
A play about „friends“ / A
poster about environmental
problem / Summer in my
country

NĚMECKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět německý jazyk je začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Schopnost komunikace minimálně dvěma světovými jazyky se jeví v dnešním
globalizovaném světě a sjednocené Evropě jako bezpodmínečná. Zvyšuje se tak možnost
budoucího uplatnění žáků na evropském a světovém trhu práce, současně je rozvíjeno jejich
multikulturní smýšlení a tolerance k jiným národům a kulturám. V rámci studia dalšího cizího
jazyka se u žáků prohlubují také zeměpisné a dějepisné znalosti, důraz je kladen také na
odvěké soužití českého a německého národa jako dvou sousedních národů a státních celků.
Cílem výuky je schopnost žáků dorozumět se v běžných životních situacích, zvýšení jejich
mobility v zahraničí i poznávání odlišností ve způsobu života lidí a kulturních tradic.
Do výuky jsou po probrání jednotlivých témat zařazovány krátkodobé projekty.
Vyučovací předmět má na II. stupni ZŠ časovou dotaci 6 hodin týdně: v 7., 8. a 9. ročníku 2
hodiny týdně.
Ve škole není speciální jazyková učebna.
Výuka probíhá v jednotlivých třídách a dle potřeby v počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 vedeme žáka k pochopení nezbytnosti dlouhodobého a kontinuálního studia cizího jazyka.
 podněcujeme žáka k samostatnému vyhledávání a doplňování slovní zásoby z různých
informačních zdrojů
 reagujeme na všechny cizí výrazy, s nimiž se žáci střetávají v různých zájmových oblastech
(počítačové hry, moderní hudba, trendové výrazy…), vysvětlujeme je a uvádíme do
souvislostí
 podněcujeme žáka k porovnávání úspěšnosti jednotlivých metod výuky a jejich kritickému
hodnocení
 vedeme žáky k pochopení výhod ovládání cizího jazyka pro život
Kompetence k řešení problémů:
 vedeme žáky k uvažování o přesnosti překladů, různých možnostech vyjádření, k myšlení
v cizím jazyce, a tím k oslabení „otrockých“ doslovných překladů
 podněcujeme žáky k odhalování shodných, podobných i odlišných prvků obou jazyků
 zadáváme žákům samostatné tvůrčí úkoly
 dáváme žákům možnost ověřit si, jak ostatní jejich jazykovým projevům rozumějí
 žákům umožňujeme obhájit jejich práce
Kompetence komunikativní:
 podněcujeme žáky ke komunikaci, oceňujeme snahu domluvit se a případné závažné
nedostatky vyjasníme až po skončení žákova projevu
 umožňujeme žákům vzájemné naslouchání a zapojování se do diskuse v angličtině
 využíváme všech možností poslechu řečových projevů rodilých mluvčích s následným
společným ujasněním výpovědí
 snažíme se během výuky omezit vlastní projev v mateřském jazyce jen na nezbytné případy
 zařazujeme komunikativní úkoly z praktických každodenních oblastí
Kompetence sociální a personální:

59

 zařazujeme do výuky i práce ve dvojicích a ve skupinách, podmínkou je omezení
komunikace v rodném jazyce na minimum
 zadáváme rovněž úkoly výzkumného a statistického typu, kdy každý jednotlivě hovoří ve
třídě s každým a výsledky průzkumu posléze zpracovává
 podněcujeme žáky k diskusím v anglickém jazyce
 snažíme se odstraňovat nejistotu žáků při cizojazyčném projevu a zvyšovat jejich
sebedůvěru
Kompetence občanské:
 vedeme žáky k respektování odlišných stylů života v jiných zemích
 seznamujeme žáky s právy a povinnostmi dětí v anglických školách a vedeme je
k pochopení faktu, že na všech školách i ve všech společenstvích musí existovat nějaký řád
 zařazujeme i vhodnou slovní zásobu a jednoduchá vyjádření použitelná v krizových
situacích
 vedeme žáky k nezaujatému oceňování kulturního a historického dědictví i sportovních
úspěchů jiných národů
 motivujeme žáky k turistickému poznávání cizích krajin a k chápání kvality životního
prostředí jako celku na Zemi
Kompetence pracovní:
 podněcujeme žáky k používání dvojjazyčných slovníků a anglických gramatických příruček
 vedeme žáky k soustavnému studiu cizího jazyka
 objasňujeme žákům výhody ovládání angličtiny pro jejich budoucí pracovní zařazení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Německý jazyk
7. ročník
Očekávané výstupy
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním
Žák
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám učitele,
které jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou výslovností a
reaguje na ně
- rozumí slovům a
jednoduchým větám, které
jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici
vizuální oporu
- rozumí základním
informacím v krátkých
poslechových textech

Učivo
Abeceda, pozdravy,
výslovnost (jazykolamy),
dny v týdnu, číslovky 0-20,
lidé a země,
internacionalismy.

Průřezová témata, poznámky

Vyplnění formuláře, jméno,
bydliště, telefonní číslo;
představit sebe i jiné osoby;
napsat jednoduché informace
o sobě – odpovědi na
jednoduché otázky.

Projekt „Ich“

Deutschland, Österreich,
Schweiz, Tschechien
Představit členy rodiny,
tykání, vykání, popis rodinné
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týkajících se každodenních
témat
Mluvení
Žák
- se zapojí do jednoduchých
rozhovorů
- sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy a
dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné
otázky pokládá

fotografie, základní
informace o rodinných
příslušnících, porozumění
krátkému textu; vyprávět
krátký příběh podle obrázků.
Gramatika:
1., 2. a 3. os. j.č. a 3. os. mn.
č. pravidelných sloves a
slovesa „sein“;
1., 2. a 3. os. j. č. slovesa
„mögen“; zápor „nicht“,
mein – meine, dein – deine;
příd. jméno v přísudku,
vazba „von“ (Mutter von
Pamela), Pamelas Mutter;
slovosled věty oznamovací

Čtení s porozuměním
Žák
- rozumí jednoduchým
informačním nápisům a
orientačním pokynům
- rozumí slovům a
jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům
- rozumí krátkému
jednoduchému textu
zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou
informaci
Psaní
Žák
- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy a dalších
osvojovaných témat
- stručně reaguje na
jednoduché písemné sdělení
Německý jazyk
8. ročník
Očekávané výstupy
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním
Žák
- rozumí jednoduchým

Učivo
Časové údaje, popis osoby,
vyprávění o zájmech, čtení
s porozuměním, vyprávění o
kamarádovi.

61

Průřezová témata, poznámky
Projekt „Mein Freund“

pokynům a otázkám učitele,
které jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou výslovností a
reaguje na ně
- rozumí slovům a
jednoduchým větám, které
jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici
vizuální oporu
- rozumí základním
informacím v krátkých
poslechových textech
týkajících se každodenních
témat
Mluvení
Žák
- se zapojí do jednoduchých
rozhovorů
- sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné
otázky pokládá

Pojmenování předmětů,
školních potřeb, otázka „Wie
heißt das auf Deutsch?“,
jednoduchý popis věcí, osob,
zvířat, posouzení správnosti,
příkaz.
Vyprávění o koníčcích, popis
činností během týdne,
telefonování, domluva, email, dopis, odpověď na
dopis.
Gramatika:
předložky „um a am“
v časových údajích; gern –
am liebsten; nepřímý
pořádek slov v oznamovací
větě; určitý člen der, die, das,
neurčitý člen ein, eine, ein,
zápor kein, časování
pravidelných sloves
v přítomném čase, časování
slovesa „sein“.

Čtení s porozuměním
Žák
- rozumí jednoduchým
informačním nápisům a
orientačním pokynům
- rozumí slovům a
jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům
- rozumí krátkému
jednoduchému textu
zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou
informaci
Psaní
Žák
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- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
- stručně reaguje na
jednoduché písemné sdělení
Německý jazyk
9. ročník
Očekávané výstupy
Očekávané výstupy
Poslech s porozuměním
Žák
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám učitele,
které jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou výslovností a
reaguje na ně
- rozumí slovům a
jednoduchým větám, které
jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici
vizuální oporu
- rozumí základním
informacím v krátkých
poslechových textech
týkajících se každodenních
témat
Mluvení
Žák
- se zapojí do jednoduchých
rozhovorů
- sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších
osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné
otázky pokládá

Učivo
Telefonování, popis zvířat,
psaní dopisu, užití „kein“ ve
větě.
Pozvánka na oslavu, užití
čísel do 100, základní
matematické úkony,
poskytnutí informací o
časových údajích, hodiny,
dny, měsíce, roční období;
popis místa, kde jsem.
Vyjádření cíle cesty, koupení
jízdenky, objednání
ubytování, pozdrav
z dovolené; evropské země,
údaje o sobě.
Gramatika:
Časování slovesa „haben“,
časování dalších
nepravidelných sloves, 4. pád
podstatných jmen
s neurčitým členem, zápor
„kein“ ve 4. pádě;
Předložka „in“ ve 3. pádě,
předložky „im, um“
v časových údajích, určování
času, množné číslo některých
podstatných jmen;
Vazba „ich möchte,
předložky „nach a in“ (nach
Kroatien reisen, in die
Schweiz reisen), časování
slovesa „fahren“.

Čtení s porozuměním
Žák
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Průřezová témata, poznámky

- rozumí jednoduchým
informačním nápisům a
orientačním pokynům
- rozumí slovům a
jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům
- rozumí krátkému
jednoduchému textu
zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou
informaci
Psaní
Žák
- vyplní základní údaje o
sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
- stručně reaguje na
jednoduché písemné sdělení
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MATEMATIKA - 1. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,
oboru Matematika a její aplikace.
Mezi hlavní cíle matematiky 1. stupně patří vnímání významu matematiky založeného
především na aktivních činnostech a jejich použití v praktickém životě. Žáky postupně
vedeme k získání matematické gramotnosti tak, aby si uvědomovali, že se matematika prolíná
celým základním vzděláváním. Žáci v ní mají získat početní dovednosti v oboru přirozených
čísel do 1 000 000, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby, ve všech
oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se
rýsovat, pracovat s tabulkami, grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých
tvrzení.
Ve vzdělávacím předmětu matematika směřujeme výuku ještě specificky k :
- porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným
vztahům
- rozvíjení pozornosti, přesnosti, vytrvalosti
- rozpoznávání různých typů změn, na jejichž základě se učí uvažovat, svoji práci kontrolovat,
srovnávat
- učení sebedůvěry, sebekázně a vzájemným vztahům ve skupině, třídě, škole
- uplatnění logického myšlení na základě řešení problémových situací, jejichž obtížnost je
závislá na rozumové vyspělosti žáků, logické uvažování může podchytit i ty žáky, kteří jsou v
matematice méně úspěšní
- využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších pomůcek, které
umožňují přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v
základech rýsovacích technik
Průřezová témata: 2. roč.: Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj (rozvoj pozornosti
vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; poznávání lidí ve skupině, třídě, chyby při
poznávání lidí)
Matematika - 1. období - 1.ročník, dotace: 4 h týdně
Matematika - 1. období - 2. a 3. ročník, dotace: 5 h týdně v každém ročníku (4+1 disponibilní)
Matematika - 2. období - 4. a 5. ročník, dotace: 5 h týdně v každém ročníku (4+1 disponibilní)
Výuka probíhá ve třídě nebo v počítačové učebně; podle počtu žáků v jednotlivých ročnících
dochází k jejich spojování.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- učíme žáky metodám poznávání matematiky a jejich využívání v praktických činnostech
- seznamujeme žáky s několika různými postupy řešení a při výuce používáme matematické
termíny, znaky, symboly, rozvíjíme kreativitu a učební dovednosti žáků, potřebné k
samostatnému učení (makety peněz, matematické pomůcky), používáme vhodné učební
pomůcky (rýsovací potřeby, obrazový materiál, pracovní listy) a věnujeme se dovednosti
autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
- učíme žáky řešit problémové situace a úlohy běžného života tím, že žáci ověřují správnost
řešení problémů pokud možno prakticky; volíme vhodné postupy, přiměřené věku
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- žákům předkládáme dostatečné množství vyřešených úloh a zadáváme dostatek úloh k
samostatnému řešení, zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastních
zkušeností, individuálního přístupu k problémům, znalosti kreativity při jejich řešení,
předkládáme modely matematických postupů, vedeme žáky k jejich porozumění a správnému
používání
Kompetence komunikativní:
- učíme žáky užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při
řešení praktických příkladů a slovních úloh; vedeme je k přesnému a logicky uspořádanému
vyjadřování v matematice; učíme žáky stručně, přehledně sdělovat postup
- dáváme prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní a písemnou
obhajobu, seznamujeme žáky s historií matematiky, učíme žáky aplikovat matematické
postupy v praxi
Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů, k práci ve skupině, k pozitivnímu ovlivňování řešení matematických úloh a
vzájemné spolupráci se všemi žáky ve třídě, škole, k vytváření pozitivní představy
o sobě samém
- zadáváme dostatek úloh pro skupinu žáků a dáváme žákům prostor objektivně hodnotit
vlastní práci v kolektivu, vytváříme partnerské vztahy učitel - žák a vnášíme přátelskou
atmosféru do procesu výuky, uplatňujeme individuální přístup jak talentovaným žákům, tak i
žákům s poruchami učení
Kompetence občanské:
- učíme žáky poznávat realitu života
- vedeme žáky k uvědomění si odpovědnosti sám k sobě samému a rozvíjení důvěry ve vlastní
schopnosti a možnosti při řešení úloh k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu, k
respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků
Kompetence pracovní:
- učíme žáky zpracovávat data získaná pozorováním a měřením
- seznámí s různými metodami zápisu naměřených hodnot, vedeme žáky k samostatnosti, k
vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností
nebo pokusu k jejich ověřování, rozvíjíme smysl pro povinnost (příprava na výuku)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Matematika
ročník 1.
Očekávané výstupy
ARITMETIKA
Číslo a početní operace
Žák používá přirozená čísla k
modelování reálných situací,
počítá předměty v daném

Učivo

Průřezová témata, poznámky

manipulace s předměty
počítání prvků
čtení a zápis čísel
vztahy větší, menší, rovno a
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souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků.
čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti.
užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose.
provádí zpaměti jednoduché
početní operace s
přirozenými čísly.
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Závislosti, vztahy a práce
s daty
popisuje jednoduché
závislosti z praktického
života.

GEOMETRIE
rozezná a modeluje
jednoduché souměrné útvary
v rovině.
rozezná, pojmenuje,
vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich
reprezentaci.

znaménka > ,<, =

orientace na číselné ose
pojmy: před, za, hned před,
hned za, mezi
určování stovek, desítek a
jednotek
sčítání a odčítání v oboru 020 bez přechodu přes 10 a s
přechodem přes 10
slovní úlohy ze života dětí s
užitím osvojených početních
operací
seznámení se symboly,
matematickými značkami a
zápisy
orientace a čtení
matematických zápisů
modelování geometrických
útvarů podle zadání
vyhledávání určitých tvarů v
okolí
třídění předmětů podle tvaru
rovinné útvary: trojúhelník,
čtverec, obdélník a kruh
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Matematika
ročník 2.
Očekávané výstupy

Učivo

ARITMETIKA
Číslo a početní operace
Žák používá přirozená čísla
do 100 k modelování
reálných situací,
počítá předměty v daném
souboru,
vytváří soubory s daným
počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 100, užívá
a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti

Sčítání a odčítání do 20
s přechodem přes desítku
Vytváření představ
jednotlivých čísel
do 100 na základě názoru
Počítání do 100 s určením
správného počtu, zápisy a
čtení čísel
Pojmy před, za, hned před,
hned za, postavení čísla v
číselné řadě
Počítání a určování předmětů
v daném souboru
Využívání názorných
pomůcek- dominové.
karty, kostky, počitadlo apod.
Čtení, psaní , porovnávání
čísel do 100.
Orientace na číselné ose
Porovnávání čísel v daném
oboru a využívání matem.
znaků a symbolů.
Psaní jednotlivých čísel 20 –
100.
Sčítání a odčítání do 100
s přechodem desítky
Počítání s použitím závorek
Doplňování a využívání
komutativního zákona ke
kontrole výpočtů
Násobení a dělení v oboru
malé násobilky
Využívání početních situací
v praktických činnostech
Práce ve skupině, postavení
členů ve skupině.
Převody času, měsíc, den
hodina, minuta
Určování času na hodinách
ručičkových i digitálních

užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché
početní operace s
přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

Závislosti a práce s daty
orientuje se v čase
popisuje jednoduché
závislosti
z praktického života
doplňuje posloupnosti čísel

Průřezová
poznámky
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témata,

Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj
(rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech; poznávání
lidí ve skupině, třídě, chyby
při poznávání lidí)

Čtení s porozuměním, řešení
slovních úloh.
Vymýšlení slovních úloh na
základě poznatků z
praktického života
Poznávání řadových číslovek,
využívání v TV
GEOMETRIE
rozezná, pojmenuje,
vymodeluje, popíše základní
rovinné útvary
jednoduchá tělesa
porovnávání velikostí útvarů
rozezná a modeluje
jednoduché souměrné útvary
v rovině

Základní útvary v prostoru –
krychle, kvádr, jehlan, koule.
Modelování těles. Určování
odlišností jednotlivých těles.
Rýsování úseček, měření
pomocí pravítka na cm,
porovnávání déle úseček
Bod, přímka, polopřímka a
úsečka
Modelování čtverců,
obdélníků, kruhů,
trojúhelníků
Modelování rovinných
útvarů, vyhledávání
ve svém okolí, použití
stavebnic, vytváření
stavebních celků
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Matematika
ročník 3.
Očekávané výstupy
ARITMETIKA
Žák používá přirozená čísla
do 1000 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 rovnosti a nerovnosti

užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché
početní operace s
přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

Učivo

Průřezová témata,
poznámky

Vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly
Sčítání a odčítání
dvojciferných čísel
do 100 zpaměti i písemně
Násobilka a dělení v oboru
násobilky do 100
Vytváření představ o
jednotlivých
číslech na základě názoru
Přirozená čísla 0 – 1 000
Určování čísel v řadě do
1 000 po desítkách, stovkách,
jednotkách
Počítání a určování předmětů
v daném souboru
Porovnávání čísel v daném
oboru a využívání matem.
znaků a symbolů
Psaní a čtení jednotlivých
čísel do1000.
Číselná osa, znázorňování
čísel
Určování čísel na číselné ose
Porovnávání čísel pomocí
číselné osy
Vlastnosti početních operací s
přirozenými
čísly do 1000
Sčítání a odčítání zpaměti
Násobení dvojciferných čísel
jednociferným
Písemné sčítání dvou
trojciferných čísel
Řešení slovních úloh se
dvěma početními výkony
Využívání početních situací
v praktických činnostech.
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GEOMETRIE
rozezná, pojmenuje,
vymodeluje a popíše základní
rovinné
útvary a jednoduchá tělesa
umí určit stranu rovinného
obrazce, jeho obvod sečtením
stran
zná rozdíl mezi kružnicí a
kruhem
umí změřit rozměry geom.
útvarů (úsečka, čtverec,
obdélník apod.) a vyjádřit je
ve vhodných jednotkách
porovnávání velikostí útvarů
zná jednotky délky mm, cm,
dm, m
jednotky délky používá
k měření
umí narýsovat a označit bod,
přímku, polopřímku, úsečku,
trojúhelník, obdélník,
čtverec, umí označit průsečík
různoběžek, zná pojem
opačná polopřímka
rozezná a modeluje
jednoduché
souměrné útvary v rovině

Základní rovinné útvary
(trojúhelník,
obdélník, čtverec)
Základní prostorové útvary
(krychle, kvádr,
válec)
Různá měřidla délky, měření
úsečky,
Jednotky délky : mm, cm,
dm, m
Přímka, úsečka, bod, průsečík
Rýsování
Modelování rovinných
útvarů,
vyhledávání ve svém okolí,
použití
stavebnic, vytváření
stavebních celků

Matematika
ročník 4.
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata,
poznámky

ARITMETIKA
Žák využívá při pamětném i
písemném počítání
komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení.
provádí písemné početní
operace v oboru přirozených
čísel.

principy asociativnosti a
komutativnosti
sčítání a odčítání čísel do
100000
velká násobilka
písemné násobení
dvojciferným a trojciferným
číslem
dělení jednociferným číslem
dělení se zbytkem v oboru
přirozených čísel
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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.
vyhledává, sbírá a třídí data.
čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy
zná jednotky hmotnosti,
délky, obsahu, objemu a času
umí převádět jednotky
hmotnosti a délky
řeší jednoduché praktické
slovní úlohy a problémy,
jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech
školské matematiky.
Žák vysvětlí a znázorní vztah
mezi celkem a jeho částí
vyjádřenou zlomkem na
příkladech z běžného života
- využívá názorných obrázků
k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5,
1/10 celku
- vyjádří celek z jeho dané
poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny
- porovná zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny)
GEOMETRIE
narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a
kružnici); užívá jednoduché
konstrukce.
sčítá a odčítá graficky
úsečky; určí délku lomené
čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran.
sestrojí rovnoběžky a
kolmice.

zaokrouhlování na 1000, 100,
10
kontroly výpočtů
slovní úlohy s jednou a se
dvěma početními operacemi
práce s daty
diagramy, grafy, tabulky,
jízdní řády
jednotky

slovní úlohy s netradičními
postupy

celek, část, zlomek
polovina, čtvrtina, třetina,
pětina, desetina
řešení a tvorba slovních úloh
k určování poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny
z celku
čitatel, jmenovatel, zlomková
čára
práce s geometrickými útvary
délka úsečky, jednotky délky
a jejich převody, obvod
mnohoúhelníku, obrazce
rovnoběžky, různoběžky,
kolmice
osová souměrnost
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rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti jednoduché
osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru.

Matematika
ročník 5.
Očekávané výstupy
Učivo
ARITMETIKA
Žák využívá při pamětném i
principy asociativnosti a
písemném počítání
komutativnosti
komutativnost a asociativnost sčítání a odčítání čísel do
sčítání a násobení.
milionu
provádí písemné početní
písemné násobení
operace v oboru přirozených jednociferným až
čísel.
čtyřciferným číslem
dělení dvojciferným číslem
zaokrouhluje přirozená čísla, zaokrouhlování na
provádí odhady a kontroluje
1 000 000,
výsledky početních operací v 100 000, 10 000, kontroly
oboru přirozených čísel.
výpočtů
řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru
přirozených čísel.
závislosti, vztahy a práce s
daty - vyhledává, sbírá a
třídí data
čte a sestavuje jednoduché
tabulky, grafy v celém
oboru přirozených čísel
převádí jednotky času,
hmotnosti, délky a objemu
zná římské číslice I až X, L,
C, D, M

Žák sčítá a odčítá zlomky se
stejným jmenovatelem
(poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny) pomocí
názorných obrázků a tyto

slovní úlohy s jednou a se
dvěma početními operacemi
Práce s daty – praktické
využití jízdních řádů a
ceníků.

Tabulky, grafy, diagramy
Práce s diagramem
Jednotky času, hmotnosti,
délky a objemu
Základní počítání a převody
Jednoduchá měření
Římské číslice
Číslice I,V,X,L,C,D,M Čtení
letopočtů
čitatel, jmenovatel, zlomková
čára
sčítání a odčítání zlomků
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Průřezová témata, poznámky

početní operace zapisuje
- vysvětlí a znázorní vztah
mezi celkem a jeho částí
vyjádřenou desetinným
číslem na příkladech
z běžného života
- přečte, zapíše, znázorní
desetinná čísla v řádu desetin
a setin na číselné ose, ve
čtvercové síti nebo
v kruhovém diagramu
- znázorní na číselné ose,
přečte, zapíše a porovná celá
čísla v rozmezí – 100 až +
100
nalezne reprezentaci
záporných čísel v běžném
životě
GEOMETRIE
narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a
kružnici); užívá jednoduché
konstrukce.
určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu,
vypočítá obsah čtverce a
obdélníka podle vzorce, umí
převádět jednotky obsahu
cm2, mm2, m2, ha
rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti jednoduché
osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru.
umí vytvořit síť kvádru a
krychle, umí vypočítat
povrch kvádru a krychle
sečtením obsahů jejich
podstav a stěn

desetinné číslo, porovnávání
desetinných čísel.

Číselná osa (kladná a záporná
část)
Měření teploty,
dlužné částky

vyjádření

rýsování rovnostranného a
rovnoramenného trojúhelníku
obsah čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
jednotky obsahu
osová souměrnost
prostorové útvary
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MATEMATIKA – 2. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsah předmětu sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje
schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní
matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a
uplatňování pravidel. Do předmětu je integrován tematický okruh Osobnostní a sociální
rozvoj průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 kapitol:
1. Číslo a proměnná
2. Závislosti, vztahy a práce s daty
3. Geometrie v rovině a v prostoru
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Do předmětu matematika je integrován tematický okruh Osobnostní a sociální rozvoj
průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. – 8.ročníku 4 hodiny týdně, v 9.ročníku 5 hodin
týdně. Z těchto 17 vyučovacích hodin jsou 2 disponibilní.
Předmět se realizuje střídáním různých činností v učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- zadáváme žákům úlohy z praktického života
- rozvíjíme paměť prostřednictvím numerických výpočtů a vzorců
- rozvíjíme logické myšlení
- předkládáme různé způsoby řešení
- uvádíme věci do souvislostí
Kompetence k řešení problému:
- zadáváme žákům problémové úlohy
- vedeme žáky k odhadování výsledků
- vedeme k plánování postupů řešení
- předkládáme různé varianty řešení
- ukazujeme logické postupy
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování s využitím matematického jazyka
a symboliky
- plánujeme způsoby řešení vytvářením rozborů a zápisů geometrických konstruktivních
úloh
- formulujeme myšlenky v logickém sledu
- rozvíjíme zdokonalování grafického projevu
Kompetence sociální a personální:
- rozvíjíme spolupráci ve skupině
- rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti
- vedeme k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení

75

Kompetence občanské:
- vedeme žáky k dodržování pravidel
Kompetence pracovní:
- rozvíjíme systematičnost , vytrvalost a přesnost
- vedeme k samostatnému řešení
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Matematika
6. ročník
Očekávané výstupy
Žák
- provádí početní operace
v oboru celých čísel
- zaokrouhluje a odhaduje,
účelně využívá kalkulátor
- modeluje a řeší situace
s využitím dělitelnosti
přirozených čísel
- analyzuje a řeší jednoduché
problémy, využívá
matematický aparát v oboru
celých a desetinných čísel
- zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické
vlastnosti rovinných útvarů
při řešení úloh a
jednoduchých problémů
-charakterizuje a třídí
rovinné útvary
- určuje velikost úhlu
měřením a výpočtem

Učivo
Sčítání, odčítání, násobení a
dělení, jednotky délky,
hmotnosti, obsahu, objemu a
času – opakování z 5.
ročníku
Zlomek jako část celku,
početní výkony
s desetinnými čísly,
porovnávání a
zaokrouhlování desetinných
čísel
Dělitelnost přirozených čísel,
násobek, dělitel, znaky
dělitelnosti, čísla složená,
čísla soudělná a nesoudělná,
slovní úlohy
Slovní úlohy, dělení na
nestejné části
Rovinné obrazce, délka
úsečky, rovnoběžky a
kolmice, obsah obdélníka a
čtverce – opakování z 5.
ročníku, prostorové útvary
Obdélník, čtverec,
trojúhelník
Druhy úhlů,operace s nimi
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Průřezová témata, poznámky
Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace-cvičení
sebekontroly, minimalizovat
počet chyb
Fyzika-převádění jednotek
Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání-cvičení
pozornosti a soustředění při
číselných výpočtech

Matematika
7. ročník
Očekávané výstupy
Žák
-provádí početní operace
v oblasti celých i
racionálních čísel
- užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření
vztahu celek- část
- řeší aplikační úlohy na
procenta
- určuje vztahy přímé a
nepřímé úměrnosti, vyjadřuje
funkční vztahy
- charakterizuje a třídí
základní rovinné útvary
- užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o shodnosti
trojúhelníků
- načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru v osové a
středové souměrnosti, určí
osově a středově souměrný
útvar
- odhaduje a vypočítává
obsahy a obvody základních
rovinných útvarů
- odhaduje a vypočítává
objem a povrch těles

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Zlomky a početní operace
s nimi, složené zlomky,
desetinná čísla a zlomky,
racionální čísla
Poměr, zlomky, racionální
čísla – slovní úlohy
Procenta, výpočet procentové
části, základu, počtu procent,
úroku. Slovní úlohy
Přímá a nepřímá úměrnost,
trojčlenka – grafy, soustava
souřadnic v rovině
Čtverec, obdélník,
trojúhelník – vlastnosti,
konstrukce, obsah a obvod –
opakování ze 6. roč.
Shodnost geometrických
útvarů – trojúhelník , věty o
shodnosti trojúhelníků
Shodná zobrazení,
rovnoramenný a
rovnostranný trojúhelník,
středová souměrnost
Obvod a obsah rovinných
obrazců, trojúhelník a
čtyřúhelník- konstrukční
úlohy
Kvádr, krychle, kolmé
hranoly

Osobnostní rozvojseberegulace a
sebeorganizace- cvičení
sebekontroly, omezení počtu
chyb
Zeměpis – zeměpisné
souřadnice
Výtvarná výchova

Matematika
8. ročník
Očekávané výstupy
Žák
využívá ve výpočtech druhou
mocninu a odmocninu
Žák
Zaokrouhluje a provádí
odhady
Účelně využívá kalkulátor
Žák
Matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
proměnných
Určí hodnotu výrazu

Učivo
Druhá mocnina, druhá
odmocnina přirozených čísel,
desetinných čísel, zlomků
Druhá mocnina, druhá
odmocnina přirozených čísel,
desetinných čísel, zlomků
Číselný výraz a jeho hodnota
Výrazy s proměnnými
Mnohočleny – sčítání,
odčítání, násobení
Využití vzorců
Mocniny s přirozeným
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Průřezová témata, poznámky
Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávánícvičení dovednosti
zapamatování
Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání cvičení pozornosti a
soustředění
F – výpočty fyzikálních
veličin, dosazování do
vzorců
Osobnostní rozvoj – rozvoj

Sčítá a násobí mnohočleny
Žák
- matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
proměnných
Žák
- formuluje a řeší reálnou
situaci pomocí rovnic
Žák
Analyzuje a řeší jednoduché
problémy
Modeluje konkrétní situace
Žák vyhledává, vyhodnocuje
a zpracovává data
Žák porovnává soubory dat
Žák zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické
vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých
praktických problémů
Žák
- charakterizuje a třídí
základní rovinné útvary
Žák
- odhaduje a vypočítá obsah
a obvod základních
rovinných útvarů
Žák
- využívá pojem množina
bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a
k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních
úloh
Žák
- načrtne a sestrojí rovinné
útvary
- využívá potřebnou
matematickou symboliku
Žák
-určuje a charakterizuje
základní prostorové útvary,
analyzuje jejich vlastnosti
Žák
- odhaduje a vypočítá objem
a povrch těles
Žák
- načrtne a sestrojí sítě
základních těles

mocnitelem
Početní výkony s mocninami
Rozvinutý zápis čísla
v desítkové soustavě
Lineární rovnice
Slovní úlohy
Závislosti a data- diagramy,
grafy, tabulky
Příklady závislostí
z praktického života a jejich
vlastnosti
Závislosti a data.- četnost
znaku, aritmetický průměr
Pythagorova věta
Vzájemná poloha přímky a
kružnice
Vzájemná poloha dvou
kružnic
Kruh a kružnice
Délka kružnice
Obvod a obsah kruhu
Množiny bodů dané
vlastnosti
Thaletova kružnice
Jednoduché konstrukce
Konstrukce
trojúhelníků,čtyřúhelníků
Postup řešení
Kvádr, krychle, kolmý hranol
Rotační válec
Objem a povrch válce
Kvádr, krychle, kolmý hranol
Rotační válec
Číselné a logické řady
Číselné a obrázkové analogie
Logické a netradiční
geometrické úlohy
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schopností poznávání dovednost řešení problému
Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy – vzájemná pomoc při
práci ve skupinách

Žák
-užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při řešení
úloh a problémů a nalézá
různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací
Žák
Řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích
oblastí

Matematika
9. ročník
Očekávané výstupy
Žák
-užívá při výpočtech věty o
podobnosti trojúhelníků
-řeší modelováním a
výpočtem situace vyjádřené
poměrem, pracuje s měřítky
map a plánů
Žák
-provádí rozklad mnohočlenu
na součin pomocí vzorců a
vytýkáním
Žák
-formuluje a řeší reálnou
situaci pomocí rovnic a jejich
soustav
Žák
-řeší aplikační úlohy na
procenta
Žák
- vyjádří funkční vztah
tabulkou, rovnicí, grafem
Žák
- matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
funkčních vztahů
Žák
- načrtne a sestrojí sítě
základních těles
Žák
- načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v rovině

Učivo
Průřezová témata, poznámky
Podobnost trojúhelníků
F – využití řešení rovnic při
Podobnost geom. útvarů
fyzikálních výpočtech
Užití podobnosti v praxi
Rozklad výrazu na součin
Lomené výrazy
Lineární rovnice
Soustava dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
Slovní úlohy
Jednoduché úrokování
Funkce
Pravoúhlá soustava souřadnic
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Lineární funkce
Grafické řešení soustavy
rovnic
Slovní úlohy – grafické řešení
Jehlan, rotační kužel
Rovnoběžné promítání
Pravoúhlé promítání
Povrch a objem jehlanu
Povrch a objem rotačního
kužele
Povrch a objem koule
Užití výpočtů povrchu a
objemu v úlohách z praxe
(Pythagorova věta, procenta)
Číselné a logické řady
Číselné a logické analogie
Logické a netradiční
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Žák
geometrické úlohy
- odhaduje a vypočítá povrch
a objem těles
Žák
- analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického
aparátu
Žák
- užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při řešení
úloh a problémů a nalézá
různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací
Žák
- řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích
oblastí
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INFORMATIKA - 1 . STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie, oboru Informatika. Hlavním cílem je, aby všichni žáci získali základní
dovednosti při ovládání výpočetní techniky a moderními informačními technologiemi, aby
byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívali je při
dalším vzdělávání i v praktickém životě. Předmět je vyučován s dotací 1 hodiny v pátém
ročníku. Výuka probíhá v počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- učíme se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení
jejich obsahu a významu
- učíme se ovládat základní funkce některých programů, získané poznatky pak
aplikujeme při řešení praktických problémů v různých předmětech tím, že žáci
vyhledávají informace podle pokynů vyučujícího, dané informace zpracovávají v
konkrétních pracích
- učíme se dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
využíváme je v ostatních vzdělávacích oblastech
- tištěné i digitální dokumenty používáme jako zdroje informací
- učíme se nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- pomocí informační a komunikační technologie racionalizujeme práci
Kompetence k řešení problémů:
- učíme se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
- ověřujeme věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzujeme jejich
závažnost a vzájemnou návaznost tím, že informace vyhodnocujeme,
zpracováváme, při vyhledávání na Internetu používáme vhodné cesty
Kompetence komunikativní:
- umíme naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat
postoje a záměry účastníků komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem,
využíváme k tomu informační a komunikační prostředky (mail, chat, konference,
diskuse), tím, že:
- umíme komentovat výsledky své práce (především při prezentaci)
- umíme odeslat a přijmout zprávu s přílohou, umíme uložit informace z webu a
dále je zpracovat
- využíváme úsporný a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, tím
podporujeme logicky uspořádané a přesné způsoby vyjadřování
- využíváme informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a
spolehlivější výměně informací.
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Kompetence sociální a personální:
- spolupracujeme a pracujeme v pracovní skupině podle svých schopností a na
základě poznání nebo přijetí své role, vyjednáváme a hledáme kompromisní
řešení, pozitivně ovlivňujeme kvalitu společné práce; třídíme a zpracováváme
informace; tím, že:
- řešíme jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu,
promýšlíme nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a
volíme odpovídající technologie
Kompetence občanské:
- učíme se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, respektujeme přesvědčení
druhých lidí a učíme se zodpovědnosti tím, že dodržujeme informační etiku
Kompetence pracovní:
- seznamujeme se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny
práce, zásady zdravého pracovního prostředí, dodržujeme vymezená pravidla,
plníme povinnosti, adaptujeme se na změněné nebo nové podmínky
- učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Informatika
5. ročník
Očekávané výstupy
Žák:
využívá základní standardní
funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie
- respektuje pravidla
bezpečné práce s hardware i
software a postupuje poučeně
v případě jejich závady
- chrání data před
poškozením, ztrátou a
zneužitím

Učivo
Základy práce s počítačem
- zásady bezpečnosti práce a
prevence zdravotních rizik
spojených s dlouhodobým
využíváním výpočetní
techniky
- struktura, funkce a popis
počítače a přídavných
zařízení
jednoduchá údržba počítače,
postupy při běžných
problémech s hardware a
software

- využívá základní standardní
funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie
- chrání data před
poškozením, ztrátou a
zneužitím

Operační systémy
-operační systémy a jejich
základní funkce
- základní pojmy – soubor,
adresář, okno programu…

- chrání data před
poškozením,
ztrátou a zneužitím

seznámení s formáty souborů
(doc, gif)
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Průřezová témata, poznámky

- při vyhledávání informací
na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
- vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a
databázích
- komunikuje pomocí
internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení

pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém
editoru

Vyhledávání informací a
komunikace
- základní pojmy informační
činnosti – informace,
informační zdroje,
informační instituce
- multimediální využití
počítače
-společenský tok informací
(vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce
informací)
- základní způsoby
komunikace (e-mail, chat,
telefonování) metody a
nástroje vyhledávání
informací
- základní funkce textového a
grafického editoru
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INFORMATIKA - 2 . STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie, oboru Informatika. Hlavním cílem je, aby všichni žáci získali základní
dovednosti při ovládání výpočetní techniky a moderními informačními technologiemi, aby
byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívali je při
dalším vzdělávání i v praktickém životě. Předmět je vyučován s dotací 2 hodiny v šestém
ročníku a 1 hodina v sedmém ročníku, z toho jsou 2 hodiny z disponibilní časové dotace
použité k posílení vyučovacího předmětu. Výuka probíhá v počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- učíme se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení
jejich obsahu a významu
- učíme se ovládat základní funkce některých programů, získané poznatky pak
aplikujeme při řešení praktických problémů v různých předmětech tím, že žáci
vyhledávají informace podle pokynů vyučujícího, dané informace zpracovávají v
konkrétních pracích
- učíme se dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
využíváme je v ostatních vzdělávacích oblastech
- tištěné i digitální dokumenty používáme jako zdroje informací
- učíme se nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- pomocí informační a komunikační technologie racionalizujeme práci
Kompetence k řešení problémů:
- učíme se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
- ověřujeme věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzujeme jejich
závažnost a vzájemnou návaznost tím, že informace vyhodnocujeme,
zpracováváme, při vyhledávání na Internetu používáme vhodné cesty
Kompetence komunikativní:
- umíme naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat
postoje a záměry účastníků komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem,
využíváme k tomu informační a komunikační prostředky (mail, chat, konference,
diskuse), tím, že:
- umíme komentovat výsledky své práce (především při prezentaci)
- umíme odeslat a přijmout zprávu s přílohou, umíme uložit informace z webu a
dále je zpracovat
- využíváme úsporný a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, tím
podporujeme logicky uspořádané a přesné způsoby vyjadřování
- využíváme informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a
spolehlivější výměně informací.
Kompetence sociální a personální:
- spolupracujeme a pracujeme v pracovní skupině podle svých schopností a na
základě poznání nebo přijetí své role, vyjednáváme a hledáme kompromisní
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-

řešení, pozitivně ovlivňujeme kvalitu společné práce; třídíme a zpracováváme
informace; tím, že:
řešíme jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu,
promýšlíme nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a
volíme odpovídající technologie

Kompetence občanské:
- učíme se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, respektujeme přesvědčení
druhých lidí a učíme se zodpovědnosti tím, že dodržujeme informační etiku
Kompetence pracovní:
- seznamujeme se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny
práce, zásady zdravého pracovního prostředí, dodržujeme vymezená pravidla,
plníme povinnosti, adaptujeme se na změněné nebo nové podmínky
- učíme se využívat získané znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Informatika
6. ročník
Očekávané výstupy
Žák:
- pozná jednotlivé části
počítače a periferie a ví
k čemu slouží
- rozlišuje pojmy hardware a
software
- chrání data před
poškozením, ztrátou a
zneužitím

Učivo
HARDWARE:
Základní pojmy a části
počítače, periferie PC
SOFTWARE:
Operační systémy,
aplikace,utility, antivirové
programy
Práce se složkami a soubory,
struktura dat v počítači,
seznámení s formáty souborů

-respektuje pravidla
bezpečné práce

Bezpečnost práce s PC

- při vyhledávání informací
na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
- vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a
databázích
- ověřuje věrohodnost
informací a inf. zdrojů,
posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost

Pravidla pro děti při práci na
Internetu, ochrana osobních
dat
Internet- jak funguje, služby,
možnosti, vyhledávání,
ukládání
Vývojové trendy
informačních technologií
Hodnota a relevance
informací a informačních
zdrojů, metody a nástroje
jejich ověřování
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Průřezová témata, poznámky

- pracuje s textem a
obrázkem v textovém a
grafickém editoru
- dokáže vytvořit vlastní
dokument nebo upravit
existující a změny uložit
- uplatňuje základní estetická
a typografická pravidla pro
práci s textem a obrazem
- pracuje s informacemi
v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
- zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace
v textové formě

WORD:
Formát písma, označení do
bloku, kopírování, pohyb na
stránce
Změna vlastnosti písma,
psaní textu, diakritika
Vzhled stránky
Formát odstavce
Ohraničení a stínování
Odrážky a číslování
Tabulátory
Vložení symbolu, text. pole,
obrázku (úprava vlastností)
Vytvoření a práce s tabulkou

- pracuje s tabulkovým
editorem
- orientuje se v Excelu
- dokáže vytvořit tabulku,
pracovat s daty a upravit její
vzhled

EXCEL:
Sešit, list, řada, sloupec,
buňka- úprava, formátování
Práce se vzorci
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Informatika
7. ročník
Očekávané výstupy
Žák:
-ověřuje věrohodnost
informací a informačních
zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou
návaznost
- pracuje s informacemi
v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
používá informace z různých
informačních zdrojů a
vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji

Učivo

Průřezová témata, poznámky

- ovládá práci s textovými a
grafickými editory i
tabulkovými editory a
využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická
a typografická pravidla pro
práci s textem a obrazem
- zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace
v textové, grafické a
multimediální formě

WORD:
Hromadná korespondence
Slučování dokumentů
EXCEL:
Složitější vzorce
Propojení listů
Formuláře
PowerPoint:
Vytváření a publikování
prezentací- práce se snímky,
vlastnosti prezentace,
vkládání objektů
Počítačová grafika:
Rastrové a vektorové
programy
Druhy obrázků a grafických
programů- úprava vzhledu
Digitální fotografie:
Práce s fotoaparátem a
fotografií

Vývojové trendy
informačních technologií
Hodnota a relevance
informací a informačních
zdrojů, metody a nástroje
jejich ověřování
Internet
Ochrana práv k duševnímu
vlastnictví, copyright,
informační etika
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PRVOUKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Prvouka je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti
tematických okruzích: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody;
Člověk a jeho zdraví.
Prvouka je komplexně pojatým předmětem s mnoha vazbami k ostatním předmětům. Cílem je
rozvoj osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a postojů týkajících se přírody a
společnosti. Výchova a vzdělání dětí v tomto předmětu má připravit do života lidi, kteří
budou dobře zorientováni ve světě, tj. budou schopni nalézt své místo v rodině, zaměstnání,
společenském životě. Budou umět pečovat o své zdraví, využít svůj volný čas a žít stylem,
který umožní život i dalším generacím. Při vymezení témat se v žádném případě nejedná o
jejich vymezení časové.
Časový plán si sestavuje učitel sám, využívá možností projektů, vycházek a exkurzí.
Ve 2. a 3. ročníku se v prvouce realizuje průřezové téma Environmentální výchova, tématické
okruhy Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a
Ekosystémy.
Předmět Prvouka se realizuje v 1., 2. a 3. ročníku. V 1. a 2. ročníku s 2h časovou dotací, ve
třetím ročníku s 3h časovou dotací, z toho 1 hodina disponibilní časové dotace.
Výuka probíhá převážně ve třídě.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- vysvětlujeme žákům, proč je důležité hodně znát a naučit se plánovat své učení
- vedeme žáky k pozorování a experimentování, aby získané výsledky porovnával a
vyvozoval z nich závěry pro využití v budoucnosti
- učíme žáky vyhledávat a třídit informace, které potřebuje nebo ho zajímají
- klademe důraz na užívání obecně platných termínů,znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů:
- vedeme žáky k poznání problémů, k naplánování jeho řešení a k jejich vyřešení
- vedeme žáky k nacházení příčin a důsledků jevů
- rozvíjíme schopnost žáků se správně rozhodovat
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k naslouchání druhým i k vyjádření vlastních myšlenek, potřeb a pocitů
- učíme žáky rozumět různým typům textů, záznamů a obrazovým materiálům
- vedeme žáky efektivně využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky k ochraně svého zdraví i přírody kolem nás
- učíme žáky spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla
- umožňujeme žákům podílet se na příjemné atmosféře v týmu
- podporujeme žáky k poskytnutí pomoci nebo k požádání o ni
- snažíme se, aby žáci přispívali k diskusi v malé skupině, cítili potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení problémů
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Kompetence občanské:
- umožňujeme žákům, aby byli sami sebou
- učíme žáky znát jejich práva a povinnosti
- vedeme žáky k respektování potřeb a práv druhých
Kompetence pracovní:
- ukazujeme žákům, jak dospělí pracují
- vedeme žáky k používání správných materiálů, nástrojů a vybavení a dodržuje vymezená
pravidla
- podporujeme u žáků zodpovědný přistup k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany
svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí
Vzdělávací a obsah vyučovacího předmětu
Prvouka
1. a 2.ročník
Očekávané výstupy
Žák rozliší přírodní a umělé
prvky v okolní krajině a
vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a
rozmanitost

Učivo
Obec – její části, významné
budovy v obci, poloha v
krajině, okolí školy

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

Škola – pravidla soužití:
vztahy mezi dětmi, vzájemná
pomoc a respektování
Chování lidí : pravidla
společenského styku –
pozdrav, poděkování
právo a spravedlnost – právo
na relaxaci, na základní
lidské potřeby (pitný režim,
toaleta), práva a povinnosti
žáků školy
povinnosti: v rodině, ve škole

Lidé a čas
Žák využívá časové údaje při Orientace v čase a časový řád
řešení různých situací
– určování času, režim dne,
v denním životě, rozlišuje děj kalendář, roční období
v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
Rozmanitosti přírody
Žák pozoruje, popíše a
porovná viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých

Orientace v čase – roční
období, kalendář, významné
dny a svátky
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Průřezová témata, poznámky

ročních období
Žák roztřídí některé
přírodniny podle nápadných
určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

Rostliny a živočichové
ohleduplné chování k přírodě
a ochrana přírody: ochrana
rostlin a živočichů
Zelenina a ovoce: – jejich
druhy a význam pro člověka
Zemědělské plodiny
Pokojové rostliny
Domácí mazlíčci
Péče o zvířata v zajetí –
podmínky života
Chráněné rostliny
Chránění živočichové
Ekosystém –
louka,pole,les,rybník

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

Jednoduché pokusy a
pozorování
Semeno - rostlina
Ochrana životního prostředí
– voda
Herbář

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

Lidské tělo – životní potřeby
a projevy péče o zdraví –
nemoc, drobná poranění a
úrazy, první pomoc
Hygiena a čistota
Pořádek a čistota
Péče o zdraví

Žák dodržuje zásady
bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
-chová se obezřetně při
setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která je
mu nepříjemná; v případě
potřeby požádá o pomoc pro

Osobní bezpečí – krizové
situace (šikana, týrání)
Péče o zdraví
Důležitá telefonní čísla: 150,
155,
158, 156, 112
Pravidla chování
Dětské nemoci
Osobní bezpečí; krizové
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Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
třídění odpadů, recyklace,
výroba ručního papíru

sebe i pro jiné dítě

situace

Žák uplatňuje základní
pravidla silničního provozu,
reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech

Osobní bezpečí – bezpečné
chování v silničním provozu
v roli chodce a cyklisty
Hromadná doprava
Situace hromadného
ohrožení
vhodná a nevhodná místa pro
hru

určí vhodná místa pro hru a
trávení volného času

Prvouka
3. ročník
Očekávané výstupy
Žák vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo.

Učivo
Plán, mapa. Nadmořská
výška, vrstevnice. Druhy
map.

Žák rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí. Uplaňuje
základní pravidla účstníků
silničního provozu.

Přecházení vozovky. Jízda na
kole – odbočování, objíždění
překážek, vjíždění na
vozovku.

Žák začlení svou obec do
příslušného kraje a
obslužného centra ČR.
Rozliší přírodní a umělé
prvky v okolní krajině a
vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty. Pozoruje a
popíše změny v nejbližším
okolí.

Tvary zemského povrchu
regionu. Typy krajiny a
jejich charakteristiky.

Žák projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem
spolužáků, jejich přednostem
a nedostatkům. Vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití
va škole.
Žák rozlišuje blízké
příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi;
příbuzenské a mezigenerační
vztahy.
Informační a komunikační

Soužití lidí – mezilidské
vztahy. Komunikace.
Pravidla chování lidí.
Pravidla ve státě – zákony.
Česká republika jako
parlamentní demokracie.

Základní koponenty počítače.
Mikroprocesor jako součást
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Průřezová témata, poznámky

výchova.
Žák používá peníze
v běžných situacích.

běžných zařízení.
Zboží a služby. Prodej/koupě
jako smluvní vztah. Zákon
nabídky a poptávky.
Konkurence v tržní
ekonomice.

Žák odvodí význam a
potřebu různých povolání a
pracovních činností.

Výrobci, obchodníci,
pracovníci služeb.

Žák pozoruje, popíše a
porovná viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích. Roztřídí
některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu
organismů ve známé
lokalitě.

Půda. Ekosystémy travních
porostů, jejich rostliny a
živočichové. Jak se rostliny
živí a proč kvetou.
Kulturní rostliny,
hospodářský význam.

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

Veličiny délka, objem a
hmotnost. Jejich měření.
Vzduch – hry a pokusy.
Hoření a hašení ohně.

Žák využívá časové údaje při
řešení různých situací
v denním životě.

Kalendáře, letopočty.

Žák rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti.

Pravěk a starověk. Život
lovců mamutů (loveckosběračské kultury).
Neolitická revoluce, vznik
zemědělství.
Velikonoce židovské,
křesťanské a lidové.

Žák uplatňuje základní
hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní
návyky s využitím
elementárních znalostí o
lidském těle.

Složky stravy – sacharidy,
tuky, bílkoviny, vitamíny,
minerální látky. Trávicí
soustava a trávení. Zásady
zdravé výživy a životního
stylu.
Stres a jeho příčiny,
předcházení stresu a
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Environmentální výchova
- Ekosystémy, pozorování
přírody

Žák zhodnotí vhodnost míst
pro hru a trávení volného
času, uvede možná nebezpečí
i způsoby, jak jim čelit
Žák dodržuje zásady
bezpečného chování, aby
neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných. Chová se
obezřetně při setkání
s neznámými jedinci,
odmítne nepříjemnou
komunikaci, v případě
potřeby požádá o pomoc pro
sebe a jiné dítě.
Reaguje adekvátně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech.

minimalizace účinků.
bezpečné chování v
rizikovém prostředí

Odmítání návykových látek,
hrací automaty a počítače
nebezpečí komunikace
prostřednictvím
elektronických médií
označování nebezpečných
látek
Situace požáru, technické
havárie, živelní pohromy a
jiných případů hromadného
ohrožení.
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PŘÍRODOVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti
tematických okruzích: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody;
Člověk a jeho zdraví.
Ve 4. ročníku se realizuje průřezové téma Environmentální výchova, tématický okruh
Základní podmínky života na Zemi.
Předmět Přírodověda se realizuje ve 4. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně a v 5. ročníku
s hodinovou časovou dotací.
Vyučování probíhá především ve třídě.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- vedeme žáky k pozorování a experimentování, aby získané výsledky porovnával a
vyvozoval z nich závěry pro využití v budoucnosti
- učíme žáky vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů (encyklopedie, přírodovědné
knihy a časopisy), které potřebuje nebo ho zajímají
- klademe důraz na užívání obecně platných termínů,znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů:
- vedeme žáky k poznání problémů, k naplánování jeho řešení a k jejich vyřešení
- učíme žáky užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky
ověřuje
- vedeme žáky k nacházení příčin a důsledků jevů
- rozvíjíme schopnost žáků se správně rozhodovat
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k naslouchání druhým i k vyjádření vlastních myšlenek, potřeb a pocitů
- učíme žáky rozumět různým typům textů, záznamů a obrazovým materiálům
- vedeme žáky efektivně využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky k ochraně svého zdraví i přírody kolem nás
- učíme žáky spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla
- umožňujeme žákům podílet se na příjemné atmosféře v týmu
- podporujeme žáky k poskytnutí pomoci nebo k požádání o ni
- snažíme se, aby žáci přispívali k diskusi v malé skupině, cítili potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení problémů
Kompetence občanské:
- učíme žáky se rozhodovat podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých
možností, tím se učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní
životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví
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Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k používání správných materiálů, nástrojů a vybavení a k dodržování
vymezených pravidel
- podporujeme u žáků zodpovědný přistup k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany
svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Přírodověda
4. ročník
Očekávané výstupy
Žák
- určí světové strany
v přírodě i podle mapy, řídí
se podle zásad bezpečného
pohybu a pobytu v přírodě
Žák
- vyhledává jednoduché
údaje o přírodních
podmínkách na mapách naší
republiky

Žák
- vyhledává typické
regionální zvláštnosti přírody
Žák
- zprostředkuje ostatním
zkušenosti a zážitky z
vlastních cest a porovná
přírodu v naší vlasti a
v jiných zemích
Žák
- rozpozná ve svém okolí
jednání a chování (ve vztahu
k přírodě), která se tolerovat
nemohou

Žák
- objevuje a zjišťuje
propojenost prvků živé a

Učivo
Okolní krajina:
světové strany, orientační
body a linie, mapa

Okolní krajina:
Místní oblast :vliv krajiny na
život lidí, rostlinstvo a
živočišstvo-zvláštnosti
Obec: poloha v krajině,
význačné přírodní body v
okolí
Okolní krajina:
působení lidí na krajinu,
orientační body – nejvyšší
hora, vodstvo
Okolní krajina:
tvary zemského povrchu,
rozšíření půd, zemědělství
zajímavosti
Chování lidí:
Ochrana životního prostředí,
třídění odpadu
Právo a spravedlnost ve
vztahu k přírodě
Základní globální problémy
Problém životního prostředí,
problémy konzumní
společnosti
Základní podmínky života:
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Průřezová témata, poznámky

neživé přírody, princip
rovnováhy přírody
Žák
- vysvětlí na základě
elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru
rozdělení času a střídání
ročních období
Žák
- zkoumá základní
společenstva, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy
mezi organismy

Žák
- porovnává na základě
pozorování základní projevy
života na konkrétních
organismech

Žák
- zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví
člověka podporovat nebo
poškozovat.

voda,vzduch, půda

Vesmír a Země:
Sluneční soustava, planety,
den a noc, roční období

Živočichové:
znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a
způsob života
Základní skupiny živočichů,
zástupci a jejich poznávání
Stavba těla vybraných
živočichů a funkce
jednotlivých částí jejich těla
Základní rozdíly mezi savci,
ptáky, plazy, rybami,
obojživelníky, hmyzem
Význam přírody pro člověka
Význam chovu domácích
zvířat
Rostliny – stavba těla,
reprodukce, význam pro
přírodu i člověka
Voda a vzduch: oběh vody v
přírodě, proudění vzduchu
Den a noc, roční období
Význam ovzduší, vodstva,
půd, rostlinstva
a živočišstva na Zemi
Podnebí a počasí
Nerosty a horniny:
Hospodářsky významné
horniny a nerosty
Zvětrávání
Půda: vznik půdy a její
význam
Voda:
Výskyt, vlastnosti a formy
vody
Oběh vody v přírodě
Vzduch:
vlastnosti, složení, proudění
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Environmentální výchova
- Základní podmínky života
na zemi – propojenost složek
života na Zemi

význam pro život
hoření látek
Žák
- využívá poznatků o lidském Lidské tělo: základní stavba
těle k vysvětlení základních
(smyslové vnímání)
funkcí jednotlivých
Péče o zdraví, zdravá výživa
orgánových soustav a
podpoře vlastního zdravého
způsobu života
Žák
- rozlišuje jednotlivé etapy
Lidské tělo, vývoj lidského
lidského života a orientuje se těla
ve vývoji
dítěte před a po jeho narození
Žák
- účelně plánuje svůj čas pro
učení, práci, zábavu a
odpočinek
uplatňuje základní
dovednosti a návyky
související s podporou zdraví
a jeho preventivní ochranou
Žák
- uplatňuje účelné způsoby
chování v situacích
ohrožujících zdraví

Žák
- uplatňuje základní
dovednosti a návyky
související s podporou zdraví
a jeho preventivní ochranou
Žák
- ošetří drobná poranění
a zajistí lékařskou pomoc

Denní režim
učení a volný čas
pomoc blízkým osobám

Dopravní výchova –
bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce a
cyklisty
Krizové situace – šikana,
týrání
Média – brutalita a jiné
formy násilí
Osobní bezpečí – bezpečné
chování
v rizikovém prostředí,
brutalita a jiné
formy násilí v médiích
Nemoc (nachlazení,
otužování, zdravá
výživa, pitný režim)
Úraz (drobná poranění –
řezná, tržná
rána a jejich ošetření)
Služby odborné pomoci
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Přírodověda
5. ročník
Očekávané výstupy
Žák
-dokáže pozorovat živočichy
a rostliny, zformulovat a
zapsat výsledek pozorování
-umí určit a zařadit některé
živočichy a rostliny do
biolog. systému
- umí vysvětlit pojem
potravní řetězec

Učivo
Rozmanitost
přírody
Třídění organismů

Žák
-zná pojmy vesmír, sluneční
soustava,hvězdy, souhvězdí
-umí vysvětlit princip
střídání dne a noci, ročních
dob
- zná fáze Měsíce
- umí na konkrétních
případech porovnat
magnetické a gravitační pole
- zná složení vzduchu

Rozmanitost přírody -Vesmír
a Země

Žák
-umí přiřadit oblasti k
podnebnému pásu
-dokáže oblast
charakterizovat (počasí,
vegetace, živočichové)
-zná pravidla chování v
CHKO a v přírodě
- uvědomuje si prospěšnost a
škodlivost zásahů člověka do
přírody
Žák
-zná původ člověka jako
druhu
- zná způsob rozmnožování a
umí charakterizovat hlavní
etapy vývoje člověka
- zná části lidského těla,
důležité orgány a jejich
funkci, smyslová ústrojí
- zná a dovede jednat podle
zásad první pomoci
-uvědomuje si škodlivost
kouření, užívání drog a

Průřezová témata, poznámky
-

Rozmanitost
přírody
Rozmanitost
podmínek
života na Zemi
-Ochrana přírody

Člověk a jeho zdraví
- lidské tělo

- péče o zdraví
-návykové látky a zdraví
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alkoholismu
- umí vysvětlit pojem
vyvážená strava
- ví jaké má postavení v
rodině a společnosti
- zná svoje práva a
povinnosti
Žák
-umí zjistit tel.č. linky
důvěry, krizového centra
- zná význam pojmů
terorismus, rasismus
- je si vědom nutnosti kázně
a dodržování pokynů v
případě obecného ohrožení
- zná zásady bezpečného
chování v různém prostředí
Žák
-zná jednoduché stroje a
jejich praktické použití
(páka, kladka, nakloněná
rovina, kolo)
- zná princip a využití
parního stroje a spalovacího
motoru
-umí sestrojit jednoduchý el.
obvod
-zná a dodržuje pravidla
bezpečné práce při
manipulaci s běžnými el.
přístroji
- zná zdroje el. energie

-zdravá výživa
- partnerství, rodičovství,
základy sexuální výchovy

Lidé kolem nás
- právo a spravedlnost
- základní globální problémy
- situace hromadného
ohrožení
- osobní bezpečí

Člověk a technika
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VLASTIVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.
Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině,
ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu
jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství.
V 5. ročníku se realizuje průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech.
Předmět Vlastivěda se realizuje ve 4. ročníku s hodinou časovou dotací a v 5. ročníku s 2 h
časovou dotací.
Výuka probíhá převážně ve třídě.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- vedeme žáky k pozorování a experimentování, aby získané výsledky porovnával a
vyvozoval z nich závěry pro využití v budoucnosti
- učíme žáky vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů (encyklopedie, přírodovědné
knihy a časopisy), které potřebuje nebo ho zajímají
- klademe důraz na užívání obecně platných termínů,znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů:
- vedeme žáky k poznání problémů, k naplánování jeho řešení a k jejich vyřešení
- učíme žáky užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky
ověřuje
- vedeme žáky k nacházení příčin a důsledků jevů
- rozvíjíme schopnost žáků se správně rozhodovat
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k naslouchání druhým i k vyjádření vlastních myšlenek, potřeb a pocitů
- učíme žáky rozumět různým typům textů, záznamů a obrazovým materiálům
- vedeme žáky efektivně využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky k ochraně svého zdraví i přírody kolem nás
- učíme žáky spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla
- umožňujeme žákům podílet se na příjemné atmosféře v týmu
- podporujeme žáky k poskytnutí pomoci nebo k požádání o ni
- snažíme se, aby žáci přispívali k diskusi v malé skupině, cítili potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení problémů
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Kompetence občanské:
- učíme žáky se rozhodovat podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých
možností, tím se učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní
životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k používání správných materiálů, nástrojů a vybavení a k dodržování
vymezených pravidel
- podporujeme u žáků zodpovědný přistup k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany
svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vlastivěda
4. ročník
Očekávané výstupy
Žák
- určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu
Žák
- v modelových situacích
ohrožení bezpečí v běžných
situacích volí správné situace
ochrany, přivolání pomoci i
pomoci jiným
- uvede přírodní jevy i jiné
situace, které mohou ohrozit
lidské zdraví a životy,
vymezí (vybere z příkladů)
vhodný způsob ochrany
- v modelových situacích
prokáže schopnost vhodně
reagovat na pokyny
dospělých a jednat v souladu
s pravidly ochrany
Žák
- určí světové strany v
přírodě podle mapy, orientuje
se podle nich a řídí se podle
zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě

Učivo

Průřezová témata, poznámky

BESIP – dopravní značky,
křižovatky, pravidla
silničního provozu z hlediska
chodce a cyklisty
Přivolání pomoci v případě
ohrožení fyzického a
duševního zdraví
čísla tísňového volání,
správný způsob volání na
tísňovou linku
mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená –
postup v případě ohrožení
(varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry
(příčiny a prevence vzniku
požárů, ochrana a evakuace
při požáru); integrovaný
záchranný systém

Mapa ČR – zemský povrch,
nížiny, pohoří, vodní toky a
plochy
Regionální turistická mapa
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Žák
- rozlišuje mezi náčrty, plány
a základními typy map naší
republiky

Žák
- vyhledává typické
regionální zvláštnosti
osídlení, hospodářství a
kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich
význam
Žák
- vyhledává jednoduché
údaje o sídlištích lidí na
mapách naší republiky
Žák
- rozlišuje hlavní orgány
státní moci a některé jejich
zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam
Žák
- vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití
ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci
pravidla chování ve třídě, ve
škole
Žák
- rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která
nemohou tolerovat a která
porušují základní lidská
práva nebo demokratické
principy

Obec, město, místní krajina
Zemský povrch a jeho tvary,
vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu
Mapa České republiky
Regiony ČR – surovinové
zdroje,výroby, služby a
obchod

Báje a pověsti regionu,
historické zvláštnosti regionu
(hrady a zámky, významné
památky)
Národ, základy státního
zřízení a politického systému
ČR
Státní správa a samospráva
(třídní, místní, krajská), státní
symboly
pravidla soužití – třídní,
školní, společenská

Právo a spravedlnost:
základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti
žáků školy, protiprávní
chování

Žák
- pracuje s časovými údaji a
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využívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději
a mezi jevy
Žák
- rozeznává současné a
minulé a orientuje se v
hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s
využitím regionálních
specifik
Žák
- srovnává a hodnotí na
vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na
našem území v minulosti a
současnosti

Orientace v čase a časový
řád: určování času, čas jako
fyzikální veličina, kalendář,
letopočet

Současnost a minulost v
našem životě proměny
způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby

Minulost v našem životě,
svědectví našich předků

Žák
- objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků a Současnost a minulost v
významných dnů
našem životě – významné
dny a státní svátky
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Vlastivěda
5. ročník
Očekávané výstupy
Žák
- umí charakterizovat
- svými slovy politický,
hospodářský a společenský
život
- zná významné osobnosti
-dokáže porovnat se
skutečností

Učivo
Lidé a čas
-Národní obrození
-První sv. válka
-První Československá republika
-Život mezi válkami
-Druhá světová válka
-Období vlády jedné strany
-Obnovení demokracie
v Československu

Žák
-umí popsat charakteristické
rysy způsobu života v
pravěku, středověku a dnes

Lidé kolem nás
-soužití lidí (mezilidské
vztahy, obchod, firmy)
-vlastnictví ( soukromé,
veřejné, osobní, společné)
- kultura

Průřezová témata, poznámky

Žák
-zná jméno prvního a
současného prezidenta
- zná pojmy vláda,
parlament, zákon
- rozlišuje státní symboly
Žák
-se orientuje na mapě (vyčte
polohu,povrch, podnebí a
vodstvo, hospodářství,
průmysl, ...)
-zná sousední státy,
státy EU
-umí na mapě určit polohu
státu k ČR, najít hlavní
město, významné řeky,
pohoří, ...

Evropa a svět – kontinenty,
evropské státy, EU,
cestování
mapy obecně zeměpisné a
tematické – obsah, grafika,
vysvětlivky
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Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
zážitky a zkušenosti z Evropa
a světa

DĚJEPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět dějepis je společně s předmětem Výchova k občanství zahrnut do
vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Učí žáka charakterizovat vliv významných
historických událostí na současný život lidské společnosti a zaujmou k těmto skutečnostem
objektivní stanovisko. Současně je kladen důraz na historii českého národa, na jeho historický
odkaz, v něm se žáci učí respektovat náboženské, etnické a názorové odlišnosti. Vyzdvihován
je význam historických hmotných i nehmotných kulturních památek, žáci jsou vedeni
k respektování těchto uměleckých děl a k jejich ochraně.
V tomto předmětu jsou žákům poskytnuty základní informace o historickém vývoji
lidstva i vlastního národa. Dějepis seznamuje žáky s významnými historickými událostmi a
osobnostmi, jejichž význam trvá v mnoha případech i v současné době. Během vyučování by
žáci měli pochopit, že historie není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale že také může
obohatit náš život a je možné v ní nalézt příklady pro jednání i v současnosti.
Mezipředmětové vztahy s dějepisem lze využít především s českým jazykem a
literaturou, zeměpisem a s výchovou k občanství, současně také s hudební a výtvarnou
výchovou.
V takto pojaté výuce dějepisu splňujeme především tato průřezová témata: Osobnostní
a sociální výchova (OSV), Výchova demokratického občana (VDO), Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech (VMEGS), Multikulturní výchova (MKV),
Environmentální (ENV) a Mediální výchova (MV).
Vyučovací předmět je vyučován v každém ročníku II. stupně základní školy a je
dotován v 6. - 9. ročníku časovou dávkou dvě hodiny týdně, z toho 1 hodina disponibilní
časové dotace /v 7. ročníku/. Výuku lze doplnit o tematické exkurze a vzdělávací akce
pořádané k danému tématu.
Výuka dějepisu probíhá v učebně třídy, případně v učebně informačních technologií,
jež je vybavena datovým projektorem pro promítání filmových a obrazových materiálů, výuka
je obohacena také o četné exkurze do kulturních institucí a historických památek v rámci
České republiky.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací a k jejich následnému zpracování
 seznamujeme žáky s různými zdroji informací
 umožňujeme žákům účastnit se různých soutěží a olympiád
 zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly
 poukazujeme na různé souvislosti
Kompetence k řešení problémů:
 zadáváme žákům úkoly, jejichž řešení vyžaduje komplexnější přístup
 zařazujeme do výuky různé miniprojekty
 vedeme žáky k tomu, aby se zdokonalovali v práci s informačními zdroji
 vedeme žáky k porovnávání historických událostí a k hodnocení jejich významu
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Kompetence komunikativní:
 nabízíme žákům dostatek možností k porozumění probíraných témat
 vedeme žáky k formulování vlastních názorů na daná a související témata
 zadáváme žákům referáty na probíraná témata
Kompetence sociální a personální:
 na základě historického vývoje vedeme žáky k vědomí rovnosti lidí a zároveň k vědomí
lidské jedinečnosti a individuality
 vedeme žáky k vzájemné spolupráci
 ukazujeme na změny sociálního postavení obyvatel během historického vývoje
Kompetence občanské:
 vedeme žáky k pochopení vývoje demokratických principů a předkládá žákům příklady,
které ukazují, že ne vždy byly tyto principy dodržovány
Kompetence pracovní:
 dáváme žákům příležitost k samostatné i skupinové práci
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Dějepis
6. ročník
Očekávané výstupy
Žák
- vysvětlí význam
jednotlivých historických
pramenů a uměleckých děl,
pochopí význam archivů a
archeologických nálezů
- orientuje se v časové
periodizaci lidských dějin

- bude mít představu o
rozdílech způsobu života
pravěkých a současných lidí
- dokáže popsat pravěká
zvířata, způsob jejich lovu,
zbraně, předměty denní
potřeby a kultovní předměty
- měl by pochopit význam
dějin jako sdělení minulosti

- dokáže popsat život v době
nejstarších civilizací
- pozná souvislosti mezi

Učivo
Úvod do dějepisu
Dějepis a historie.
Hmotné a nehmotné
prameny, umělecká díla.
Přístupy k měření času a
periodizaci dějin.

Pravěk
Život pravěkých lidí.
Periodizace pravěku.
Archeologie.
Antropologie.
Náboženské představy,
způsoby pohřbívání.
Doba železná.
Doba bronzová.
Keltové.
Stěhování národů.
Starověk
Starověké orientální státy
Mezopotámie
Egypt
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Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy
Čj – funkce knihoven
Průřezová témata
OSV-Projekt-Sestavení
rodokmenu rodiny - společně
s VO a VV (sebepoznání a
sebepojetí, kreativita,
komunikace, řešení problémů
a rozhodovací dovednosti)
Mezipředmětové vztahyPř – vývoj člověka

Mezipředmětové vztahy
VV–ukázky uměleckých děl
Čj–Epos o Gilgamešovi,

přírodními podmínkami a
vývojem starověkých států

-charakterizuje periodizaci
dějin Řecka
-chápe význam vlivu
přírodních podmínek na
utváření civilizace
-vysvětlí jednotlivá státní
zřízení a krátce popíše jejich
rozdíly
-chápe význam Řecka pro
dnešní evropskou a světovou
kulturu

-charakterizuje periodizaci
dějin starověkého Říma
-chápe význam vlivu
přírodních podmínek na
utváření civilizace
-vysvětlí jednotlivá státní
zřízení a krátce popíše jejich
rozdíly
-chápe význam starověkého
Říma pro dnešní evropskou a
světovou kulturu

Védy, Knihy mrtvých, Bible

Indie
Čína
Starověké přímořské státy
Starověké Řecko
Poloha Řecka
Mykénská kultura
Sparta a Athény
Řecko-perské války
Helénismus
Kultura starověkého Řecka
Odkaz starověkého Řecka
Mytologie

Starověký Řím
Osídlování Apeninského
poloostrova, Etruskové
Přírodní podmínky
Královská doba
Římská republika
Římské impérium
Císařství
Křesťanství
Západořímská říše
Kultura
Mytologie
Odkaz starověkého Říma
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Mezipředmětové vztahyVV–umělecká díla a
umělecké slohy
Z–Středomoří, Egejská
oblast
Čj–Staré řecké báje a pověsti
Průřezová témata
MKV-Projekt – Odysseovy
cesty – společně s Čj a Z
(multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity
kulturní diferenciace)
Mezipředmětové vztahyZ-orientace na mapě
Čj-Nový zákon
VV-památky, umělecká díla
Průřezová témata
VMEGS-Projekt - Jsme
Evropané – Řecko a Řím
jako základ evropské kultury
(architektonické a historické
památky obou kultur)
(Evropa a svět nás zajímají,
objevujeme Evropu a svět,
jsme Evropané)
MKV-Význam antiky pro
historii a současnost (etnický
původ, multikulturalita)

Dějepis
7. ročník
Očekávané výstupy
Žák
-vysvětlí a podle mapy
popíše rozdělení Evropy po
zániku Západořímské říše
-charakterizuje vývoj
Francké a Byzantské říše,
vysvětlí historický význam
Karla Velikého
-chápe význam křesťanství
pro středověkou Evropu,
orientuje se v hlavních
křesťanských hodnotách a
historických reáliích
-popíše první osídlování
českého území

-chápe význam Cyrila a
Metoděje pro středověkou a
současnou Evropu
-orientuje se v historii
českého knížectví
-vysvětlí důvody a důsledky
křížových výprav
-rozliší románský a gotický
sloh, pozná významné české
a evropské stavby a památky
těchto epoch
-objasní význam osobnosti
Karla IV. pro české země
-orientuje se ve významných
historických etapách
evropských států

Učivo
Středověk 5. až 12. století –
Evropské státy
Nové barbarské státy
Byzantská říše
Počátky křesťanství,
křesťanské církve
Francká říše
Arabská říše
Středověká Anglie
Svatá říše římská německých
císařů
Sámova říše

Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahyZ-orientace na mapě Evropy
VO-křesťanské hodnoty a
významné svátky
VV-významné středověké
památky
Průřezová témataMKV-tolerance mezi
kulturami -Evropa při
barbarských nájezdech,
křesťanství, tolerance mezi
náboženstvími (křesťanství,
judaismus, islám), mezi
náboženstvím a nevěřícími
Projekt-světová náboženství -historie, současnost, významné
osobnosti a památky (etnický
původ, multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity,
kulturní diferenciace)

Počátky českého státu
Velká Morava
První Přemyslovci
Křesťanství v Čechách
Přemyslovská knížata
Přemyslovští králové
Románský sloh
Gotický sloh
Křížové výpravy
České dědičné království
Lucemburkové
Husitská revoluce
Jagellonci
Pozdní středověk
Stoletá válka
Raný středověk
Evropa 15. až 16. století
Objevné cesty a jejich
důsledek pro Evropu
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Mezipředmětové vztahyČj-ukázky cyrilice, literární
dílo Cyrila a Metoděje
VO-osobnost svatého
Václava
VV-nástin dějin umění
románského slohu a gotiky
HV-gregoriánský chorál,
česká kurtoazní lyrika

Průřezová témataVMEGS-kosmopolitní
Evropa
Projekt-Evropské státy a
jejich osobnosti (Evropa a
svět nás zajímají, objevujeme
Evropu a svět, jsme
Evropané)

-vysvětlí změnu v kultuře a
společnosti v období
renesance a humanismu
-chápe význam zámořských
objevů, objasní
nejvýznamnější objevy
-orientuje se v historii
jednotlivých států, chápe
kulturní, náboženské a
národnostní rozdíly
v Evropských zemích
-charakterizuje barokní
kulturu, odliší ji od renesance
a humanismu

Novověk
Italská renesance a
humanismus
Reformace
Evropa v 16. století –
Španělsko, Nizozemí,
Anglie, Francie, Svatá říše
římská, Německá reformace,
Rusko, Polsko
Baroko
Francie Ludvíka XIV.
Občanská válka v Anglii
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Mezipředmětové vztahyZ-orientace na mapě
Čj-literatura renesance a
humanismu, baroka
VV-renesanční sloh, baroko
VO-renesance a
humanismus-odpovědnost
člověka za jeho štěstí,
všestranná osobnost
Průřezová témataMKVProjekt-Cesty do neznámaobjevné cesty a jejich
význam (kulturní
diferenciace, lidské vztahy,
etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)

Dějepis
8. ročník
Očekávané výstupy
Žák
-popíše postavení českých
zemí v rámci Habsburské
monarchie
-vysvětlí význam českého
stavovského povstání a jeho
důsledky pro Evropu

-popíše situaci v Evropě po
třicetileté válce
-vysvětlí význam osvícenství
na politiku
-objasní reformy Marie
Terezie a Josefa II.

-charakterizuje situaci
britských kolonií na území
Ameriky

Učivo
České země
Nástup Habsburků
Doba Předbělohorská
Rudolf II.
České stavovské povstání
Třicetiletá válka

2. polovina 17. století – 18.
století
Habsburská monarchie po
třicetileté válce
Rusko
Prusko
Romantismus a osvícenství
Habsburská monarchie za
vlády Marie Terezie a Josefa
II.
Americké osady-boj za
nezávislost, vznik USA
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Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy
Z-orientace na mapě Evropy
VV-rudolfínská doba,
barokní umění v Českých
zemích
HV, Čj-Adam Michna z
Otradovic
Průřezová témata
MKV-Projekt-Rudolfínská
Praha, mnohonárodnostní
monarchie (kulturní
diferenciace, lidské vztahy,
etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
VDO-reformace a
rekatolizace, svoboda
náboženského smýšlení
(občan, občanská společnost
a stát, formy participace
občanů v politickém životě,
principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování)
Mezipředmětové vztahy
Z-orientace na mapě
Čj-romantičtí básníci
HV-hudba klasicismu a
romantismu
VV-romantičtí malíři
Aj-dějiny USA a Velké
Británie
Průřezová témata
MKV-Americké osady
(princip sociálního smíru a
solidarity)
VMEGS-Vliv situace v USA
na Velkou francouzskou
revoluci-ústava (jsme
Evropané)
VDO-tolerance, prohlášení
nezávislosti USA (občan,
občanská společnost a stát,
formy participace občanů v

politickém životě)
-objasní důvody, průběh a
důsledky Velké francouzské
revoluce pro Francii a
Evropu
-vysvětlí rozdíl mezi
absolutistickou a konstituční
monarchií
-ozřejmí vliv revoluce na
společnost
-charakterizuje Národní
obrození jako společenský,
politický, kulturní a literární
proces
-vysvětlí postavení českých
zemí v rámci Habsburské
monarchie

-popíše podmínky
evropských revolucí
1848/1849

-stručně charakterizuje
situaci v jednotlivých
Evropských státech po
revolučním roku 1848
-objasní příčiny vzestupu
USA
-charakterizuje postavení
českých zemí v rámci
Habsburské monarchie

-orientuje se ve vědeckém a
technickém pokroku přelomu
19. a 20. století
-stručně charakterizuje
společenské, kulturní a
umělecké směry přelomu 19.
a 20. století

Konec 18. století až 1. pol.
19. stol.
Velká francouzská revoluce
Napoleon
Rakousko
Anglie-průmyslová revoluce

Počátky českého národního
obrození

Revoluce 1848-1849
Sjednocení Itálie a Německa
Postavení českých zemí
v rámci habsburské
monarchie
2. pol. 19. stol.
Francie-Napoleon III.
Krimská válka a Berlínský
kongres
Civilizace USA-občanská
válka
Habsburská monarchieČeské země v 2. pol. 19. stol.
Bachův absolutismus
Česko-rakousko-uherské
vyrovnání
Česká politika
Vědecko-technická revoluce
Umělecké slohy přelomu 19.
a 20. století-realismus,
naturalismus,
impresionismus, secese
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Mezipředmětové vztahy
VV-Paříž, Londýn
architektura
HV-hymna Francie, Ludwig
van Beethoven
Čj-Významní spisovatelé
NO, knihy, noviny, divadlo
Průřezová témata
ENV-vliv technického pokroku
Průmyslové revoluce na životní
prostředí a tvář krajiny (lidské

aktivity a problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí)
VMEGS-vlastenecké cítění,
nacionalismus, národní
hrdost Národního obrození
(princip sociálního smíru a
solidarity)
Mezipředmětové vztahy
Z-orientace na mapě
VO-druhy státního zřízení,
politické strany, počátky
psychologie (Sigmund
Freud)
Fy-využití páry, různých
zdrojů energie, Albert
Einstein
Ch-chemické prvky, Marie
Curie Sklodowská, Alfréd
Nobel
Př-rentgenové paprsky,
mikroskop, objevy
v medicíně
Průřezová témata
VDO-postavení žen ve
společnosti (participace
občanů v politickém životě)
ENV-vliv chemických,
biologických a fyzikálních
objevů na člověka, krajinu a
životní prostředí (lidské
aktivity a problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí

Evropa před I. světovou
válkou
Mocenský vzestup Německa
Vztah Německa a Velké
Británie

-charakterizuje situaci
Německa na přelomu 19. a
20. století, stručně nastíní
situaci v Evropě před I.
světovou válkou
-demonstruje zneužití
techniky ve světových
válkách, chápe význam
diplomacie
-charakterizuje jednotlivé
totalitní systémy, příčiny
nastolení v širších
ekonomických souvislostech
a důsledky jejich existence
pro svět

Moderní dějiny (1914-1918)
Moderní společnost – rozvoj
průmyslové výroby
Vznik lokálních politických
spolků, konflikty před I.
světovou válkou

I. světová válka

-charakterizuje příčiny,
průběh a důsledky I. světové
války, vyjmenuje
nejdůležitější události,
osobnosti
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Mezipředmětové vztahy
Aj-dějiny Velké Británie
Čj-česká a světová literatura
s tématikou I. světové války
Z-orientace na mapě
VO-dějiny Československa,
snaha o sjednocení Evropy,
nadnárodní společenství
(OSN, EU, NATO)
VV a HV-umění počátku 20.
stol.
Průřezová témata
MKV-Národnostní složení
obyvatel Československa,
vztahy mezi českým a
německým národem, vztahy
a tolerance mezi
náboženstvími, národní
hrdost ( kulturní diferenciace,
lidské vztahy)

Dějepis
9. ročník
Očekávané výstupy
Žák:
-vysvětlí vliv I. světové
války na vznik samostatného
Československa
-uvede nejvýznamnější
osobnosti české politiky a
kultury
-osvětlí význam vzniku
Společnosti spojených
národů
-stručně popíše situaci
v Rusku na počátku 20.
století
-zhodnotí význam světové
hospodářské krize na
pozdější situaci v Evropě
-vysvětlí destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
-na příkladech vyloží
antisemitismus, rasismus a
jejich nepřijatelnost z
hlediska lidských práv
-zhodnotí postavení ČSR
v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní
prostředí

-orientuje se v příčinách II.
světové války
-vysvětlí vztah Protektorátu
k Německé Třetí říši
-popíše nejvýznamnější
události a osobnosti druhé
světové války
-správně používá termíny
fašismus, nacismus,
holocaust, odboj
-charakterizuje význam
československé exilové vlády

-charakterizuje
československou politickou
strukturu v letech 1945-1948

Učivo
1919-1939
Období 1. republiky
Evropská kultura
Počátky fašistického hnutí

Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy
Čj-Osobnost Karla Čapka,
poetismus, surrealismus,
expresionismus Osvobozené
divadlo
HV-Jaroslav Ježek, písně
Osvobozeného divadla
VV-Surrealistická tvorba,
expresionismus

Rusko
Světová hospodářská krize
Politická situace v Evropě
(fašismus, totalitní systém
SSSR)

Mnichovská dohoda

II. světová válka
České země-Protektorát
Zahraniční a domácí odboj
Holocaust
II. světová válka mimo
Evropu
Poválečné rozdělení Evropy

Mezipředmětové vztahy
Čj-Literatura s tematikou II.
světové války
Z-Orientace na mapě

Evropa po II. světové válce
Československo 1945-1948
Únorový převrat 1948, léta
1948-1968

Průřezová témata
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VMEGS-Projekt-Evropská
unie, Organizace spojených

-zhodnotí význam voleb
v roce 1946 pro další vývoj
Československa
-objasní rozdělení
poválečného světa, vysvětlí
příčiny, projevy a důsledky
studené války
-popíše poválečnou situaci
Německa a její vliv do
současnosti
-na příkladech a při práci
s mapou uvede důsledky
dekolonizace poválečného
světa, charakterizuje typy
politických režimů a stručně
vysvětlí problémy
rozvojových zemí
-vysvětlí pojmy normalizace,
samizdat, odboj,
komunismus, perestrojka,
gulag, železná opona,
studená válka
-objasní důvody rozpadů
jednotlivých komunistických
režimů
-uvede souvislosti
evropského politického a
kulturního vývoje a
Sametové revoluce
-popíše nezbytnost vytvoření
sjednocené Evropy

Východní komunistický blok
Rozpad koloniálních impérií
Otázka poválečného
Německa
Studená válka
Normalizace
Situace v asijských státech
(Korea, Vietnam)
Rozpad komunistického
bloku 1989
Sametová revoluce, vznik
samostatného
Československa
Evropská unie
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národů spolupráce mezi
národy, Severoatlantická
aliance-symboly, význam,
činnost, historie (Evropa a
svět nás zajímají, objevujeme
Evropu a svět)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství je společně s dějepisem zařazen do
vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je zaměřen na vytváření kvalitních občanských
postojů, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých
společenských vztahů a vazeb. Důraz je kladen na realistické sebepoznání žáků, poznávání,
chápání a toleranci osobnosti druhých lidí, žáci se učí samostatnému myšlení a umění prosadit
své názory.
Žáci se seznamují se vztahy v rodině a širších společenstvích a institucích, s
hospodářským životem, činností důležitých politických institucích a orgánů a s možnými
způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. U žáků je rozvíjeno občanské a právní
vědomí. Žák je veden k umění respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování, jednání i za jejich
důsledky.
Ve výuce kromě hodin s frontálním výkladem jsou využívány také metody samostatné
a skupinové práce, dramatické ztvárnění problémových situací, brainstorming a práce na
různých krátkodobých i dlouhodobých projektech.
Mezipředmětové vztahy s Výchovou k občanství lze využít především s českým
jazykem a literaturou, dějepisem zeměpisem, současně také s hudební a výtvarnou výchovou.
V takto realizované výuce předmětu Výchova k občanství splňujeme především tato
průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova demokratického občana
(VDO), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS),
Multikulturní výchova (MKV), Environmentální (ENV) a Mediální výchova (MV).
Předmět Výchova k občanství je dotován v každém ročníku druhého stupně základní
školy v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Žáci jsou spojeni do dvou skupin. První
skupinu tvoří 6. a 7. ročník, druhá skupina obsahuje žáky 8. a 9. ročníku.
Výuka Výchovy k občanství probíhá v učebně třídy, případně v učebně informačních
technologií, jež je vybavena datovým projektorem pro promítání filmových a obrazových
materiálů, výuka je obohacena také o četné exkurze do kulturních institucí a historických
památek v rámci České republiky. Výuku lze doplnit o tematické exkurze a vzdělávací akce
pořádané k danému tématu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací a k jejich následnému zpracování.
 seznamujeme žáky s různými zdroji informací
 umožňujeme žákům účastnit se různých soutěží a olympiád
 zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly
 poukazujeme na různé společenské, historické a jiné souvislosti
 motivujeme žáky, aby sledovali aktuální dění a problémy
Kompetence k řešení problémů:
 zadáváme žákům úkoly, jejichž řešení vyžaduje komplexnější přístup
 zařazujeme do výuky různé miniprojekty a dlouhodobé práce

115

 vedeme žáky k tomu, aby se zdokonalovali v práci s informačními zdroji
Kompetence komunikativní:
 nabízíme žákům dostatek možností k porozumění probíraných témat
 vedeme žáky k formulování vlastních názorů na daná a související témata
 zadáváme žákům referáty na probíraná témata
 vedeme žáky k prezentaci vlastního názoru na probíranou látku
Kompetence sociální a personální:
 vedeme žáky k vzájemné spolupráci
 poukazujeme na rozdílné sociální postavení lidí v různých regionech světa
 vedeme žáky k vědomí rovnosti lidí a zároveň lidské individuality
Kompetence občanské:
 seznamujeme žáky s občanskou společností v našem státě i ve světě
 poukazujeme na rozdílné kultury a vztahy mezi občany i státy
Kompetence pracovní:
 dáváme žákům příležitost k samostatné i skupinové práci
 vedeme žáky k práci s mediálními sděleními
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy
Žák
-chápe plynutí času
v průběhu jednoho roku,
střídání ročních období a
jejich odlišnosti
-vysvětlí vznik a význam
jednotlivých státních svátků
a jejich vliv na českou
společnost

- objasní účel důležitých
symbolů našeho státu a
způsoby jejich používání
- rozlišuje projevy
vlastenectví od projevů
nacionalismu
- uvědomí si a dokáže
vysvětlit význam rodiny pro

Výchova k občanství
6. ročník
Učivo
Kalendář, český rok
- roční období
-státní svátky, významné dny
-zvyky a tradice v průběhu
jednoho roku

Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy
D-historie
měření
času,
významné české osobnosti
v dějinách
Z-změny ročních období
Průřezová témata
OSV
(kreativita,
komunikace) Projekt - Roční
období (významné dny,
zvyky a tradice v průběhu
roku)

Člověk ve společnosti, naše
vlast
- společnost a stát, ve kterém
žijeme
- společnost a pravidla života
v ní
- naše vlast, vlastenectví
- utváření různých sociálních
skupin
-emigranti, imigranti,
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Mezipředmětové vztahy
D-významné
události
v dějinách státu, významné
osobnosti
Z-významné
kulturní
a
historické památky ČR
Čj-slavní čeští spisovatelé
Hv - čeští skladatelé známí
ve světě

lidskou společnost
- chápe a zdůvodní nutnost
pravidel pro život ve
společnosti
- chápe význam vzdělání pro
život

- uvede příklady vlastnictví a
objasní zásady jeho ochrany
včetně ochrany duševního
vlastnictví
- uvede příklady příjmů a
výdajů
domácnosti
- vysvětlí
rozdíl
mezi
pravidelnými
a
jednorázovými příjmy a
výdaji
- rozliší zbytné a nezbytné
výdaje v konkrétní situaci
- sestaví
jednoduchý
rozpočet
domácnosti
- na příkladech vysvětlí
rozdíl mezi vyrovnaným,
schodkovým a přebytkovým
rozpočtem
- navrhne, jak řešit situaci,
kdy jsou příjmy větší či
menší než výdaje
- vysvětlí
zásady
hospodárnosti na rozpočtu
domácnosti
- popíše situace, kdy je třeba
bránit
stát
-navrhne, jak může pomoci
v konkrétním
případě
ohrožení

Romové
-náboženské menšiny na
našem území
- rodina
- sociální role
- utváření osobnosti
- naše škola a život v ní
- naše obec, region, kraj
Hospodaření–rozpočet
domácnosti,
úspory,
investice,
úvěry,
splátkový prodej,
leasing;

Průřezová témata
VMEGS (Evropa a svět nás
zajímá),
VDO
(Občan,
občanská společnost a stát)Projekt – Encyklopedie ČR
(komponovaný projekt o
historii a současnosti České
republiky, vytvoření knihy,
kapitoly
–
Významné
osobnosti, památky, hlavní
město, významná města ČR,
státní symboly ...)
Z - situace ve světě, rozdíly
ve vlastnictví v cizích státech

D - vlastnictví a jeho formy v
Rozpočet
státu,
typy dějinách
rozpočtu a jejich odlišnosti
-právní základy státu – znaky
státu, typy a formy státu;
státní občanství ČR; Ústava
ČR; složky státní moci, jejich
orgány a instituce, obrana
státu
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Výchova k občanství
7. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Žák
Člověk ve společnosti
- objasní potřebu tolerance ve - národ, znaky národa
společnosti
- kulturní život národa
- respektuje kulturní
- kulturní tradice, státní
zvláštnosti i odlišné názory,
symboly
zájmy, způsoby chování a
- rozmanitost kulturních
myšlení lidí
projevů-náboženství
- zaujímá tolerantní postoje
-Listina práv a svobod
k menšinám
- rozpoznává netolerantní,
Kultura, umělecké slohy
rasistické, xenofobní a
-utváření kultury, různé
extremistické projevy
druhy umění
v chování lidí
-významní čeští umělci
- uplatňuje vhodné způsoby
-národní bohatství
chování, konfliktní situace
-moderní umění
řeší nenásilným způsobem
-kulturní instituce, festivaly,
- váží si kulturních hodnot
výstavy
- zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování
- vysvětlí rozdíl mezi
hmotným a duševním
vlastnictvím
- vysvětlí, k čemu slouží
bankovní účet
- uvede příklady různých
způsobů hotovostního
placení
- uvede příklady různých
způsobů bezhotovostního
placení
- posoudí výhody a rizika
hotovostního a
bezhotovostního placení
v konkrétní situaci
- na příkladech objasní
přednosti a rizika používání
platebních karet
- na příkladech objasní
rozdíly mezi debetní a
kreditní platební kartou

Majetek, vlastnictví
- majetek, vlastnictví,
bohatství
- ukáže vhodné využití
různých nástrojů
hotovostního a
bezhotovostního placení,
- uvede příklady použití
debetní a kreditní platební
karty,
- vysvětlí jejich omezení

Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy:
D-historie státních symbolů,
světová náboženství
Průřezová témata:
MKV(Princip
sociálního
smíru a solidarity)-Listina
práv a svobod
Mezipředmětové vztahy:
D-umělecké slohy, významní
čeští umělci, historie českého
národa

Mezipředmětové vztahy:
M-rodinný rozpočet
D - nejstarší
systémy
- vznik peněz

bankovní

- vysvětlí, jakou funkci plní
banky a jaké služby občanům
nabízejí
Rozpočet státu, typy
rozpočtu a jejich odlišnosti

Přírodní bohatství a jeho
ochrana
-chápe význam poznání -poznávání krajiny
krajiny svého okolí
-ochrana krajiny a životního
-uvede příklady správného a prostředí
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Mezipředmětové vztahy:
Př-kulturní a přírodní krajiny,
ohrožené
živočišné
a
rostlinné druhy
Výchova ke zdraví-lidské
zdraví (fyzické a dušení)

špatného využívání krajiny
-globální ekologické
-uvede
nejzávažnější problémy, ekologické
ekologické problémy a chápe katastrofy
potřebu jejich řešení
Základy slušného chování
-orientuje se v základních - lidská setkání
pravidlech
společenského - vztahy mezi lidmi
chování a prakticky je - komunikace mezi lidmi
aplikuje v životě
- zásady lidského soužití –
lidská práva
Dospívání
-charakterizuje
období - životní etapy
puberty, vnímá fyzické a - dospívání
duševní změny mladistvých - hledání blízkého člověka
v tomto vývojovém období
- popíše situace, kdy je třeba
bránit stát
-navrhne, jak může pomoci
v konkrétním případě
ohrožení

Právní základy státu –
znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR;
Ústava ČR; složky státní
moci, jejich orgány a
instituce, obrana státu
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Průřezová témata
OSV(osobnostní
rozvoj,
seberegulace a sebepoznání)aplikace zásad společenského
chování při inscenované
scénce (oběd v restauraci,
návštěva
divadelního
představeni)
Mezipředmětové vztahy
Př:Vývoj lidského těla
Výchova
ke
zdraví:
Hygiena (tělesná a duševní)
Průřezová témata:
OSV(rozvoj
schopností
poznávání,
sebepojetí
a
seberegulace) – Svět dětí a
dospělých, hledání vlastního
místa ve společnosti

Očekávané výstupy
Žák
-objasní, jak může
realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti
pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s
druhými lidmi i kvalitu
života
- posoudí vliv osobních
vlastností na dosahování
individuálních i společných
cílů
- rozpoznává projevy
záporných charakterových
vlastností
-na příkladech vysvětlí
nutnost existence práva a
právního systému
- přiměřeně uplatňuje svá
práva a respektuje práva
druhých, posoudí význam
ochrany lidských práv a
svobod
- objasní význam právní
úpravy důležitých vztahů
- rozpozná protiprávní
jednání

Výchova k občanství
8. ročník
Učivo
Člověk jako jedinec
- podobnost a odlišnost lidí
- vnitřní svět člověka
- osobní rozvoj
- člověk jako osobnost,
hledání vlastního já
- vývoj osobnosti, umění
komunikace
-asertivita

Stát a právo
- právní základy státu
- lidská práva
- právní řád ČR
- protiprávní jednání
- právo v každodenním
životě

Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy:
Př-Člověk a jeho psychický
život
Výchova
ke
zdravípsychologie
Průřezová témata:
OSV(psychohygiena, rozvoj
schopností a poznávání) Řeč
těla

Mezipředmětové vztahy:
D-historie právního systému
v České republice a ve světě
Průřezová témata:
VDO(občan,
občanská
společnost a stát) Sledování
současných událostí a jejich
právní dopady (trestné činy,
politické kauzy)

Stát a hospodářství
- rozlišuje a porovnává různé -majetek, vlastnictví
formy vlastnictví
- na příkladu vysvětlí rozdíl
mezi úrokem placeným a
přijatým
- na příkladech objasní
možnosti úspor, investic či
spotřeby při nakládání
s volnými finančními
prostředky
- porovná nabídku finančních
produktů pro zhodnocení
volných finančních
prostředků
- uvede příklady korupčního
jednání
- diskutuje o příčinách,

Banky a jejich služby –
aktivní a pasivní operace,
D - vznik bankovního
úročení,
systému, rozvoj, průmyslová
pojištění,
revoluce, krize
produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání
prostředků

-protiprávní jednání – druhy
a postihy protiprávního
jednání včetně korupce,
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důsledcích a řešení
korupčního jednání
v konkrétních situacích
- na příkladu uvede
povinnosti občana při obraně
státu
- na příkladech objasní
národní i mezinárodní úkoly
Armády ČR
- uvede příklady
zahraničních misí Armády
ČR
-charakterizuje význam
rodiny a rodinného života
-vysvětlí vliv fungující
rodiny a stát a státu na rodinu

Očekávané výstupy
Žák
- dokáže vysvětlit principy
tržního hospodářství
- rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směřuje
své výdaje
- na příkladu chování
kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování
- uvede možnosti půjčení
chybějících finančních
prostředků
- porovná nabídku finančních
produktů pro půjčení
chybějících finančních
prostředků
- uvede možnosti různých
typů pojištění
- na příkladu vysvětlí, jak
nabídka a poptávka ovlivňuje
cenu
- na příkladu vysvětlí
způsoby, jak se stanovuje
cena
- na příkladu ukáže tvorbu
ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH

trestní postižitelnost;
porušování předpisů v
silničním provozu,
porušování práv k duševnímu
vlastnictví
Armáda ČR
- její význam a funkce

Rodina a rodinný život
-láska a přátelství
-manželství
-hodnoty rodinného života

Výchova k občanství
9. ročník
Učivo
Stát a hospodářství
- principy tržního
hospodářství
- výroba, obchod služby
- peníze

Úvěry, leasing
-úročení,

Pojištění
Principy tržního
hospodářství – nabídka,
poptávka, trh; tvorba ceny,
inflace; podstata fungování
trhu; nejčastější právní formy
podnikání
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Průřezová témata, poznámky

- vysvětlí, co je inflace a jaký
je její vliv na reálnou
hodnotu peněz
- popíše postup při reklamaci
výrobku nebo služby
- na příkladu objasní, jak se
bránit v případě porušení
práv spotřebitele

Právo v každodenním
životě – význam právních
vztahů; důležité právní
vztahy a závazky z nich
vyplývající; základní práva
spotřebitele; styk s úřady

-stručně charakterizuje a
roztřídí politické strany,
vnímá rozdíl mezi politickou
pravicí a levicí
-získá základní povědomí o
fungování politických stran
-vysvětlí výhody a rizika
demokracie
-stručně popíše politickou
historii ČR ve 20 století

Politické vztahy
-princip soutěže politických
stran
-pravice a levice, radikální
tendence v politice
-historie politických stran

- rozlišuje typy a formy států
- rozlišuje jednotlivé složky
státní moci ČR
- objasní výhody
demokratického způsobu
řízení státu
- vysvětlí základní principy
demokracie
-popíše vliv začlenění ČR do
EU na každodenní život
občanů
- uvede významné
mezinárodní organizace
- uvede příklady některých
projevů globalizace
- uvede některé globální
problémy současnosti a
dokáže k nim zaujmout
vlastní postoj

Stát a právo
- typy států
- rozdělení moci
- demokracie

Mezinárodní vztahy,
Globální svět
- evropská integrace
- mezinárodní spolupráce
-významné mezinárodní
organizace (OSN, EU,
NATO, UNICEF, UNESCO)
Globalizace – projevy, klady
a zápory; významné globální
problémy včetně válek
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Mezipředmětové vztahy:
D-vznik českých politických
stran
Z-rozložení politických stran
na mapě ČR
Průřezová témata
MV(Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení,
Fungování a vliv médií ve
společnosti)-Vliv médií na
politické smýšlení národa,
sledování aktuálních českých
a světových politických
událostí
VDO(Formy participace
občanů na politickém
životě)-Občanské povinnosti,
volby
Mezipředmětové vztahy:
D-principy a vznik
demokracie, odlišné způsoby
vlády (absolutismus, totalita)
Průřezová témata:
VDO(Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování) Demokracie
jako způsob vlády
Mezipředmětové vztahy:
D-vznik mezinárodních
organizací a jejich vliv na
společnost
Z-Evropa, země Evropské
unie
Průřezová témata
VMEGS(Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané)Památky UNESCO, státy EU

FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
V tomto předmětu je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Obsahově je zaměřen na teoretické i praktické zjišťování poznatků, měření, ověřování a
vyvozování závěrů, vyhledávání informací. Do vzdělávacího předmětu je integrován
tematický okruh Základní podmínky života průřezového tématu Environmentální výchova.
Vzdělávací obsah je rozdělen do 7 kapitol:
1. Látky a tělesa
2. Pohyb těles, síly
3. Mechanické vlastnosti tekutin
4. Energie
5. Zvukové děje
6. Elektromagnetické a světelné děje
7. Vesmír
Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně v 6.- 9.ročníku. Jedna hodina
v 6.ročníku a jedna hodina v 8. ročníku je z oblasti disponibilních hodin. V 6. ročníku je
určena k posílení učiva o fyzikálních veličinách a k jejich praktickému měření. V 8. ročníku
je využita na rozvíjení dovedností při řešení modelových situací světelných jevů. Realizace
předmětu probíhá při různých činnostech v učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- rozvíjíme u žáků dovednost provádět praktické měření
- vedeme žáky k pozorování přírodních jevů
- podněcujeme využití zkušeností k objasnění fyzikálních zákonitostí
- směřujeme k ověřování teoretických informací v praxi
Kompetence k řešení problému:
- zadáváme žákům problémové úlohy
- vedeme žáky k myšlení a jednání co nejefektivněji využívat zdroje energie
- směřujeme k uvažování o využití obnovitelných zdrojů energie
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k vyjadřování myšlenek v logickém sledu
- směřujeme k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
Kompetence sociální a personální:
- podněcujeme žáky k aktivní spolupráci ve skupině
- vytváříme potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problému
- podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj
- rozvíjíme posuzování důležitosti a správnosti získaných přírodovědných dat
Kompetence občanské:
- upřednostňujeme aktivity směřující k šetrnému chování k přírodním systémům
- vedeme žáky k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a
životního prostředí

123

-

utváříme dovednost vhodně se chovat v situacích potencionálně či aktuálně
ohrožujících život, zdraví, majetek

Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k bezpečnosti při práci s elektrickými obvody
- vyžadujeme dodržování vymezených pravidel
- podněcujeme k ochraně zdraví, k ochraně životního prostředí, i k ochraně majetku
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
FYZIKA
6.ročník
Očekávané výstupy
Žák
- změří vhodně zvolenými
měřidly některé důležité
fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
Žák
- uvede konkrétní příklady
jevů dokazujících, že se
částice látek neustále
pohybují a vzájemně na sebe
působí
Žák
- předpoví, jak se změní délka
či objem tělesa při dané
změně jeho teploty
Žák
- využívá s porozuměním
vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při
řešení praktických problémů

Učivo
Průřezová témata, poznámky
Pojem látka a těleso
M- jednotky fyzikálních
Vlastnosti látek, skupenství veličin a jejich převody
látek
Měření
délky,
objemu,
hmotnosti, teploty, času
Částice – jejich chování
Souvislost mezi skupenstvím
látek a chováním částic

Difúze
Teplotní roztažnost
LP- určení hustoty plastelíny
Hustota
jako
fyzikální
veličina
Výpočet hustoty
Výpočet hmotnosti
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FYZIKA
7.ročník
Očekávané výstupy
Žák
- rozhodne, jaký druh pohybu
těleso koná vzhledem
k jinému tělesu
- využívá s porozuměním při
řešení problémů a úloh vztah
mezi rychlostí, dráhou a
časem u rovnoměrného
pohybu těles
Žák
-změří velikost působící síly
- určí v konkrétní jednoduché
situaci druhy sil působících na
těleso, jejich velikosti, směry
a výslednici

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb
Pohyb přímočarý a křivočarý
Výpočet rychlosti a dráhy

Síla, měření síly
LP- na čem závisí velikost
Skládání sil- výslednice dvou třecí síly
sil stejných a opačných směrů
Gravitační síla – přímá
úměrnost mezi gravitační
silou a hmotností tělesa
Třecí síla- smykové tření,
ovlivňování velikosti třecí síly
Žák
v praxi
- využívá Newtonovy zákony Newtonovy zákony- první,
pro objasňování či předvídání druhý (kvalitativně), třetí
změn pohybu těles při
Tlak a tlaková síla- vztah
působení stálé výsledné síly
mezi tlakovou silou, tlakem a
v jednoduchých situacích
obsahem plochy, na niž síla
Žák
působí
- aplikuje poznatky o
Páka- rovnováha na páce a
otáčivých účincích síly při
pevné kladce
řešení praktických problémů
Žák
Pascalův zákon- hydraulická
- využívá poznatky o
zařízení
zákonitostech tlaku
Hydrostatický tlak- souvislost
v klidných tekutinách pro
mezi hydrostatickým tlakem,
řešení konkrétních
hloubkou a hustotou kapaliny
praktických problémů
Spojené nádoby
Žák
Atmosférický tlak- souvislost
-předpoví z analýzy sil
atmosférického tlaku
působících na těleso v klidné s některými procesy
tekutině chování těles v ní
v atmosféře
Archimedův zákon
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FYZIKA
9. ročník
Očekávané výstupy
Žák
- zhodnotí výhody a nevýhody
využívání různých
energetických zdrojů z
hlediska vlivu na životní
prostředí

Učivo
Jaderná energie, štěpná
reakce, jaderný reaktor,
jaderná elektrárna
Ochrana lidí před
radioaktivním zářením
Obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
Žák
Vlastnosti zvuku – látkové
- rozpozná ve svém okolí
prostředí jako podmínka
zdroje zvuku a kvalitativně
vzniku šíření zvuku
analyzuje příhodnost daného
Rychlost šíření zvuku
prostředí pro šíření zvuku
v různých prostředích
- posoudí možnosti
Odraz zvuku na překážce,
zmenšování vlivu nadměrného ozvěna
hluku na životní prostředí
Pohlcování zvuku
Výška zvukového tónu
Ochrana proti hluku
Žák
Elektrický obvod, zdroj
- sestaví správně podle
napětí, spínač
schématu elektrický obvod a
Elektrický náboj
analyzuje správně schéma
Elektrická síla
reálného obvodu
Zapojení za sebou a vedle
- rozliší vodič, izolant a
sebe
polovodič na základě analýzy Elektrický proud
jejich vlastnosti
Napětí a odpor
Elektrická energie a výkon
Žák
Tepelné účinky elektrického
- rozliší stejnosměrný proud
proudu
od střídavého a změří
elektrický proud a napětí
Vedení elektrického proudu
- využívá Ohmův zákon pro
v kapalinách a plynech,
část obvodu, pro řešení
galvanický článek
praktických problémů
Praktické měření
Žák
Stejnosměrný elektromotor
- využívá prakticky poznatky
o působení magnetického pole Elektromagnetická indukce
na magnet a na cívku
s proudem a o vlivu změny
Transformátor
magnetického pole v okolí
Elektřina v domě – bezpečné
cívky na vznik indukovaného chování při práci
napětí v ní
s elektrickými přístroji a
Žák
zařízeními
- zapojí správně
Výroba a přenos elektrické
polovodičovou diodu
energie
Polovodiče
Žák
Sluneční soustava- její hlavní
- objasní (kvalitativně)
složky
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Průřezová témata, poznámky
Základní podmínky života –
zdroje energie, jejich
vyčerpatelnost a vliv na
prostředí, výhody i nevýhody
různých zdrojů energie

LP – určení odporu rezistoru
LP – měříme odpor lidského
těla

pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců
planet kolem planet
-odliší hvězdu od planety na
základě jejich vlastností

Hvězdy – jejich složení

CHEMIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
V tomto předmětu je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vyučovací předmět svým badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji
porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat užitečnost přírodovědných
poznatků a jejich využití v praktickém životě. Vytváří dovednosti objektivně pozorovat,
experimentovat , měřit, ověřovat a vyvozovat závěry. Žáci poznávají závislost člověka na
přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Do
předmětu chemie je integrován tematický okruh Základní podmínky života a Lidské aktivity a
problémy životního prostředí průřezového tématu Environmentální výchova. Vzdělávací
obsah je rozdělen do 7 kapitol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Směsi
Částicové složení látek a chemické prvky
Chemické reakce
Anorganické sloučeniny
Organické sloučeniny
Chemie a společnost

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. i v 9. ročníku. V 8. ročníku je
jedna hodina ze dvou uvedených disponibilní. Je využita k procvičování učiva, k prohloubení
o nové aktuální poznatky z oboru . Realizuje se střídáním různých činností v učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- předkládáme zkoumání přírodních jevů
- navozujeme různé způsoby řešení
- vytváříme komplexnější pohled na přírodní jevy
- vedeme žáky k pozorování a experimentování
Kompetence k řešení problému:
- zadáváme žákům problémové úlohy
- vytváříme prostor pro správné formulování otázek a hledání adekvátních odpovědí
- podněcujeme žáky k efektivnímu využívání zdrojů energie v praxi
- vedeme žáky k uplatnění zkušeností z praktického života
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Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem životního
prostředí
- vytváříme dovednost vhodně se chovat při kontaktu s objekty nebo situacemi
ohrožujícími zdraví, majetek, životní prostředí
Kompetence sociální a personální:
- vedeme k uplatňování ohleduplnosti a vzájemné pomoci při práci v týmu
- podněcujeme k diskusi
- vedeme k respektování různých hledisek a názorů
Kompetence občanské:
- směřujeme k vytváření rozhodnutí v zájmu ochrany životního prostředí
- usilujeme o zodpovědné jednání a chování v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k bezpečnému zacházení s materiály, nástroji a vybavením
- dbáme na dodržování vymezených pravidel
- směřujeme k využití znalostí a zkušeností pro další vzdělávání
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
CHEMIE
8.ročník
Očekávané výstupy
Žák
-určí společné a rozdílné
vlastnosti látek
- pracuje bezpečně
s vybranými dostupnými a
běžně používanými látkami a
hodnotí jejich rizikovost
Žák
- posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek,
se kterými zatím pracovat
nesmí
- objasní nejefektivnější
jednání v modelových
příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek
Žák
- rozlišuje směsi a chemické
látky
- vypočítá složení roztoků,
připraví prakticky roztok
daného složení
- vysvětlí základní faktory
ovlivňující rozpuštění
pevných látek
- navrhne postupy a prakticky
provede oddělování složek
směsí o známém složení
- uvede příklady oddělování
složek v praxi
Žák
- rozliší různé druhy vody a
uvede příklady jejich výskytu
a použití
-uvede příklady znečišťování
vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti,
navrhne nejvhodnější
preventivní opatření a
způsoby likvidace znečištění
Žák
- používá pojmy atom a
molekula ve správných
souvislostech
- rozlišuje chemické prvky a

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Vlastnosti látek
Zásady bezpečné práce
Nebezpečné látky a
přípravky-varovné značky

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí –
vybavení laboratoří pro práci
s nebezpečnými látkami,
ochranné pomůcky
pracovníků
Nebezpečné látky a přípravky Aktuální příklady havárií –
Mimořádné události
informace z tisku, televize
Směsi, jejich tříděníLaboratorní práce
různorodé, stejnorodé
- oddělování složek směsí –
Roztoky, vliv činitelů na
filtrace, krystalizace
rychlost rozpouštění- teplota, Základní podmínky života –
míchání, plošný obsah
význam vody pro lidské
Roztokyaktivity, ochrana její čistoty,
koncentrace,nasycený a
způsoby získávání pitné vody
nenasycený roztok
u nás i jinde ve světě
Složení roztoků- hmotnostní Lidské aktivity a problémy
zlomek
životního prostředí- zdroje
Oddělování složek směsíznečištění vzduchuusazování, filtrace, destilace, průmyslové firmy, auta,
krystalizace,sublimace
domácnosti. Možná exkurze
do čistírny odpadních vod

Voda – destilovaná, pitná,
odpadní
Výroba pitné vody
Čistota vody
Vzduch- složení, čistota,
ozónová vrstva

Atom, jeho složení
Atomy se spojují v molekuly
Chemické prvky-vlastnosti,
názvy, značky, použit
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chemické sloučeniny a pojmy
užívá ve správných
souvislostech
- orientuje se v periodické
soustavě chemických prvků,
rozpozná vybrané kovy a
nekovy a usuzuje na jejich
možné vlastnosti
Žák
- rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí,
uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí,
provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
Žák
- přečte chemické rovnice a
s využitím zákona zachování
hmotnosti vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo produktu
Žák
- aplikuje poznatky o
faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí
v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
Žák
- porovná vlastnosti a použití
vybraných prakticky
významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí
vliv významných zástupců
těchto látek na životní
prostředí
-vysvětlí vznik kyselých
dešťů, uvede jejich vliv na
životní prostředí a uvede
opatření, kterými jim lze
předcházet
Žák
- orientuje se na stupnici pH,
změří reakci roztoku
univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady
uplatňování neutralizace v
praxi

Periodická soustava
chemických prvků
Chemické sloučeninychemická vazba
Klasifikace chemických
reakcí- slučování, exotermní,
endotermní
Chemické reakce- zákon
zachování hmotnosti
Chemické rovnice, jejich
úprava
Základní veličiny v chemiilátkové množství, molární
hmotnost
Výpočty z chemických rovnic
Faktory ovlivňující průběh
chemických reakcí- teplota,
plošný obsah povrchu
výchozích látek, katalýza
Názvosloví
oxidů,halogenidů,sulfidů,
kyslíkatých solí, oxidační
číslo
Vlastnosti a použití
vybraných prakticky
významných
oxidů,halogenidů,sulfidů
Vlastnosti, vzorce, názvy a
použití vybraných prakticky
významných kyselin a
hydroxidů, kyslíkatých solí

Kyselost a zásaditost roztoků
Neutralizace
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CHEMIE
9.ročník
Očekávané výstupy
Žák
- rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí,
uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí,
provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
Žák
- rozliší nejjednodušší
uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití

Učivo

Průřezová témata, poznámky
F – galvanický článek jako
Chemické reakce- exotermní, zdroj elektrické energie
endotermní
Lidské aktivity a problémy
Chemické reakce jako zdroj
životního prostředí –
elektrické energie
mimořádné události, havárie,
Poznáváme organické
skleníkový efekt, klady a
sloučeniny
zápory všech možných zdrojů
Názvosloví jednoduchých
energie
organických sloučenin
F – výroba elektrické energie
Uhlovodíky – alkany,
Základní podmínky života –
uhlovodíky s vícenásobnými význam fotosyntézy jako
vazbami a aromatické
zdroje kyslíku, negativní
uhlovodíky
dopad kácení pralesů
Žák
Uhlovodíky a automobilismus LP- vlastnosti bílkovin
- zhodnotí užívání fosilních
Teplo a chemické reakce
paliv a vyráběných paliv jako Paliva – ropa, uhlí zemní
LP- důkaz bílkovin v látce
zdrojů energie a uvede
plyn, průmyslově vyráběná
živočišného původu
příklady produktů
paliva
Lidské aktivity a problémy
průmyslového zpracování
Vyčerpatelné a
životního prostředí – řešení
ropy
nevyčerpatelné zdroje energie otázky třídění odpadů(plasty,
Žák
Deriváty uhlovodíkůkovy, galvanické
- rozliší vybrané deriváty
halogenové deriváty,
články,nefunkční spotřebiče,
uhlovodíků, uvede jejich
alkoholy, karboxylové
papír) svoz nebezpečného
zdroje, vlastnosti a použití
kyseliny
odpadu
Žák
Významné látky
LP – vlastnosti plastů
- orientuje se ve výchozích
v organismech- cukry a jejich
látkách a produktech
příbuzní, tuky, bílkoviny
fotosyntézy a koncových
Chemické reakce produktů biochemického
fotosyntéza
zpracování, především
Přírodní látky – zdroje,
bílkovin, tuků, sacharidů
vlastnosti a příklady funkcí
Žák
bílkovin, tuků, sacharidů a
- určí podmínky postačující
vitamínů v lidském těle
pro aktivní fotosyntézu
Katalyzátory životních dějůŽák
enzymy, vitamíny, hormony
- uvede příklady zdroje
bílkovin, tuků, sacharidů a
vitamínů
Žák
Chemizace- chemický
- zhodnotí využívání
průmysl v ČR, výrobky,
prvotních a druhotných
rizika v souvislosti s životním
surovin z hlediska trvale
prostředím, recyklace
udržitelného rozvoje na Zemi Koroze
Žák
Hoření- chemický děj,
- aplikuje znalosti o
plamen, teplota vznícení
principech hašení požáru na
Hořlaviny, oheň, požár
řešení modelových situací
Hašení plamene- hasební
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z praxe

prostředky a jejich použití

Žák
- orientuje se v přípravě a
využívání různých látek
v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví
člověka

Průmyslová hnojiva
Tepelně zpracované
materiály- cement, vápno,
sádra, keramika
Plasty a syntetická vlákna –
vlastnosti, použití, likvidace
Detergenty a pesticidy,
insekticidy
Léčiva a návykové látky
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PŘÍRODOPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku, ve
kterém je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět je vyučován jako tzv.
"ekologický přírodopis", ve kterém "klasické" členění oboru ustupuje ve většině případů
výuce po jednotlivých ekosystémech s vnímáním vzájemných vztahů různých organismů
uvnitř těchto ekosystémů. Ve vyučovacím předmětu Přírodopis je naplňována část
vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a
vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Chemie,
Zeměpis, Člověk a svět práce.) .
Do předmětu Přírodopis jsou zařazena průřezová témata: OSV- osobnostní rozvoj –
Sebepoznání a sebepojetí,Seberegulace a sebeorganizace (8.r.), EV – ekosystém, vztah
člověka k prostředí (6.r.), lidské aktivity a problémy životného prostředí (8.r.).
Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin). Jedna hodina v 8. ročníku a jedna
hodina v 9. ročníku je z oblasti disponibilních hodin.Vyučovací předmět Přírodopis se
vyučuje v kmenových třídách. K preferovaným organizačním formám výuky přírodopisu patří
přírodovědné vycházky, exkurze a praktická cvičení ve škole (laboratorní práce).
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
- umožňujeme žákům pozorování přírody jako systému
- umožňujeme žákům vyhledávat a třídit informace
- vedeme žáky k pozorování a experimentování v laboratorních pracích
- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení
- vedeme žáky k vyhledávání údajů v jednoduchých příručkách ( používání určovacích klíčů,
atlasů, učebnic… )
Kompetence k řešení problému
- vedeme žáky k uvědomění si užitečných přírodních poznatků a jejich využití v praktickém
životě
- zadáváme žákům úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů
- vedeme žáky ke způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek
o přírodních faktech více nezávislými způsoby
Kompetence komunikativní
- učíme žáky experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy a z nich vyvozovat závěry ústní i
písemné
- zadáváme žákům úkoly, při kterých žáci spolupracují ve skupinách
- žáky vybízíme, aby kladli otázky (k věci)
- sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok
Kompetence sociální a personální
- rozvíjíme spolupráci ve skupině a vzájemnou pomoc při učení
- vedeme žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních
- umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
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Kompetence občanské
- vedeme žáky k poskytnutí pomoci při krizových situacích, třeba i ohrožujících život a
zdraví člověka
- učíme žáky chápat ekologické souvislosti
- vysvětlujeme žákům zásady slušného chování
- reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění
- vedeme žáky k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům,
ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
Kompetence pracovní
- učíme žáky respektovat požadavky na kvalitu práce
- vedeme žáky ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých
empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního
uvažování
- zajišťujeme a organizujeme praktické exkurze
- vedeme žáky k používání ochranných pomůcek (laboratorní práce)
- umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
- umožňujeme žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost celého
řešení
- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Přírodopis
6.ročník
Očekávané výstupy
Žák:
- uvede zásady pro
pozorování v přírodě
- pozoruje vybranou
přírodninu (její část) okem,
lupou, mikroskopem
- vysvětlí pojem:
společenstvo, ekosystém
- uvede příklady rostlin a hub
rostoucích v lese, prakticky
rozlišuje lesní stromy, keře,
byliny a houby (zejména
jedovaté)
- uvede příklady živočichů v
lese a zařadí je do
systematických
skupin

Učivo
Metody zkoumání přírody
- základní metody
pozorování přírody

Průřezová témata, poznámky

- nástroje pro pozorování
přírody: lupa, mikroskop

Les
- les : příklad společenstva a
ekosystému

Ekosystémy – les v našem
prostředí, významy lesa

- rostliny a houby našich lesů
: příklad řas, hub, lišejníků,
mechů, kapradin,
nahosemenných a
krytosemenných rostlin popis vnější stavby těla

-vycházky, exkurze,
laboratorní práce, práce
s literaturou, DVD, video

- živočichové našich lesů:
příklady živočichů podle
systematických
jednotek:měkkýšů,
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Z – vztah příroda a
společnost
VV – les
F – fotosyntéza, dřevo

- uvede příklady vztahů
lesních organismů
- uvede vztahy lesa k
neživým podmínkám
prostředí
- vymezí faktory, které určují
rozmanitost lesů, uvede
příklady lesů v závislosti na
výškové členitosti krajiny
- vysvětlí význam lesa pro
člověka, uvede základní
způsoby využívání a ochrany
lesa

- rozliší různé podmínky pro
vodní organismy
- uvede příklady organismů v
rybníku a jeho okolí, uvede
příklady organismů, které
jsou součástí planktonu,
charakterizuje skupiny
organismů, zařadí uváděné
organismy do hlavních
systematických skupin

- uvede příklady vztahů mezi
vodními organismy, zdůrazní
význam rostlin, uvede
význam čistoty vody pro
život

kroužkovců, členovců,
obratlovců – popis vnější
stavby těla
- vztahy rostlin a živočichů
v lese
- lesní patra a život v nich,
potravní vztahy, příklady
- les jako celek: rozmanitosti
lesů v závislosti na členitosti
prostředí a dalších
podmínkách
- význam a ochrana lesů,
nebezpečí nadměrného
odlesňování
Voda a její okolí
- voda jako prostředí života:
voda tekoucí a stojatá,
vlastnosti vody, význam její
čistoty pro život
- organismy rybníka a jeho
okolí: příklady rostlin a
živočichů podle jejich
systematického zařazování,
aktivní zařazování do již
vytvořených skupin a jejich
další doplňování

Ch – voda
F – skupenství
Z – oceány
VV – život ve vodě

- společenstvo rybníka jako
celek: vztahy mezi
organismy, závislosti na
podmínkách
prostředí, změny v průběhu
roku, srovnání s tekoucí
vodou

Louky, pastviny a pole
- charakteristika stepních
(bylinných) společenstev,
jejich rozmanitost v
závislosti
na podmínkách prostředí

- rozliší různé typy bylinných
společenstev (pastvina,
- organismy stepních
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Z – krajina
Ch – vzduch, voda, oběh
látek
VV – život na louce

louka,
horská louka, pole)
- uvede příklady organismů
žijících v bylinných
společenstvech,
rozliší naše základní obilniny
(a jiné vybrané byliny),
zařadí
organismy do vyvozených
systematických skupin
- vysvětlí pojem:
monokultura; navrhne, jak
mohou být bylinná
společenstva
obhospodařována
- uvede příklady vztahů mezi
organismy
- uvede různý význam
pojmu: škůdce, plevel, z
pohledu biologie
a z pohledu zemědělské
výroby, uvede příklady
takových
organismů
- sestaví systematický
přehled probraných
organismů
- určí rostliny a živočichy
podle atlasů a pomocí
jednoduchých klíčů

společenstev: příklady podle
systematických jednotek –
aktivní zařazování a
doplňování
- vytváření přehledů
systematických skupin,
druhová
rozmanitost v bylinných
společenstvech
- bylinné společenstvo a
monokultury
- srovnání přirozeného
společenstva jako celek,
vztahy mezi organismy,
potravní
řetězce a pyramidy, oběh
látek
- návaznost potravních
řetězců, význam biologické
regulace a její využití v
zemědělství, vyvození pojmu
škůdce
Regionální zvláštnosti
přírody
- porovnání probraných
společenstev, jejich
zastoupení v okolí
- aplikace získaných
poznatků na samostatné
zkoumání místního
přírodního společenstva
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Vztah člověka k prostředí
VV – ochrana životního
prostředí

Přírodopis
7.ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Žák:
- uvede typy ekosystémů
utvářených člověkem a
jejich význam

Lidská sídla a jejich okolí
- ekosystémy utvářené
člověkem : sad, zelinářská
zahrada, okrasné zahrady,
parky, sídlištní zeleň, rumiště
a cesty

- vycházky, exkurze,
laboratorní práce, práce
s literaturou, DVD, video,
referáty, procvičování

- uvede příklady organismů
v umělých ekosystémech a
systematicky je zařadí
- zhodnotí, které organismy
v umělých ekosystémech
jsou (nejsou) pro člověka
užitečné
- vyhledá, uvede příklady
organismů provázejících
člověka, zhodnotí jejich
význam pro život člověka
- uvede (zdůvodní), jak se
chránit před organismy
nebezpečnými
pro člověka

Z – přírodní krajiny
- příklady organismů v
ekosystémech utvářených
člověkem, jejich systematické
řazení, vztahy mezi organismy
- význam umělých
ekosystémů pro člověka, jejich
záměrné ovlivňování, význam
šlechtění, nežádoucí
organismy - vliv na
zdraví (alergie )
- organismy provázející
ČaZ - nemoci
člověka : bakterie, viry,
houby, ploštěnci, hlísti, hmyz,
savci - jejich význam pro život
člověka

- uvede příklady organismů,
které člověk pěstuje a chová - ochrana před původci a
přenašeči nemocí
- uvede příklady závislosti
člověka na různých
- organismy člověkem
organismech
pěstované a chované pokojové rostliny, estetický
- posoudí, jak závisí
význam, živočichové v bytech
rozmanitost života na
- hygiena a mezilidské
podmínkách prostředí
vztahy

ČSP – pěstování rostlin a
zeleniny
M – osová souměrnost

- živočichové hospodářsky
významní - zdomácňování a
chovy

- sestaví příklady
potravních vztahů v
různých ekosystémech,
systematicky zařadí různé

Cizokrajné rostliny a
živočichové
- závislost složení přírodních
společenstev na podmínkách
prostředí
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Z – přírodní krajiny, rozšíření
zvířat
Ekosystémy
CH – voda, léčivky,
fotosyntéza

organismy
- vyhodnotí význam
ochrany přírody (význam
mezinárodní spolupráce při
ochraně přírody)

- příklady cizokrajných
přírodních společenstev a
nejznámějších organismů
těchto společenstev - příklady
vztahů
- světová ochrana přírody,
mezinárodní
spolupráce, význam
botanických a zoologických
zahrad

-popíše stavbu buňky
- porovná buňku rostlinnou
a živočišnou
- pozoruje buňku
mikroskopem a provede její
jednoduchý nákres
- popíše dělení buňky
- vysvětlí rozdíl mezi
jednobuněčnými a
mnohobuněčnými
organismy, uvede příklady
těchto organismů

Stavba a funkce organismů buňka
- základní stavba rostlinné a
živočišné buňky, srovnání
- dělení buňky
- jednobuněčné a
mnohobuněčné organismy základní rozdíl
- bakterie, viry (
charakteristiky stavby význam )

- popíše stavbu těla bakterií
a virů
- uvede rozdíl mezi
rostlinami a houbami, pozná
běžně známé houby, rozliší
houby na jedovaté a jedlé,
doloží význam plísní
a kvasinek, uvede příklady
nižších rostlin, popíše, jak
se rozmnožují a kde rostou
- popíše stavbu a funkci
základních orgánů rostliny

Stavba a funkce hub, nižších a
vyšších rostlin
- nižší rostliny a houby –
srovnání
- vyšší rostliny a orgány jejich
těla
- kořen, stonek, list, květ, plod
: stavba a funkce
- základní životní děje rostlin

- uvede příklady různé
stavby kořenů, stonků, listů,
květů a
Plodů
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VV – krajina, těla živočichů,
hub, rostlin, stromy

- objasní rozdíl mezi
rostlinami jednoděložnými
a dvouděložnými, uvede
příklady těchto rostlin
- vysvětlí pojem:
fotosyntéza; porovná
fotosyntézu a dýchání
- vysvětlí, k jakým změnám
dochází u rostlin během
roku
- uvede odlišnosti rostlin
jednoletých, dvouletých a
vytrvalých
- zdůvodní význam ochrany
rostlin a hub
- vyjmenuje základní
skupiny obratlovců, uvede
jejich nejznámější zástupce
- uvede význam
jednotlivých orgánových
soustav a jejich vzájemné
souvislosti, objasní utváření
orgánových soustav z
vývojového hlediska a z
hlediska vztahů k prostředí
a ke způsobu života
- uvede způsoby
rozmnožování bezobratlých
- porovná různou složitost
chování bezobratlých
- doloží hospodářský
význam bezobratlých

Stavba a funkce těl
bezobratlých
- přehled jednotlivých tříd
bezobratlých
a výběr typových organismů :
žahavci, ploštěnci
(ploštěnka),měkkýši(hlemýžď)
kroužkovci (žížala), členovci
(saranče)
- srovnání orgánových soustav
bezobratlých - jejich stavby a
funkce
- rozmnožování a vývin
jedince, péče o potomstvo
- průběh života bezobratlých základy etologie
- ohrožení a ochrana
bezobratlých

- na konkrétních příkladech
doloží ohrožení mnoha
druhů bezobratlých, uvede
způsoby ochrany
ohrožených o bezobratlých
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Přírodopis
8.ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata, poznámky

Žák:
- vyjmenuje základní
skupiny obratlovců, uvede
jejich nejznámější zástupce

Stavba a funkce těl obratlovců

- vycházky, exkurze,
laboratorní práce, práce
s literaturou, DVD, video,
referáty, procvičování

- uvede způsoby
rozmnožování obratlovců

- rozmnožování a vývin
jedince, péče o
Potomstvo

- přehled jednotlivých tříd
obratlovců a výběr typových
organismů : ryby (kapr obecný
- uvede význam
), obojživelníci ( skokan
VV – kostry obratlovců
jednotlivých orgánových
zelený ), plazi (ještěrka
soustav a jejich
obecná), ptáci
( kur
vzájemné souvislosti,
domácí), savci (králík domácí
objasní utváření orgánových )
soustav z vývojového
hlediska a z hlediska vztahů - srovnání orgánových soustav
k prostředí a ke způsobu
obratlovců - jejich stavby a
života
funkce

- porovná různou složitost
chování obratlovců
- doloží hospodářský
význam obratlovců

- průběh života obratlovců základy etologie
- ohrožení a ochrana
obratlovců

- na konkrétních příkladech
doloží ohrožení mnoha
druhů obratlovců, uvede
způsoby ochrany
ohrožených obratlovců
- objasní biologickou a
společenskou podstatu
člověka

Biologie člověka
- postavení člověka v přírodě,
rozšíření lidské populace

- vysvětlí základní stavbu,
funkci jednotlivých
orgánových soustav
člověka, uvede vzájemné
vztahy

- orgánové soustavy člověka jejich stavba a funkce :
soustava opěrná a pohybová,
oběhová, dýchací, trávicí,
vylučovací, kůže, smyslové
orgány, řídící orgány nervová a smyslová soustava

- objasní podstatu řízení
lidského organismu
- objasní vzájemný vztah
organismu a prostředí

- vzájemné vztahy
jednotlivých orgánů, vlivy
prostředí na jejich funkci
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Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí
- já a mé chování
Seberegulace a
sebeorganizace
- rozhodování
v problémových
situacích
- lidská reprodukce
VV – postava v pohybu
Ch – dýchání, získávání
energie z potravy
F – člověk a životní prostředí,
ucho, oko
Z – životní prostředí

- na modelových příkladech
předvede různé způsoby
poskytnutí
předlékařské první pomoci

- ochrana zdraví, nebezpečí
poškození jednotlivých částí
lidského organismu, zásady
první pomoci, styk člověka s
prostředím, zpětná vazba

- zakreslí a popíše schéma
podmíněného reflexu,
uvede, co
získané podmíněné reflexy
umožňují

- vyšší nervová činnost :
myšlení, paměť, řeč, aktivní
vztahy člověk k prostředí,
hierarchie životních hodnot

- zhodnotí význam zdraví a
potřebu jeho ochrany, uvede
základní poznatky o
imunitním systému a jeho
podpoře, zhodnotí
nebezpečí drog

- hygiena, vlivy kouření,
alkoholu a drog, zneužívání
léků, zdraví a nemoc : vnější a
vnitřní faktory ovlivňující
lidský život (prostředí a
dědičnost )

- popíše rozmnožování
člověka a uvede různé
způsoby ochrany před
pohlavními chorobami

- rozmnožování, vývin
jedince, rodičovství, funkce
rodiny, nebezpečí pohlavních
chorob
a AIDS, hlavní období
lidského života, druhotné
pohlavní znaky

- zhodnotí svůj vztah k
prostředí, zdůvodní
nezbytnost komplexní péče
o životní prostředí

- vztahy člověka k životnímu
prostředí
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ČaZ – zdravý způsob života,
vztahy mezi lidmi,rizika
ohrožující zdraví, nemoci

Přírodopis
9.ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Žák:
- na konkrétních příkladech
vysvětlí pojmy: postupnost
poznání a relativnost poznání

Zkoumání přírody
- vývoj lidského poznání
přírody - na příkladu

- rozliší pojmy: teorie,
hypotéza
- uvede základní principy
založení správného pokusu
- vysvětlí význam podmínek
na Zemi (její postavení ve
vesmíru, fyzikální a
chemické vlastnosti, apod.)
pro vznik a existenci života
- uvede význam slunečního
záření (jako zdroje energie
pro život)
- uvede souvislosti
jednotlivých zemských sfér s
životem na Zemi
- vysvětlí, jak se Země
utvářela vlivem měnících se
podmínek, zdůvodní jejich
velkou rozmanitost a dopad
na život na Zemi

Průřezová témata, poznámky

- metody zkoumání přírody :
domněnka,
teorie, praxe, otevřenost
lidského poznání

- vycházky, exkurze,
laboratorní práce, práce
s literaturou, DVD, video,
referáty, procvičování

Podmínky života na Zemi
- postavení Země ve vesmíru
- význam pro život

- Slunce jako zdroj energie
- stavba Země – litosféra
( nerosty, horniny, jejich
vlastnosti a přeměny ) ,
hydrosféra, atmosféra, půda,
vznik půdy, její vlastnosti,
význam pro život lidí

Z – neživá příroda, využití
nerostných surovin, vliv
těžby na krajinu, pěstované
plodiny
Ch – nerosty a horniny,
znečištění, základ a trvání
života, fotosyntéza
F - vesmír

- vývoj zemské kůry geologický cyklus

- porovnává různé názory na
vznik a vývoj života, uvede
současný vědecký názor na
vznik a vývoj života
(člověka)

Vědecký názor na vznik a
vývoj života
- různé názory na vznik a
vývoj života

- vysvětlí souvislosti mezi
formami života a
podmínkami prostředí v
průběhu jednotlivých
geologických ér

- vývoj života v jednotlivých
geologických érách proměny
biosféry, zpětný vliv života
na ostatní zemské sféry,
vývoj člověka

- vysvětlí zákony ekologické
přizpůsobivosti

Současná biosféra
- organismy a jejich
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Lidské aktivity a problémy
životního prostředí – odpady
a hospodaření s odpady
- exkurze ČOV
VV – vesmír, životní
prostředí

- objasní vztahy v přírodě na
úrovni jedinců, populací i
společenstev
- objasní vztahy mezi
podmínkami prostředí a
životem
- zhodnotí nebezpečí
ekologických katastrof
- uvede konkrétní příklady
své vlastní aktivní účasti na
ochraně přírody

prostředí, princip ekologické
přizpůsobivosti
- populace, společenstva,
ekosystémy, dynamická
rovnováha v přírodě
- přehled základních oblastí
biosféry globální cykly (
uhlík, dusík ) a zásahy
člověka do globálních dějů
- nebezpečí ekologických
katastrof (skleníkový
efekt,snižování koncentrace
ozónu, znečišťování složek
prostředí, šíření pouští,
likvidace tropických pralesů
atd. )
- odpovědnost lidí

- popíše buňku (jako základní
strukturu života), vysvětlí její
složitost a uvede její základní
funkce

Základ a trvání života
- buněčný základ organismů,
souvislosti mezi stavbou a
funkcí, princip zpětné vazby

- vysvětlí souvislosti mezi
dědičností a proměnlivostí
organismů

- přenos dědičných informací
- trvání života v čase,
Mendelovy zákony

- zhodnotí význam výzkumu
dědičnosti pro člověka

- výzkum dědičnosti, význam
pro člověka - ochrana zdraví,
šlechtitelství

- na konkrétních příkladech
doloží velkou rozmanitost
podmínek života v naší
republice

Naše příroda a ochrana
životního prostředí
- rozmanitost podmínek v
naší republice: geologický
podklad území republiky,
klimatické podmínky

- popíše rozmanitost přírody
v okolí
- zdůvodní ochranu přírody a
její nezbytnost

- vývoj a rozmanitost naší
přírody,
charakteristika hlavních typů
ekosystémů u nás, příroda
nejbližšího okolí, samostatná
pozorování
- nejbližší chráněné území,
ochrana okolní krajiny
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ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Zeměpis je společně s přírodopisem, chemií a fyzikou zařazen do vzdělávací oblasti
Člověk a příroda. Poskytuje možnosti k objasnění a k hlubšímu porozumění přírodních jevů a
jejich zákonitostí. Žáci se učí chápat přírodu jako jednolitý systém prvků, které se vzájemně
ovlivňují a mají vliv na život člověka na Zemi. Díky zeměpisu žák dokáže analyzovat vliv
životního prostředí na kvalitu života lidí v jednotlivých světadílech a v ČR.
Do předmětu jsou integrovány tyto tématické okruhy: Osobnostní a sociální rozvoj
průřezového tématu OSV, Principy demokracie jako formy vlády průřezového tématu VDO,
Evropa a svět nás zajímá průřezového tématu VMEGS, Kulturní diference a etnický původ
průřezového tématu MV a tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova .
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do šesti kapitol:
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie.
Přírodní obraz Země.
Regiony světa.
Česká republika.
Společenské, hospodářské a životní prostředí.
Terénní geografická výuka, aplikace a praxe.
V takto pojaté výuce zeměpisu splňujeme především tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální rozvoj (OSV, Výchova demokratického občana (VDO), Výchova k
myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS, Multikulturní výchova (MKV),
Environmentální vzdělávání (ENV), Mediální výchova (MV).
Vyučovací předmět je vyučován v každém ročníku II. stupně základní školy a je
dotován v 6. - 9. ročníku časovou dávkou dvě hodiny týdně, z toho 2 hodiny disponibilní
časové dotace /1 hodina v 8. ročníku a 1 hodina v 9. ročníku/.
Předmět zeměpis je realizován přímo v učebně každé třídy, která je vybavena atlasy,
nástěnnými mapami a obrazy a dalšími potřebnými pomůckami k danému tématu, případně
v učebně informačních technologii, která je vybavena počítači a datovým projektorem. Výuka
případně probíhá přímo v terénu. Do výuky jsou zařazeny také tematické exkurze a
vzdělávací akce pořádané k danému tématu.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 podněcujeme žáky k vyhledávání a tříděním formací
 vedeme žáky k užívání náležité terminologie
 uvádíme konkrétní jevy, problémy a hypotézy do souvislostí a poskytujeme možnost k
utvoření komplexního pohledu na přírodní, společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů:
 motivujeme žáky ke sledování různorodosti současného světa
 podněcujeme žáky k soustavnému vyhledávání informací ze všech dostupných zdrojů
 uvádíme zeměpis do souvislostí s ostatními vyučovacími předměty
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Kompetence komunikativní:
 vedeme žáky k výstižnému vyjadřování s používáním zeměpisného názvosloví.
 učíme žáky srozumitelně předávat informace z různých zdrojů
Kompetence sociální a personální:
 využíváme skupinovou práci pro návyk vzájemné spolupráce a respektování názoru druhých
Kompetence občanské:
 reflektujeme konkrétní události a dbáme na posilování vědomí žáků o nutnosti zachovávání
pravidel
 upozorňujeme na aktivity vedoucí k ohleduplnému chování k přírodě a upozorňujeme žáky
na různé škodlivé vlivy chování člověka na přírodu. Objektivně zdůrazňujeme především
stav současné přírody
 zmiňujeme důležitost využívání především obnovitelných přírodních zdrojů
Kompetence pracovní:
 podněcujeme žáky k účinnému používání map, atlasů, tabulek, statistik atd.
 motivujeme žáky ke sledování odborných a populárně naučných zeměpisných a
přírodovědeckých dokumentů
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Zeměpis
6. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Žák přiměřeně hodnotí
geografické objekty, jevy a
procesy v krajinné sféře
-zhodnotí postavení Země ve
vesmíru, prokáže tvar Země
a zhodnotí důsledky pohybů
Země.

Vesmír a planeta Země
- tvar a rozměry
- pohyby
- sluneční soustava
- vývoj v poznání v
poznání vesmíru

- používá s porozuměním
základní geografickou a
topografickou terminologii

Globus s mapa
- mapy
- zeměpis. souřadnice
- zeměpisná poloha
- práce s turist. Mapou

Průřezová témata,
poznámky
Mezipředmětové vztahy
Př-Vznik vesmíru a Sluneční
soustavy, vznik planety
Země
Fy-pohyb ve vesmíru
M-Práce s mapou, zeměpisné
souřadnice, měřítko map,
měření času, časová pásma
D-dějiny měření času,
Staroměstský orloj,
středověké představy o
vesmíru
Průřezová témata
MV-Zkoumání vesmíru,
sdělovací prostředky (kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení, fungování a vliv médií
ve společnosti)

VMEGS (kreativita,
kooperace)-Projekt-Cesta za
kořením (společně s D, VV,
Př)-nejvýznamnější
mořeplavci historie,
orientace
Krajinná sféra a její části,
- rozlišuje a porovnává
litosféra, stavba Země,
složky a prvky přírodní sféry, zemětřesení a sopečná
jejich vzájemné souvislosti
činnost, krajinotvorné
- pojmenuje a klasifikuje
procesy, typy povrchu Země
tvary zemského povrchu
-vysvětlí a popíše stavbu
atmosféry
-rozlišuje termíny podnebí a
počasí
-vysvětlí důvody pohybu
vzduchových hmot
- porovnává působení
vnitřních a vnějších procesů
v přírodní sféře a jejich vliv

Atmosféra
- počasí a podnebí
- den a noc na Zemi
- teplotní pásy
- oběh vzduchu v atmosféře

Pedosféra
- typy půd
- nebezpečí ohrožující půdu
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Mezipředmětové vztahy
Fy-Pohyby litosférických
desek
Př-Složení země, živá a
neživá příroda, nerosty a
horniny, zemská kůra
Průřezová témata
ENV-Endogenní a exogenní
činitelé (základní podmínky
života)
Mezipředmětové vztahy
Fy-pohyb vzduchových
hmot, atmosférický tlak,
počasí
Průřezová témata
EV-Znečišťování atmosféry,
Větrné elektrárny

na přírodu
- porovnává různé krajiny
jako součást pevninské části
krajinné sféry
- uvádí prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů
- lokalizuje na mapách
světadíly a
oceány
-vysvětlí koloběh vody na
Zemi
-rozlišuje druhy vody a
porovná jejich zastoupení na
Zemi
-uvádí příklady jezer,
oceánů, moří
-správně používá termíny
úmoří, povodí rozvodnice a
odtoková výška
-objasní význam a vznik
oceánů

- porovnává a přiměřeně
hodnotí:
polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, politické a
hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti
světadílů

Hydrosféra
- oceány a moře
- voda na pevnině
- ledovce
- podpovrchová voda

Biosféra
-působení zeměpisné šířky a
výšky na kvalitu, kvantitu a
druhovou pestrost fauny a
flóry

Mezipředmětové vztahy
Př-Fauna a flora ve
vegetačních pásmech
Průřezová témata
ENV-Vliv člověka na kvalitu
půdy (lidské aktivity a
problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí)

Mezipředmětové vztahy
Př-Život v oceánech, Sladká
a slaná voda
Fy-Fyzikální vlastnosti vody
Průřezová témata
ENV, OSV-Znečištění vod a
oceánů, Vodní elektrárny
(lidské aktivity a problémy
životního prostředí, vztah
člověka k prostředí,
sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace)
Mezipředmětové vztahy
Př-fauna a flóra
v jednotlivých oblastech
Země
Průřezová témata
OSV-Ochrana člověka při
přírodních katastrofách,
odpovědnost jedince za
životní prostředí
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace)
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Zeměpis
7. ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Žák
- lokalizuje na mapách
světadíl, srovnává jejich
postavení vůči ostatním
světadílům
- porovnává a přiměřeně
hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní a politické
a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti
Afriky a vybraných států
-vysvětlí pojmy kolonizace a
dekolonizace Afriky
-rozpoznává a kriticky
hodnotí jednotlivé
problémové oblasti a
ozbrojené konflikty na půdě
světadílu
- uvádí na konkrétních
příkladech důsledky činnosti
člověka na životní prostředí

Afrika
Poloha Afriky, přírodní
poměry světadílu,
obyvatelstvo, regiony,
kolonizace. Problémové
oblasti světadílu.

-vysvětlí zvláštnosti reliéfu
kontinentu a zhodnotí vlivy
přírodních jevů na jeho
utváření
-popíše zvláštnosti
klimatických poměrů
kontinentu a vliv zeměpisné
šířky a mořských proudů
-vysvětlí historii etnických
skupin na kontinentu,
orientuje se v historii
osídlování
-popíše hospodářství
jednotlivých regionů a
zvláštnosti americké kultury

-vysvětlí přírodní poměry
světadílu

Průřezová témata,
poznámky
Mezipředmětové vztahy
Př-Fauna a flora Afriky,
nedostatek pitné vody
VO-Principy demokracie
D-kolonizace a dekolonizace
Průřezová témata
VDO-Principy demokracie
( občan, občanská společnost
a stát)
MKV-Rasová tolerance,
problémy černého kontinentu
( kulturní diferenciace, lidské
vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)

Severní, Střední a Jižní
Amerika
Poloha kontinentu, přírodní
podmínky, hospodářství a
obyvatelstvo Ameriky.

Polární oblasti
Arktida a Antarktida
Poloha. Přírodní poměry,
nerostné bohatství světadílu,
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Mezipředmětové vztahy
Př - fauna a flóra kontinentu
VO- svoboda, demokracie
Průřezová témata
MKV-Projekt-Původní
obyvatelé kontinentu-Indiáni
(různost a svoboda etnických
skupin)-kulturní diferenciace,
lidské vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity
OSV, VDO-Tolerance mezi
etnickými skupinami
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace,
participace občanů v
politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování)
Mezipředmětové vztahy
Př- fauna a flóra polárních
oblastí, globální oteplování

-orientuje se v historii
dobývání obou světových
pólů
-orientuje se v problémech
globálního oteplování

-orientuje se v poloze
jednotlivých ostrovních částí
kontinentu
-vysvětlí přírodní a
hospodářské podmínky
-popíše historii osídlování
kontinentu

-pomocí atlasu a jiných
dostupných informací odvodí
přírodní a klimatické
podmínky Asie
-orientuje se ve světových
náboženstvích a objasní
příčiny konfliktů mezi jejich
stoupenci
-orientuje se v poloze
jednotlivých států Asie,
vysvětlí jejich odlišnosti a
možné příčiny jejich
konfliktů
-dokáže vysvětlit další
civilizační rizika kontinentu
(nemoci)

historie dobývání světadílu.
Vliv globálního oteplování a
kvalitu a množství ledu.

Austrálie a Oceánie
Poloha kontinentu, přírodní
podmínky, hospodářství a
obyvatelstvo. Zvláštnosti
ve fauně a flóře kontinentu.

Asie
Poloha kontinentu, přírodní
podmínky, hospodářství a
obyvatelstvo Asie.

Mezipředmětové vztahy
Př-originálnost fauny a flóry
Austrálie a Oceánie,
přirozený predátor, zavlečení
živočichové
Dějepis- historie osídlování
Austrálie a Oceánie,
významné historické
památky
Průřezová témata
ENV-Neskuteční
živočichové (fauna a flóra
kontinentu) - lidské aktivity
a problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí
Mezipředmětové vztahy
Př-Fauna a flora kontinentu
VO-rozdíly mezi národy,
tolerance k odlišnostem,
ozbrojené konflikty a další
společenská rizika,
náboženství
D-historie Asie, starověká
Indie, Čína, Mezopotámie
VV-architektonické památky,
orientální umění
HV-Hudba asijských národů
(cikánská hudba, čínská
hudba)
Průřezová témata
MKV-Projekt-Transsibiřská
magistrála (společně s VV a D)
trasa nejdelší železnice (

kulturní diferenciace, lidské
vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
VDO, MKV-ProjektHedvábní stezka (společně
s VV a D) zmapování
starověké obchodní cesty
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Zeměpis
8. ročník
Očekávané výstupy
-popíše polohu Evropy, určí
její hranice s dalšími
světadíly, ukáže na mapě
nejvýznamnější vodní toky,
jezera, pohoří
-vysvětlí zvláštnosti klimatu
Evropy, objasní vliv
Golfského proudu

-orientuje se v jednotlivých
státech Evropy, popíše a
vysvětlí jejich zvláštnosti
v kulturní a hospodářské
sféře

Učivo
Evropa
Přírodní podmínky Evropy
Poloha světadílu, přírodní a
klimatické podmínky.
Povrch, vodstvo, klimatické
pásy Evropy.

Hospodářský zeměpis
Evropy
Severní, západní, jižní,
východní, jihovýchodní a
střední Evropa
Poloha, charakteristika
výjimečnosti kultury a
hospodářství jednotlivých
států.
Vyspělost jednotlivých
Evropských regionů.
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Průřezová témata,
poznámky
Mezipředmětové vztahy
D-Historie kontinentu,
významné osobnosti,
památky, události, počátky
Evropské kultury (antické
Řecko, Řím)
Př-Fauna a flóra Evropy
VO-Evropská unie, různé
formy státních zřízení,
kulturní odlišnosti, národní
bohatství
Čj-Významní spisovatelé,
jazykové skupiny
Aj-Anglie, Londýn
Hv-Hymny států
VV-Architektonické
památky, významná muzea a
galerie
Průřezová témata
VMEGS-Projekt-Evropská
unie (funkce, historie,
členské státy) - Evropa a svět
nás zajímají, objevujeme
Evropu a svět, jsme
Evropané
MKV-Sjednocená Evropa
(kulturní diferenciace, lidské
vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
OSV-Národní hrdost
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace)

Očekávané výstupy

-charakterizuje
rozlohu,
polohu, podnebí, vodstvo,
půdy, nerostné bohatství,
faunu, flóru, hospodářství,
dopravu a jednotlivé regiony
-vysvětlí a zhodnotí význam
členství
v mezinárodních
organizacích
-stručně
popíše
dějiny,
významné
události
a
osobnosti státu zejména ve
20. století

Zeměpis
9. ročník
Učivo
Česká republika
Poloha v Evropě, rozloha,
porovnání se sousedními
státy, podnebí, vodstvo,
půdy, nerostné bohatství,
fauna, flóra, hospodářství,
průmysl, doprava, jednotlivé
regiony.
Členství
v mezinárodních
organizacích.

Průřezová témata,
poznámky
Mezipředmětové vztahy
VO-mezinárodní organizace
a jejich význam
D -postavení Česka v Evropě
a změny jeho hranic
Čj-Slovanské jazyky,
významné osobnosti
VV-Kultura a umění
Hv-Významná hudební díla,
hudební a divadelní festivaly
Př-Fauna a flora Česka
Průřezová témata
VDO-Projekt: Moje město
včera a dnes – vyhledávání
starých fotografií obce,
vyhledávání informací o
historii objektů a postav na
fotografiích, zdokumentování
současného stavu
jednotlivých míst (občan,
občanská společnost a stát)
ENV-Projekt-Národní parky
ČR - Ochrana přírodního
bohatství (základní
podmínky života, lidské
aktivity a problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí)
OSV-Projekt-Má vlast
(společně s HV, VV, Čj)
mimohudební inspirace
Bedřicha Smetany, české
reálie v hudbě (kreativita,
komunikace, řešení problémů
a rozhodovací dovednosti)
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HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1 . STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru hudební výchova.
V počáteční etapě základního vzdělání si klade hudební výchova za cíl vzbudit zájem žáka o
setkávání s hudbou a rozvíjet jeho elementární hudební dovednosti prostřednictvím
pěveckých, rytmických, poslechových, instrumentálních a pohybových činností.
Ve vzdělávacím předmětu hudební výchova směřujeme výuku specificky s ohledem na
vrozené hudební vlohy každého žáka k:
- rozvoji hudebního sluchu
- rozvoji hudebního a emocionálního cítění
- objevování souvislostí mezi slovním a hudebním rytmem a pohybovým vyjádřením (pohyb
je prostředkem pro rozvíjení všech hudebních činností)
- postupnému vytváření a upevňování základních pěveckých návyků
Průřezová témata: 1. – 3. roč.: Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj - kreativita,
kooperace (rytmické doprovody, Orffovy nástroje)
Hudební výchova - 1.období – 1. až 3.ročník, dotace: 1 h týdně v každém ročníku
Hudební výchova - 2.období – 4. a 5.ročník, dotace: 1 h týdně v každém ročníku
Výuka probíhá v učebně; podle počtu žáků v jednotlivých ročnících dochází k jejich
spojování.
Výchovně vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- učíme žáky poznávat smysl a cíl učení, vytvářet si pozitivní vztah k učení
- seznamujeme žáky se základními návyky a dovednostmi v jednotlivých oblastech hudebních
činností (hlasové, rytmické, instrumentální, poslechové, pohybové) a vše podpoříme osobním
příkladem
Kompetence k řešení problémů:
- nenecháme žáky odradit počátečním nezdarem
- snažíme se najít příčiny neúspěchu a citlivým přístupem za pomoci dětského kolektivu je
pomáháme odstraňovat a následně rozvíjet kvalitu hlasových, pohybových dovedností
jedince; podpoříme ho důvěrou.
Kompetence komunikativní:
- učíme žáky dialogu se spolužáky, s učitelem, učíme je rozumět komunikačním prostředkům
hudby a používat je
- učíme žáky porozumět a pracovat s notovým záznamem, vysvětlíme a na konkrétních
příkladech ukážeme, že skladba nebo píseň může být i osobním sdělením, poselstvím pro
druhé
Kompetence sociální a personální:
- učíme žáky uvědomovat si osobní zodpovědnost v rámci kolektivu, aktivně se zapojovat do
kolektivních činností
- vybíráme vhodné hudebně pohybové hry s rytmicko melodickým doprovodem,
připravujeme různé soutěže, kvízy, které vyžadují práci ve skupině, pomáháme žákovi získat
pocit potřebnosti, důležitosti, sebedůvěry
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Kompetence občanské:
- učíme žáky uvědomovat si své povinnosti i svá práva, vytvářet si svůj osobní vztah k
instituci, kterou je škola, obec
- navštěvujeme se žáky hudební besedy, divadelní představení, zajistíme návštěvu koncertu
Kompetence pracovní:
- učíme žáky osvojovat si základní hygienické, pracovní návyky
- seznamujeme žáky se základy hlasové hygieny, učíme je správnému držení těla při zpěvu,
demonstrujeme mu možnosti práce s lidským hlasem.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy
Žák zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v
jednohlase.
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.

orientuje se v jednoduchém
zápisu skladby
rozlišuje jednotlivé kvality
tónů
rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje; odliší hudbu
vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální;
chápe roli posluchače.

Hudební výchova
ročník 1. – 3.
Učivo
rozvoj hlavového tónu
správné dýchání (v pauze a
mezi frázemi) a správná
výslovnost
rozšíření hlasového rozsahu
hudební hry (deklamace
říkadel, hra na ozvěnu)
hra na tělo (tleskání, luskání
a pleskání)
hra nejjednodušších
doprovodů na Orffovy
nástroje
pohybový doprovod znějící
hudby
taktování
hra na tělo (tleskání, luskání
a pleskání)
notová osnova, houslový
klíč, takt 2/4 a 3/4 ; nota:
čtvrťová, osminová, půlová a
celá; pomlka
výrazové prostředky v hudbě
(zvuk - tón , melodie,
hudební kontrasty)
hudební styly a žánry, hudba
vážná, lidová a umělá
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Průřezová témata, poznámky

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní rozvoj
- kreativita, kooperace
(rytmické doprovody,
Orffovy nástroje)

Očekávané výstupy

Hudební výchova
ročník 4. – 5.
Učivo

Žák 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.

pěvecký a mluvní projev pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost,
nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišný zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování
hlasového rozsahu. Hudební
rytmus- realizace písní ve
2/4, 3/4 a 4/4 taktu. Dvojhlas
a vícehlas- kánon, lidový
dvojhlas apod. Intonace,
hudební hry (ozvěna, otázka,
odpověď apod.)

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

orientace v notovém
(grafickém) záznamu
jednoduché melodie, její
reprodukce

využívá na základě svých
hudebních schopností a
dovedností jednoduché
hudební nástroje
k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní.
rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby.
rozpozná v proudu znějící
hudby některé z určitých
hudebních výrazových
prostředků

ztvárňuje hudbu pohybem

hra na hudební nástrojereprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček
pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře
hudba vokální,
instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a
hudební nástroj. Hudební
styly a žánry - hudba taneční,
pochodová, populární,
ukolébavka apod.
kvality tónů - délka, síla,
barva, výška. Vztahy mezi
tóny - souzvuk, akord.
Hudební výrazové prostředky
- rytmus, melodie, harmonie,
barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie
vzestupná a sestupná),
zvukomalba,
taktování, pohybový
doprovod znějící hudby,
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý
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Průřezová témata, poznámky

s využitím tanečních kroků,
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytváří pohybové
improvizace.

takt
pohybové vyjádření hudby a
reakce na změny v proudu
znějící hudby - pantomima a
pohybová improvizace
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HUDEBNÍ VÝCHOVA - 2. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět hudební výchova je začleněn do vzdělávací oblasti KULTURA A UMĚNÍ.
Společně s výtvarnou výchovou a literaturou umožňuje žákům kontakt s umělecky
hodnotnými uměleckými produkty, které jsou uváděny do souvislostí s vývojovými
tendencemi společnosti a její historií. Významně se tedy podílí na utváření vkusu a osobnosti
žáků. Žák emočně oceňuje estetické působení hudby, současně je podněcována imaginace a
hravost žáka.
Žák se učí rozlišovat racionální a iracionální složky hudby, rozpoznává různé druhy
nonverbální komunikace. Hudební dílo chápe jako prostředek sdělení autora posluchači, učí
se vyjádřit emoce z hudby pohybem, tancem, kresbou a slovy.
Žák se v průběhu vyučování setkává s novými a netradičními styly a žánry hudby. Učí
se verbálně vyjádřit svůj emotivní postoj k novým hudebním podnětům.
Žák se v průběhu předmětu učí koordinovat svou činnost s ostatními žáky při nácviku
skladby, při skupinové práci. Žák je nucen přijmout zodpovědnost za společné dílo všech.
Základním cílem je prohloubit žákovy hudební schopnosti (hlasové, rytmické, motorické).
Při hudební výchově je kladen velký důraz na kreativitu žáků a na utváření jejich
pozitivního postoje k hudbě obecně, kdy žák prožívá radost z vlastní tvorby a kladně hodnotí
svou snahu.
Při poslechových činnostech a sluchové analýze je upřednostňována pluralita názorů a
žákova individuální interpretace mimohudebního významu hudby, kdy „neexistuje žádná
špatná odpověď“. Názory žáka jsou pak konfrontovány s obecnými pravidly hudební
sémiotiky a s konkrétním významem určitého díla.
Nejdůležitější metody:
Přímý kontakt s hudbou
Přímý kontakt zprostředkováváme zejména aktivním poslechem, kterým rozvíjíme recepci
a fixaci hudebního motivu.
Žáci vstupují do hudby aktivní hrou na rytmické (případně melodické) nástroje, a tím
podporujeme reprodukci hudby a improvizaci.
V proudu znějící hudby podněcujeme sémiotickou analýzu (sluchovou, vizuální, verbální
a akustickou).
Vedeme žáky ke snaze formulovat obecná formální pravidla na základě jejich
subjektivního postoje z přímého kontaktu s hudbou.
Zpěv a sluchová analýza
Vedeme žáky ke správnému využívání hlasových a dechových cvičení, a tím rozvíjíme
jejich smysly.
Ve výuce dbáme na správné a vědomé dodržování zásad hlasové hygieny.
Seznamujeme žáky s hudební literaturou, lidovou i umělou tvorbou.
Poslech
Zprostředkováváme žákům ukázky především z artificiální hudby.
Seznamujeme žáky s hudebně vyjadřovacími prostředky hudby.
V oblasti populární hudby se zaměřujeme především na vývoj žánru od černošské hudby
přelomu 19. a 20. století, klademe důraz na kvalitní interprety.
Hra na nástroj
Seznamujeme žáky s nástroji Orffova instrumentáře.
Aktivně zapojujeme žáky do hudební produkce hrou na rytmické a melodické nástroje.
Využíváme hru na tělo (tleskání, dupání), tím zlepšujeme hemisférickou koordinaci.
Podněcujeme žáky k vlastní tvorbě (dotváření předehry, mezihry, dohry).
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Motivujeme žáky k výrobě vlastních hudebních nástrojů (důraz na fantazii a tvořivost).
Pohybová výchova
Vedeme žáky k vyjádření emocí z hudby pohybem – výrazovým tancem.
Rozšiřujeme rytmické cítění žáka a tělesnou koordinaci.
Do výuky zařazujeme základní kroky společenských tanců (polka, valčík, mazurka,
menuet, polonéza).
Referáty a projekty
V průběhu školního roku každému žákovi zadáváme zpracování určitého tématu z dějin
artificiální a populární hudby.
Klademe důraz zejména na kvalitní zpracování dostupných informací a na vlastní, i
negativní, názor.
V takto pojaté výuce hudební výchovy splňujeme především tato průřezová témata a
jejich podtémata: Osobnostní a sociální rozvoj (OSV), Výchova demokratického občana
(VDO), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS),
Multikulturní výchova (MKV), Mediální výchova (MV).
Předmět hudební výchova je vyučován jednu hodinu týdně v každém ročníku, tedy
čtyři hodiny týdně pro celý druhý stupeň.
Výuka hudební výchovy probíhá přímo v učebně třídy bez klavíru, podle potřeby ve
třídě vybavené klavírem, nástroji Orffova instrumentáře, lze využít také učebnu informačních
technologií vybavenou počítači, datovým projektorem a interaktivní tabulí. V každé učebně je
možno podle potřeby využít audio přehrávač na CD, MC a MP3.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 dbáme u žáků na osvojování takových učebních strategií, které pozitivně přispívají
k celoživotnímu vzdělávání
 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení
 podněcujeme žáky ke kvalitnímu zpracování a předání informací, učíme je kriticky
myslet, hodnotit dostupné prameny a hledat souvislosti
 dbáme na správné užívání odborné hudební terminologie a spisovného jazyka
 pozitivně posilujeme žákovo sebevědomí kladným hodnocením
 do výuky zařazujeme různé technologie a dlouhodobé projekty, klademe důraz na
mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů
 podněcujeme u žáků jejich tvořivost a logické myšlení
 klademe důraz na samostatné myšlení žáků, na samostatné formulování a prezentování
názorů a argumentů
 vedeme žáky k zásadám kultivované komunikace
 žákům zadáváme takové úkoly, při kterých mohou efektivně využít své dosavadní
znalosti a poznatky z jiných předmětů, klademe důraz na aplikaci poznatků do běžného
života
Kompetence komunikativní
 vytváříme dostatek příležitostí ke komunikaci – skupinová práce, diskuze, společný
nácvik
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 dbáme na žákovo přesné a věcné vyjadřování, klademe důraz na kultivovaný mluvený a
písemný projev
 vytváříme příležitosti pro neverbální komunikaci – gesta, mimika, pantomima, výrazový
tanec
Kompetence sociální a personální
 podporujeme u žáků pocit zodpovědnosti za společné dílo, za propůjčené pomůcky
(hudební nástroje, knihy, notový materiál), vedeme žáky ke správnému zacházení s nimi
 klademe důraz na internacionální a národní cítění, vedeme žáky k toleranci mezi
různými etniky, názory a postoji
 vedeme žáky k cílevědomé a soustavné přípravě, k sebezdokonalování a sebepoznávání
Kompetence občanské
 vedeme žáky k základům slušného chování mezi lidmi a v kulturních a společenských
institucích
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy
Žák
-intonačně a rytmicky správě
zpívá jednoduchou
jednohlasou melodii
-využívá správnou techniku
tvoření tónu (dýchání,
nasazení tónu, artikulace)
-orientuje se v základní
tónové řadě
-rozpozná 1. stupeň v tónině

-realizuje rytmický (případně
melodický) doprovod
jednoduché lidové nebo
umělé písně
-reprodukuje proud znějící
hudby rytmem, gesty,
pohybem, pantomimou
-k zadané melodii dotvoří
jednoduchou rytmickou
(případně melodickou)
předehru, mezihru a dohru
-rozlišuje lehké a těžké doby
-orientuje se v zápisu

Hudební výchova
6. ročník
Učivo
Činnosti vokální
Opakování zahraného a
zazpívaného tónu, krátkého
rytmického úseku

Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy
Čj-Lidová slovesnost, lidové
písně
Př-Biologie člověka, dýchací
ústrojí
Průřezová témata
OSV-Zpěv lidových písní,
Tónová řada, volný nástup
rozšiřování pěveckých
tónu podle obtížnosti (1, 3, 5) schopností, poznání funkce
Metoda opěrných písní
těla, vědomé využívání
Ladislava Líska
správné hlasové hygieny
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace,
psychohygiena, kreativita)
Činnosti instrumentální
Základní délky not, pomlky
Mezipředmětové vztahy
Základní rytmická schémata M-Délka not, rytmická
(2, 3, 4 doby), ostinátní
schémata
figury
Čj-Lidová slovesnost, lidová
Jednoduchý rytmický
píseň, lidová říkadla
vícehlas
Orientace v partituře
Průřezová témata
Základní dirigentská
OSV-Rytmizace říkadelschémata (2, 3 doby)
poznání a rozšiřování
vlastních schopností a
dovedností, tvořivosti a
fantazie (sebepoznání a
sebepojetí, sebeorganizace a
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rytmického cvičení a
jednoduché partitury

-na příkladech rozpozná
jednoduché hudební formy
-ve zvykových ukázkách
rozpozná jednotlivé hudebně
vyjadřovací prostředky
(rytmus, melodie, dynamika,
tempo, harmonie, barva)
-rozpozná durový a mollový
tónorod
-orientuje se v kořenech
evropské hudby a české
hudební tradice
-správně užívá hudební
terminologii

Očekávané výstupy
Žák
-intonačně a rytmicky
správně zvládá jednohlas a
jednoduchý dvojhlas
-využívá technických
vokálních dovedností
-v důsledku správné pěvecké
techniky pracuje na rozšíření
hlasového rozsahu
-rytmicky a melodicky
zvládá vokální projev

seberegulace,
psychohygiena, kreativita,
komunikace)
Recepce a reflexe
Stupnice dur a moll
Mody
Chorál
Moteto, organum, discantus
Počátky české hudby
Homofonie, polyfonie
Hudební formy-sonáta,
symfonie
Kvalita tónu
Základy hudební estetiky

Mezipředmětové vztahy
D-Kořeny evropské kultury,
významní hudební skladatelé
od gotiky po klasicismus
Čj-Husitský chorál
VV-Dějiny výtvarného
umění
VO-Filozofie
Průřezová témata
MKV--Světská a duchovní
hudba, Hudba různých států
Evropy, pentatonika,
cikánské mody (kulturní
diferenciace, lidské vztahy,
etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
OSV-Estetika-Co je krásné?
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace, hodnoty,
postoje a praktická etika)
MV-Co nám připadá krásné?
(kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve
společnosti)

Hudební výchova
7. ročník
Učivo
Činnosti vokální
Rozvíjení učiva z 6. ročníku
(čistá intonace, hlavový tón,
správné tvoření tónu,
dechová technika)
Rozšiřování hlasového
rozsahu
Tónová řada, volný nástup
tónu podle obtížnosti (1, 3, 5,
8)
Metoda opěrných písní
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Průřezová témata, poznámky

Ladislava Líska

-realizuje zapsanou melodii
rytmicky, tancem, zpěvem
-znázorňuje průběh melodie
gestem ruky
-reprodukuje krátké rytmické
a melodické úseky hrou na
rytmický (případně
melodický) nástroj
-k zadané melodii dotvoří
jednoduchou rytmickou
(případně melodickou)
předehru, mezihru a dohru

-rozpozná formu jednoduché
skladby
-charakterizuje rozdíl mezi
gregoriánským chorálem a
renesanční hudbou
-odliší hudbu renesance a
baroka
-dokáže nastínit
nejvýznamnější odobnosti
evropské hudby období
renesance a baroka

Činnosti instrumentální
Doprovod lidové písně T, D
Základní harmonické funkce
T, D, S
Improvizovaný rytmický
doprovod
Složitější rytmické hodnoty
(tečkovaný rytmus, synkopy)

Recepce a reflexe
Hudební formy – mše,
madrigal, preludium, počátky
opery
Renesance, humanismus
Baroko
Barokní hudební formybarokní taneční suita

Česká hudební tradice
-v proudu znějící hudby
rozezná jednotlivé hudebně
vyjadřovací prostředky
-rozpozná stoupavou a
klesavou melodii
-podle znějící hudby
pohybem vyjadřuje základní
kroková schémata

Očekávané výstupy
Žák
-správně rytmicky a
intonačně zpívá složitější

Základy funkční harmonie
Poslechové činnostiorientace v proudu znějící
hudby
Činnosti pohybové
Menuet
Polonéza
Hudební výchova
8. ročník
Učivo
Činnosti vokální
Rozšiřování učiva ze 7.
ročníku
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Mezipředmětové vztahy
Př-Stavba dýchacího ústrojí,
hemisférická lateralita
Čj- Lidová slovesnost, lidové
písně
Průřezová témata
OSV-Rozšiřování vlastních
pěveckých a motorických
schopností a dovedností
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace,
psychohygiena, kreativita)
MKV-Lidové písně různých
národů (kulturní
diferenciace)
Mezipředmětové
D-Renesance a baroko
Čj-Adam Michna
z Otradovic, lidová
slovesnost
Z-Orientace na mapě Evropy
VV-Ukázky výtvarného
umění
Průřezová témata
MV-Renesanční a barokní
hudba ve filmu, v televizi
(kulturní diferenciace, lidské
vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
OSV-Poslechové činnostizaměření pozornosti
(kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve
společnosti)

Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy
Čj-Lidová slovesnost, lidové
písně

jednohlas a jednoduchý
dvojhlas
-využívá získané pěvecké
dovednosti
-intonačně přesně
reprodukuje jednoduchý
notový záznam

-realizuje zapsanou melodii
rytmicky, tancem, zpěvem
-znázorňuje průběh melodie
gestem ruky
-reprodukuje krátké rytmické
a melodické úseky hrou na
rytmický (případně
melodický) nástroj
-k zadané melodii dotvoří
jednoduchou rytmickou
(případně melodickou)
předehru, mezihru a dohru
-využívá Orffův instrumentář
k realizaci rytmických úseků
-vyjadřuje emoce pomocí
hudebního nástroje
-rozezná formu jednoduché
skladby
--v proudu znějící hudby
rozezná jednotlivé hudebně
vyjadřovací prostředky
-rozpozná stoupavou a
klesavou melodii
-orientuje se v dějinách
evropské a české hudby,
stručně popíše význam
stěžejních osobností a děl
-v proudu znějící hodby
rozliší skladby renesance,

Intervalové postupyIntervalová nápěvková
metoda
Intonační ukotvení 1. 3. 5. 8.
spodního 4. a 5. stupně na
základě metody opěrných
písní
Obraty kvintakordu
Intonace dur a moll
harmonické a melodické

Činnosti instrumentální
Doprovod lidové písně T, D
Základní harmonické funkce
T, D, S
Improvizovaný rytmický
doprovod
Složitější rytmické hodnoty
(tečkovaný rytmus, synkopy,
trioly)

Recepce a reflexe
Písňová forma, kánon, fuga,
sonáta
Symfonická báseň
Navázání na učivo
z předchozích ročníků
Hudba od klasicismu do 20.
století
Mimohudební program
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Př-Biologie člověka, dýchací
ústrojí
Tv-Vyjádření hudby a rytmu
gestem a tancem
Průřezová témata
OSV-Zpěv lidových písní,
rozšiřování pěveckých
schopností, poznání funkce
těla, vědomé využívání
správné hlasové hygieny,
rytmika, koordinace laterality
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace,
psychohygiena, kreativita)
MKV-Lidové a umělé písně
české a cizích národů
(kulturní diferenciace)
Mezipředmětové vztahy
D-historie evropských zemí
Z-Orientace na mapě
Čj-Lidová slovesnost, operní
libreta, Alois Jirásek (staré
pověsti čeké)
VV-Obrázky z výstavy
(Modest Petrovič
Musorgsky)
Průřezová témata
OSV-Projekt-Má vlast
(společně s HV, VV, Čj)
mimohudební inspirace
Bedřicha Smetany, české
reálie v hudbě
(kreativita, komunikace)
MV-Arteficiální hudba ve
filmu a v televizi, Miloš
forman – Amadeus
(fungování a vliv médií ve
společnosti, tvorba
mediálního sdělení, vnímání
autora mediálních sdělení)
MKV-Hudba různých
evropských národů
(kulturní diferenciace, lidské
vztahy, etnický původ,
multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)

baroka, klasicismu a hudby
20. století
-verbálně formuluje emoce,
které v něm znějící hudba
vyvolala

-ztvárňuje znějící hudbu
pohybem, rozlišuje základní
kroková schémata

Pohybové činnosti
Základní taneční krokypolka, mazurka, čardáš
Výrazový tanec

Očekávané výstupy
Žák
-intonačně a rytmicky
správně zpívá složitější
jednohlas a jednoduchý
dvojhlas
-intonačně co nejpřesněji
intonuje základní tónovou
řadu

-realizuje zapsanou melodii
rytmicky, tancem, zpěvem
-znázorňuje průběh melodie
gestem ruky
-reprodukuje krátké rytmické
a melodické úseky hrou na
rytmický (případně
melodický) nástroj
-k zadané melodii dotvoří
jednoduchou rytmickou
(případně melodickou)
předehru, mezihru a dohru
-využívá Orffův instrumentář
k realizaci rytmických úseků
-vyjadřuje emoce pomocí
hudebního nástroje
-podle svých schopností
rytmicky (případně
melodicky) doprovodí
lidovou a umělou píseň

Hudební výchova
9. ročník
Učivo
Činnosti vokální
Zpěv ve skupině
Rytmická cvičení
Procvičování opěrných
lidových písní
Procvičování intonace
intervalů a tónové řady
Činnosti rytmické
Rozvíjení činností
z předchozích ročníků
Krátká rytmická cvičení
Opakování rytmických
(melodických) celků
Rytmická a melodická
analýza lidové písně
Notový zápis výrazných
melodických úseků známých
skladeb
Rytmizace básní a říkadel

Recepce a reflexe
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Průřezová témata, poznámky
Mezipředmětové vztahy
Čj-Lidová slovesnost, lidové
písně
Př-Biologie člověka, dýchací
ústrojí
Tv-Vyjádření hudby a rytmu
gestem a tancem
Průřezová témata
OSV-Zpěv lidových písní,
rozšiřování pěveckých
schopností, poznání funkce
těla, vědomé využívání
správné hlasové hygieny,
rytmika, koordinace laterality
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace,
psychohygiena, kreativita)
MKV-Lidové a umělé písně
české a cizích národů
(kulturní diferenciace)
MV-Folková píseň, básně
folkových zpěváků (Jaromír
Nohavica, Karel Kryl, Karel
Plíhal) - (fungování a vliv
médií ve společnosti, tvorba
mediálního sdělení, vnímání
autora mediálních sdělení)

-orientuje se v podmínkách
vývoje světové a české
populární hudby
-rozpoznává rozdíl mezi
žánry populární hudby (jazz,
rock, pop, folk)
-chápe význam médií a
hromadných sdělovacích
prostředků

Opakování učiva
z předchozích ročníků
Dějiny světové a české
populární hudby
Filmová hudba
Analýza současné populární
scény
Hudební videoklip
Divadlo
Balet
Opereta
Muzikál
Estetika-Umění a kýč
Masová kultura
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Mezipředmětové vztahy
Čj-Osvobozené divadlo,
zpívaná poezie
D-Společnost 20. století
VV-Filmový plakát,
divadelní program, moderní
směry ve výtvarném umění
Průřezová témata
MV-Filmová hudba,
televizní a filmová tvorba,
hudební videoklip
(kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení,
fungování a vliv médií ve
společnosti, tvorba
mediálního sdělení, vnímání
autora mediálních sdělení)
OSV-Utváření vlastního
estetického názoru
(sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizace a
seberegulace, hodnoty,
postoje a praktická etika)
MKV-Hudba různých
etnických skupin, inspirace
v populární hudbě (Evropa a
svět nás zajímají)
VMEGS-Tolerance mezi
odlišnými názory na krásno a
kvalitní hudební produkci
(multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova patří spolu s výchovou hudební do vzdělávací oblasti Umění a kultury.
Estetické výchovy učí žáky utvořit si názor na kulturu a umění, estetizaci života, inspirují k
samostatné tvorbě, pomáhají k nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění i celkové
orientaci ve světě.
Výtvarná výchova je postavena především na tvůrčích činnostech. Žáci rozvíjejí a uplatňují
vlastní vnímání, cítění a myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Seznamují se s
klasickými výtvarnými výrazovými prostředky, ale i s nově vznikajícími.
Výtvarná výchova je v učebním plánu zastoupena v 1. a 2. ročníku 1 vyučovací hodinou
týdně, ve 3., 4. a v 5. ročníku dvěma vyučovacími hodinami (ve 3. ročníku je jedna vyučovací
hodina disponibilní). Podle počtu žáků v daných ročnících je možné spojovat ročníky do
jedné skupiny.
Výuka probíhá v klasické třídě.
Do předmětu Výtvarná výchova nejsou zařazena průřezová témata.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 ukazujeme žákovi důležitost sebehodnocení a umožňujeme žákům zažít úspěch
 nabízíme žákovi možnost realizovat své nápady, podněcujeme jeho tvořivost
 učíme žáky vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení a propojení je
efektivně využívat v tvůrčích činnostech a praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
 učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problému, využívat získané vědomosti a
dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechávat se odradit případným nezdarem
a hledat řešení
 učíme žáky samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení
empirické a tvořivé postupy
 osvojujeme si různé možnosti vystižení přírodních tvarů, povrchů, struktur vhodnými
výtvarnými technikami
Kompetence komunikativní:
 formulujeme a vyjadřujeme myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a
kultivovaně v ústním projevu
 učíme se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně
se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
 učíme se rozumět obrazům a jiným vizuálním vyjádřením, gestům a jiným komunikačním
prostředkům, přemýšlet o nich, reagovat na ně a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do společenského dění
Kompetence sociální a personální:
 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti
pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce
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 učíme se vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a
samostatný rozvoj
 pomáháme žákům nalézt vztahy mezi jednotlivými druhy umění i celkové orientaci ve světě
 zkoumáme vztahy vlastního těla a prostoru, těla a pohybu v umění
Kompetence občanské:
 učíme se respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, jsme schopni
vcítit se do situací ostatních lidí
 učíme se respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví,
projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se
zapojujeme do kulturního dění
 vedeme žáky k uplatňování svých dovedností a vědomostí v praktickém životě
Kompetence pracovní:
 učíme se používat bezpečně a účinně materiály, a nástroje určené k samostatné tvorbě ve
vyučovacích hodinách
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova
1. až 3. ročník
Očekávaný výstup

Učivo

Průřezová témata,
poznámky

Rozvíjení smyslové citlivosti
1. rozpoznává a
-prvky vizuálně obrazného
pojmenovává prvky
vyjádření (linie, tvary, objemy,
vizuálně obrazného
světlostní a barevné kvality,
vyjádření (linie, tvary,
textury-jejich jednoduché vztahy,
objemy, barvy, objekty);
jejich kombinace a proměny
porovnává je a třídí na
v ploše, objemu a prostoru)
základě odlišností
-uspořádání objektů do celků (na
vycházejících z jeho
základě jejich výraznosti, velikosti a
zkušeností, vjemů,
vzájemného postavení ve statickém
zážitků a představ
a dynamickém vyjádření)
-reflexe a vztahy zrakového
2. v tvorbě projevuje své vnímání k vnímání ostatními
vlastní životní zkušenosti; smysly (vizuálně obrazná vyjádření
uplatňuje při tom v
podnětů hmatových, sluchových,
plošném i prostorovém
pohybových, čichových, chuťových
uspořádání linie, tvary,
a vyjádření vizuálních podnětů
objemy, barvy, objekty
prostředky vnímatelných ostatními
a další prvky a jejich
smysly)
kombinace
-smyslové účinky vizuálně
obrazných vyjádření (umělecká
3. vyjadřuje rozdíly při
výtvarná tvorba,
vnímání události různými fotografie,film,tiskoviny, televize,
smysly a pro jejich
elektronická média, reklama)
vizuálně obrazné
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vyjádření volí vhodné
prostředky
4. interpretuje podle
svých schopností různá
vizuálně obrazná
vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se
svojí dosavadní
zkušeností
5. na základě vlastní
zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která
samostatně vytvořil,
vybral či upravil

Uplatňování subjektivity
-prostředky pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností (manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, akční tvar
malby a kresby)
-typy vizuálně obrazných vyjádření
(jejich rozlišení, výběr a uplatnění hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika,
animovaný film, comics, fotografie,
elektronický obraz, reklama)
-přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením
(hledisko jejich vnímání vizuální,baltické,statické,dynamické
hledisko jejich motivace-fantazijní,
založené na smyslovém vnímání)
Ověřování
komunikačních účinků
-osobní postoj v komunikaci(jeho
utváření a zdůvodňování)
-komunikační obsah vizuálně
obrazných vyjádření(v komunikaci
se spolužáky,rodinnými příslušníky
a v rámci skupin,v nichž se žák
pohybuje,vysvětlování výsledků
tvorby podle svých schopností a
zaměření)
-proměny komunikačního obsahu
(záměry tvorby a proměny obsahu
vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění)
Výtvarná výchova
4. a 5. ročník

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

Učivo
Malba na rozličná témata s
využitím
nejširší škály barev a odstínů,
nástrojů
a formátů, individuální i
skupinové práce
Co vidíme na obraze, na soše,
na fotografii, proč to autor
použil, jak na
nás dílo působí??
Jak vidíme svět kolem nás;
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Průřezová témata, poznámky

osobité
vyjadřování na zadaná témata
Užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného
vyjádření ve
vztahu k celku; v plošném
vyjádření
linie a barevné plochy; v
objemovém
vyjádření modelování a
skulpturální
postup; v prostorovém
vyjádření uspořádání
prvků ve vztahu
k vlastnímu tělu i jako
nezávislý
model.
Při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření se
vědomě
zaměřuje na projevení
vlastních
životních zkušeností i na
tvorbu
vyjádření, která mají
komunikační
účinek pro jeho/její
nejbližší
sociální vztahy
Nalézá vhodné prostředky
pro vizuálně obrazná
vyjádření
vzniklá na základě vztahu
zrakového
vnímání k vnímání dalšími
smysly;
uplatňuje je v plošné,
objemové i
prostorové tvorbě
Osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k
realitě,
k tvorbě, k interpretaci
vizuálně obrazného
vyjádřen; pro vyjádření
nových a neobvyklých
pocitů a prožitků svobodně
volí a kombinuje
prostředky

Malba, kresba všemi
dostupnými
materiály a nástroji,
jednoduché
grafické techniky, plastické
techniky, tvorba a instalace
objektů, práce individuální, ve
dvojici, ve skupině

Vyjádření osobních zážitků a
zkušeností běžných i
neobvyklých;
doma, ve škole, ve městě, v
přírodě,
v ZOO, v muzeu…
Já a moji blízcí; práce na téma
vztahů mezi lidmi

Namaluj svoji písničku;
rytmus,
melodie, zvuky hudebních
nástrojů,
nálada textu
Různé způsoby záznamu
pohybu

Kdybychom byli někdo jiný:
ptáci, zvířata, hmyz;
experimenty
s vyjadřováním ostatních
vjemů: zvuk, tvar, povrch,
chuť, pohyb, vzájemné vztahy
a změny polohy v
prostoru
Vyprávíme obrazem; ilustrace,
komiksový příběh
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Porovnává různé
interpretace
vizuálně obrazného
vyjádření a
přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace

Jaká díla nás obklopují;
rozhovory o konkrétních
obrazech, sochách,
stavbách z vlastního okolí
Galerie ve třídě
Co se mi líbí; hodnocení a
úsudky o dílech vlastních i
cizích
Můj oblíbený ilustrátor, autor
animovaných filmů.
Proč se mi líbí

Nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích
zapojuje obsah
vizuálně obrazných
vyjádření, která
samostatně vytváří, vybírá
či upravuje

Práce s ilustracemi, hračkami,
postavami a prostředím z
filmů apočítačových her;
koláž, instalace
Obrazy a sochy, které máme
doma, které potkáváme;
vlastní tvůrčí
vyjádření prožitku z díla
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 2. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova patří spolu s výchovou hudební do vzdělávací oblasti Umění a kultury.
Estetické výchovy učí žáky utvořit si názor na kulturu a umění, estetizaci života, inspirují k
samostatné tvorbě, pomáhají k nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění i celkové
orientaci ve světě.
Výtvarná výchova je postavena především na tvůrčích činnostech. Žáci rozvíjejí a uplatňují
vlastní vnímání, cítění a myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Seznamují se nejenom s
klasickými výtvarnými výrazovými prostředky, ale i s nově vznikajícími. Důležitou složkou
výuky je poznávání dějin výtvarné kultury v historických souvislostech.
Výtvarná výchova je v učebním plánu zastoupena v 6. a 7.třídě 2 vyučovacími hodinami
týdně, v 8. a 9. třídě jednou vyučovací hodinou. Podle počtu žáků v daných ročnicích je
možné spojovat dva ročníky do jedné skupiny.
Výuka probíhá v klasické třídě.
Do předmětu Výtvarná výchova jsou zařazena průřezová témata: OSV- osobnostní rozvoj
(6.r), MV – tvorba mediálních sdělení (6.a 8.r.)
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
- učíme žáky si vytvořit názor na kulturu a umění
- vedeme žáky k pozorování, porovnávání a zařazování základních stavebních prvků
architektury do historických souvislostí
- učíme žáky práci se světlem a barvou v konkrétním prostředí a prostoru, zkoumání
charakteru a psychických účinků barev, jejich symbolických významů
Kompetence k řešení problému
- seznamujeme se s klasickými výtvarnými výrazovými prostředky, ale i nově vznikajícími
- osvojujeme si různé možnosti vystižení přírodních tvarů, povrchů, struktur vhodnými
výtvarnými technikami
- hledáme zákonitosti výtvarných projevů v přírodě, technických výtvorech i výtvarných
dílech
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k vlastnímu vnímání, cítění a myšlení, představivosti a fantazii
- vedeme žáky k schopnosti zhodnotit, obhájit, zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď, vést o
ní dialog, vyjadřovat se k tvorbě druhých a tolerovat ji
Kompetence sociální a personální
- pomáháme žákům nalézt vztahy mezi jednotlivými druhy umění i celkové orientaci ve světě
- zkoumáme vztahy vlastního těla a prostoru, těla a pohybu v umění
Kompetence občanské
- učíme žáky poznávat dějiny výtvarné kultury v historických souvislostech
- podílení se na kultivaci školního prostředí a na výtvarném řešení jednotlivých prostor školy
- vedeme žáky k uplatňování svých dovedností a vědomostí v praktickém životě
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Kompetence pracovní
- vedeme žáky k inspiraci k samostatné tvorbě
- vedeme žáka k poznání a zvládnutí vybraných výtvarných technik, experimentování
s různými výtvarnými materiály
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy
Žák:
- experimentuje s
různorodými materiály pro
vizuálně obrazná
vyjádření, vytváří v ploše i v
prostoru jejich neobvyklé
kombinace
- zvládá a používá vybrané
techniky pro vyjádření svých
myšlenek
a představ, hledá jejich
neobvyklé kombinace
- ověřuje a využívá
kompoziční principy, a to jak
při vlastní tvorbě,
tak při interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření
vlastních
i uměleckých
- porovnává vybrané projevy
kultury tzv. přírodních
národů a projevy
průmyslových civilizací
- rozliší verifikovatelné
vjemy od fantazijních
představ

Výtvarná výchova
6.ročník
Učivo

Průřezová témata, poznámky

- kombinace neobvyklých
materiálů

Práce s knihou, reprodukcí i
originálem
Návštěvy knihoven, muzeí,
- plošné a prostorové
exkurze
vyjádření
Skupinová práce,
individuální práce
- uspořádání objektů do celků s talentovanými žáky i se
v ploše, objemu, v prostoru a žáky vyžadující speciální
časovém průběhu a vyjádření péči
vztahů pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty
Soutěž: Krkonoše očima dětí
- malba temperou, suchým
pastelem, kresba tužkou,
perem, uhlem, fixem
- originalita, projekce
vlastních požitků se
zaměřením na volbu nebo
kombinaci výtvarných
technik

ON – Já rodina
Z, F, Př. - příroda
ČJ – ilustrace
D, ČJ, ON – lidové zvyky
D - dějiny

- harmonie, disharmonie,
vyjádření pocitů se slovním
komentářem
- nauka o barvách (jas, tón,
lomená barva, pestré a
nepestré barvy, míchání
barev)

- kompozice
- seznamuje se s jednotlivými
typy vizuálně obrazných
- kontrast, harmonie
vyjádření
a zkoumá jejich účinky ve
- emotivní obsah
vztahu k osobním prožitkům nefigurativních i
figurativních obrazových
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Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
- schopnosti vidět věci jinak

- užívá metod uplatňovaných
v současném výtvarném
umění
vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů, vědomě zvolí vhodný
podklad
- zkoumá vztah vlastního těla
a pohybu v prostoru, estetiku
pohybu
a pohyb v umění, využívá
sluchové a hmatové podněty
- zdůvodní vlastní vizuálně
obrazová vyjádření, podílí se
na
způsobu jejich prezentace,
pokouší se interpretovat
tvorbu druhých a pokouší se
pojmenovat různé způsoby
vyjádření, učí se
je tolerovat

prostředků
- rozdíl v interpretaci
evropské a mimoevropské
kultury
- kontinuita vývoje
vybraného umění
- současné zobrazovací
prostředky (počítačová
grafika, animace, fotografie,
video)
- alternativní řešení vyjádření Tvorba mediálních sdělení
osobního prožitku
- příspěvek do
školního časopisu
-prvky vizuálně obrazného
- vytváření
vyjádření ve statickém i
představ o
dynamickém viz. obrazném
konkrétním životě
vyjádření
- tělo a prostor (tanec, sport,
pantomima, gesta)
- tělo ve výtvarném umění

- hledá a analyzuje a skryté a
tušené zákonitosti v přírodě,
technických výtvorech a
výtvarných dílech
- porovnává design různých
předmětů, navrhuje design
jednoduchých předmětů
- vizuálně obrazných
vyjádření variuje jejich různé
vlastnosti
k získání osobitých výsledků

- výtvarně vyjádřený pocit
z hudby
- výtvarně vyjádřený pocit z
různorodých povrchů
vnímaných hmatem
- rozdílná interpretace v
různých historických
obdobích
- klasická umělecká díla v
porovnání se současnými
- řád ve výtvarné geometrii
(ulity, labyrinty)
- technické prvky
- sebehodnocení
- sebeprosazení, zdůvodnění
konkrétního vizuálně
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obrazného vyjádření
- design
- reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích
činnostech

Očekávané výstupy
Žák:
- experimentuje s
různorodými materiály pro
vizuálně obrazná vyjádření,
vytváří v ploše i v prostoru
jejich neobvyklé kombinace
- zvládá a používá vybrané
techniky pro vyjádření svých
myšlenek a představ, hledá
jejich neobvyklé kombinace
- popíše subjektivní
psychologický účinek barev
a jejich symbolické významy
- ověřuje a využívá
kompoziční principy, a to jak
při vlastní tvorbě, tak při
interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření
vlastních i uměleckých

Výtvarná výchova
7.ročník
Učivo

Průřezová témata, poznámky

-kombinace neobvyklých
materiálů

Práce s knihou, reprodukcí i
originálem
Návštěvy knihoven, muzeí,
- plošné a prostorové
exkurze
vyjádření
Skupinová práce,
individuální práce
- uspořádání objektů do celků s talentovanými žáky i se
v ploše, objemu, v prostoru a žáky vyžadující speciální
časovém průběhu a vyjádření péči
vztahů pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty
- malba temperou, suchým
pastelem, kresba tužkou,
perem,
uhlem, fixem
- originalita, projekce
vlastních požitků se
zaměřením na volbu nebo
kombinaci výtvarných
technik

- zařadí do historických
souvislostí různé typy
zobrazení, na konkrétních
příkladech porovnává různé
přístupy ke zvolenému
tématu, snaží se odhalit jejich
kulturní a historické kontexty

- harmonie, disharmonie,
vyjádření pocitů se slovním
Komentářem

- porovnává vybrané projevy
kultury tzv. přírodních
národů a projevy
průmyslových civilizací

- kontrast, harmonie

- nauka o barvách
- kompozice

- emotivní obsah
nefigurativních i
figurativních obrazových
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Soutěž: Krkonoše očima dětí

M – bod, rovina, prostor
Z, ON, ČJ, Př. – světy, živly
HV, Př., ČJ – smyslové
vnímání
ON, D, ČJ – náboženské
představy a kultury
D - dějiny

- rozliší verifikovatelné
vjemy od fantazijních
představ

Prostředků
- historický posun
v interpretaci

- seznamuje se s jednotlivými
typy vizuálně obrazných
- rozdíl v interpretaci
vyjádření a zkoumá jejich
evropské a mimoevropské
účinky ve vztahu k osobním
kultury
prožitkům
- kontinuita vývoje
- užívá metod uplatňovaných vybraného umění
v současném výtvarném
umění
- současné zobrazovací
prostředky (počítačová
-vybírá, vytváří a
grafika,
pojmenovává co nejširší
animace, fotografie, video)
škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich - alternativní řešení vyjádření
vztahů, vědomě zvolí vhodný osobního prožitku
podklad
-prvky vizuálně obrazného
- zkoumá vztah vlastního těla vyjádření ve statickém i
a pohybu v prostoru, estetiku dynamickém viz. obrazném
pohybu
vyjádření
a pohyb v umění, využívá
- reflexe ostatních
sluchové a hmatové podněty uměleckých druhů
- zdůvodní vlastní vizuálně
obrazová vyjádření, podílí se
na
způsobu jejich prezentace,
pokouší se interpretovat
tvorbu druhých a pokouší se
pojmenovat různé způsoby
vyjádření, učí se je tolerovat
- hledá a analyzuje a skryté a
tušené zákonitosti v přírodě,
technických výtvorech a
výtvarných dílec
- dokumentuje a sleduje
proměny vlastního okolí,
ověřuje si vliv
svých činností na okolí
- porovnává design různých
předmětů, navrhuje design
jednoduchých předmětů

- tělo a prostor (tanec, sport,
pantomima, gesta)
- tělo ve výtvarném umění
- výtvarně vyjádřený pocit
z hudby
- výtvarně vyjádřený pocit z
různorodých povrchů
vnímaných hmatem
- rozdílná interpretace v
různých historických
obdobích
- tolerance k odlišnému
vnímání, empatie
- klasická umělecká díla v
porovnání se současnými
- důvody vzniku odlišných
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- vizuálně obrazných
vyjádření variuje jejich různé
vlastnosti
k získání osobitých výsledků

interpretací vizuálně
obrazného vyjádření, záměr
autora
- řád ve výtvarné geometrii
(ulity, labyrinty)
- technické prvky
- sebehodnocení
- design – tvar a funkce
- reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích
činnostech

Očekávané výstupy
Žák:
- experimentuje s
různorodými materiály pro
vizuálně obrazná vyjádření,
vytváří v ploše i v prostoru
jejich neobvyklé kombinace
- zvládá a používá vybrané
techniky pro vyjádření svých
myšlenek a představ, hledá
jejich neobvyklé kombinace
- popíše subjektivní
psychologický účinek barev
a jejich symbolické významy
- ověřuje a využívá
kompoziční principy, a to jak
při vlastní tvorbě, tak při
interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření
vlastních i uměleckých
- zařadí do historických
souvislostí různé typy
zobrazení, na konkrétních
příkladech porovnává různé

Výtvarná výchova
8.ročník
Učivo

Průřezová témata, poznámky

-kombinace neobvyklých
materiálů

Práce s knihou, reprodukcí i
originálem
Návštěvy knihoven, muzeí,
- plošné a prostorové
exkurze
vyjádření
Skupinová práce,
individuální práce
- uspořádání objektů do celků s talentovanými žáky i se
v ploše, objemu, v prostoru a žáky vyžadující speciální
časovém průběhu a vyjádření péči
vztahů pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty
- malba temperou, suchým
pastelem, kresba tužkou,
perem,
uhlem, fixem
- originalita, projekce
vlastních požitků se
zaměřením na
volbu nebo kombinaci
výtvarných technik
- harmonie, disharmonie,
vyjádření pocitů se slovním
komentářem
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Soutěž: Krkonoše očima dětí
LV – mytologie
TV – pohyb
Z – lidské rasy a kontinenty
HV – rytmus
Př., F, Z – řád , struktura
F – čas
D – dějiny
LV – sci-fi literatura
Inf. – práce s PC

přístupy ke zvolenému
- nauka o barvách (jas, tón,
tématu, snaží se odhalit jejich lomená barva, pestré a
kulturní a historické kontexty nepestré
barvy, míchání barev)
- porovnává vybrané projevy
kultury tzv. přírodních
- kompozice
národů a projevy
průmyslových civilizací
- kontrast, harmonie
- rozliší verifikovatelné
vjemy od fantazijních
představ

- emotivní obsah
nefigurativních i
figurativních obrazových
prostředků

- seznamuje se s jednotlivými
typy vizuálně obrazných
- historický posun
vyjádření a zkoumá jejich
v interpretaci
účinky ve vztahu k osobním
prožitkům
- rozdíl v interpretaci
evropské a mimoevropské
- užívá metod uplatňovaných kultury
v současném výtvarném
umění
- kontinuita vývoje
vybírá, vytváří a
vybraného umění
pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně
- alternativní řešení vyjádření
obrazných vyjádření a jejich osobního prožitku
vztahů, vědomě zvolí vhodný
podklad
-prvky vizuálně obrazného
vyjádření ve statickém i
- zkoumá vztah vlastního těla dynamickém viz. obrazném
a pohybu v prostoru, estetiku vyjádření
pohybu
a pohyb v umění, využívá
sluchové a hmatové podněty - podklad: savost, struktura,
barva
- zdůvodní vlastní vizuálně
obrazová vyjádření, podílí se - reflexe ostatních
na
uměleckých druhů
způsobu jejich prezentace,
pokouší se interpretovat
- tělo a prostor (tanec, sport,
tvorbu druhých a pokouší se pantomima, gesta)
pojmenovat různé způsoby
vyjádření, učí se je tolerovat - tělo ve výtvarném umění
(portrét, figurální
- hledá a analyzuje a skryté a kompozice)
tušené zákonitosti v přírodě,
technických výtvorech a
- výtvarně vyjádřený pocit
výtvarných dílech
z hudby
- dokumentuje a sleduje

- výtvarně vyjádřený pocit z
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Tvorba mediálních sdělení
-příspěvek do školního
časopisu
- vytváření představ o
konkrétním životě

proměny vlastního okolí,
ověřuje si vliv
svých činností na okolí
- porovnává design různých
předmětů, navrhuje design
jednoduchých předmětů
- vizuálně obrazných
vyjádření variuje jejich různé
vlastnosti k získání osobitých
výsledků

různorodých povrchů
vnímaných hmatem
- rozdílná interpretace v
různých historických
obdobích
- tolerance k odlišnému
vnímání, empatie
- klasická umělecká díla v
porovnání se současnými
- důvody vzniku odlišných
interpretací vizuálně
obrazného vyjádření, záměr
autora
- řád ve výtvarné geometrii
(ulity, labyrinty)
- technické prvky
- sebehodnocení (portfolio,
archiv, tematická výstava)
- sebeprosazení, zdůvodnění
konkrétního vizuálně
obrazného vyjádření
- design – tvar a funkce
- reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích
činnostech
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Očekávané výstupy
Žák:
- experimentuje s
různorodými materiály pro
vizuálně obrazná vyjádření,
vytváří v ploše i v prostoru
jejich neobvyklé kombinace
- ovládá a používá vybrané
techniky pro vyjádření svých
myšlenek a představ, hledá
jejich neobvyklé kombinace
- popíše subjektivní
psychologický účinek barev
a jejich symbolické významy
- ověřuje a využívá
kompoziční principy, a to jak
při vlastní tvorbě, tak při
interpretaci vizuálně
obrazných vyjádření
vlastních i uměleckých

Výtvarná výchova
9.ročník
Učivo
-kombinace neobvyklých
materiálů

Průřezová témata, poznámky

Práce s knihou, reprodukcí i
originálem
Návštěvy knihoven, muzeí,
- plošné a prostorové
exkurze
vyjádření
Skupinová práce,
individuální práce
- uspořádání objektů do celků s talentovanými žáky i se
v ploše, objemu, v prostoru a žáky vyžadující speciální
časovém průběhu a vyjádření péči
vztahů pohybu a proměn
uvnitř a
mezi objekty
Soutěž: Krkonoše očima dětí
- malba temperou, suchým
pastelem, kresba tužkou,
perem,
Př., Z – ekologie
uhlem, fixem
M – aplikace
D – dějiny a historické slohy
- originalita, projekce
ČSP – úprava zahrad
vlastních požitků se
OV – etika, hodnoty
zaměřením na volbu
Př., F – barvy
nebo kombinaci výtvarných
ČJ – komunikace
technik
Inf. – ráce na PC
LV – sci-fi literatura
- harmonie, disharmonie,
vyjádření pocitů se slovním
Komentářem

- zařadí do historických
souvislostí různé typy
zobrazení, na konkrétních
příkladech porovnává různé
přístupy ke zvolenému
tématu, snaží se odhalit jejich - nauka o barvách (jas, tón,
kulturní a historické kontexty lomená barva, pestré a
nepestré
- porovnává vybrané projevy barvy, míchání barev)
kultury tzv. přírodních
národů a projevy
- kompozice
průmyslových civilizací
- kontrast, harmonie
- rozliší verifikovatelné
vjemy od fantazijních
- emotivní obsah
představ
nefigurativních i
figurativních obrazových
- seznamuje se s jednotlivými Prostředků
typy vizuálně obrazných
vyjádření a zkoumá jejich
- historický posun
účinky ve vztahu k osobním
v interpretaci
prožitkům
- rozdíl v interpretaci
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- užívá metod uplatňovaných
v současném výtvarném
umění
-vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů, vědomě zvolí vhodný
podklad
- zkoumá vztah vlastního těla
a pohybu v prostoru, estetiku
pohybu
a pohyb v umění, využívá
sluchové a hmatové podněty
- zdůvodní vlastní vizuálně
obrazová vyjádření, podílí se
na
způsobu jejich prezentace,
pokouší se interpretovat
tvorbu druhých a pokouší se
pojmenovat různé způsoby
vyjádření, učí se
je tolerovat
- hledá a analyzuje a skryté a
tušené zákonitosti v přírodě,
technických výtvorech a
výtvarných dílech
- dokumentuje a sleduje
proměny vlastního okolí,
ověřuje si vliv
svých činností na okolí
- porovnává design různých
předmětů, navrhuje design
jednoduchých předmětů
- ve vizuálně obrazných
vyjádřeních variuje jejich
různé vlastnost k získání
osobitých výsledků

evropské a mimoevropské
kultury
- kontinuita vývoje
vybraného umění
- současné zobrazovací
prostředky (počítačová
grafika, animace, fotografie,
video)
- alternativní řešení vyjádření
osobního prožitku
-prvky vizuálně obrazného
vyjádření ve statickém i
dynamickém viz. obrazném
vyjádření
- podklad: savost, struktura,
barva
- reflexe ostatních
uměleckých druhů
- tělo a prostor (tanec, sport,
pantomima, gesta)
- tělo ve výtvarném umění
(portrét, figurální
kompozice)
- výtvarně vyjádřený pocit z
hudby
- výtvarně vyjádřený pocit z
různorodých povrchů
vnímaných hmatem
- rozdílná interpretace v
různých historických
obdobích
- tolerance k odlišnému
vnímání, empatie
- klasická umělecká díla v
porovnání se současnými
- řád ve výtvarné geometrii
(ulity, labyrinty)
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- technické prvky
- sebehodnocení (portfolio,
archiv, tematická výstava)
- sebeprosazení, zdůvodnění
konkrétního vizuálně
obrazného vyjádření
- design – tvar a funkce
- reflexe a vědomé uplatnění
při vlastních tvůrčích
činnostech
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TĚLESNÁ VÝCHOVA - 1 . STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Tělesná výchova se realizuje ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Vzdělávací obsah se dělí do 3 kapitol:
- činnosti ovlivňující zdraví
- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- činnosti podporující pohybové učení
Obsah předmětu vede k osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují
způsob života žáků. Přispívá k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i
problémů spojených s poškozením zdraví. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní
pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně
ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování
vlastních pohybových potřeb a zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti.
Vyučovací předmět má na I. stupni časovou dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku.
Vyučování probíhá v tělocvičně a na venkovních sportovištích.
Vzhledem k malému počtu dětí ve třídách jsou spojeny vždy některé ročníky dohromady.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- vedeme žáky k uplatňování pohybu a k osvojování pohybové dovednosti i v mimoškolní
činnosti
- učíme žáky chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody
- podporujeme u žáků vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem,
příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
Kompetence k řešení problémů:
- nenecháme se odradit případným nezdarem
- učíme žáky využívat různé možnosti zvýšení úrovně pohybových schopností i dovedností
- řešíme jejich uplatnění vlastním výběrem i mimo hodiny TV
Kompetence komunikativní:
- učíme žáky využívat zpětnovazebnou komunikaci
- učíme žáky vhodně vybírat slovní i mimoslovní signály a sdělení (komunikace je nutná ke
splnění pohybového úkolu žáka či skupiny)
Kompetence sociální a personální:
- umožňujeme žákům střídat různé role ve dvojici i ve skupině
- vedeme žáky k pocitu, že vynaložené úsilí může zaznamenat posun pozice ve družstvu
Kompetence občanské:
- podporujeme u žáků schopnost domluvy a respektování individuálních odlišností
- umožňujeme žákům získat pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty, který se přenáší
za sportovní do společenské a pracovní sféry
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Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k ochraně jejich zdraví a zdraví druhých
- poskytujeme žákům příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy
Žák
- spojuje pravidelnou
každodenní pohyb. činnost se
zdravím a využívá nabízené
příležitosti
- dbá na správné držení těla
při různých činnostech i
provádění cviků
- dbá na správné dýchání
- zná kompenzační a
relaxační cviky
- uplatňuje zásady pohybové
hygieny
Žák
- zná a užívá základní
tělocvičné pojmy (názvy těl.
nářadí a náčiní)
- zná pojmy z pravidel sportů
a soutěží
- rozumí povelům
pořadových cvičení a
správně na ně reaguje
Žák
- dodržuje pravidla
bezpečnosti při sportování v
tělocvičně, na hřišti, v
přírodě, ve vodě
- zná a reaguje na smluvené
povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní
oblečení a sportovní obuv
- jedná v duchu fair-play
Žák
- zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady jednoduché

Tělesná výchova
1. období (1., 2., 3., ročník)
Učivo
Příprava ke sportovnímu
výkonu - příprava organismu,
zdravotně zaměřené činnosti
Cvičení během dne, rytmické
a kondiční formy cvičení pro
děti - jednoduché tanečky,
základy estetického pohybu

Tělocvičné pojmykomunikace v TV

Bezpečnost při sportování

Hod, běh, skok – atletická
průprava
Cvičení s náčiním, na
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Průřezová témata, poznámky

pohybové činnosti
jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve
skupině;
usiluje o jejich zlepšení.

Žák
- spolupracuje při
jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a
soutěžích
- umí přihrávky jednoruč a
obouruč, driblink
- učí se ovládat hru s
basketbal. míčem
- nacvičuje střelbu na koš
- nacvičuje přehazovanou
- zná cviky na zdokonalení
obratnosti a pohotovosti
- je schopen soutěžit ve
družstvu
- umí se dohodnout na
spolupráci a jednoduché
taktice
- je si vědom porušení
pravidel a následků
Žák
- uplatňuje správné způsoby
držení těla v různých
polohách a pracovních
činnostech; zaujímá správné
základní cvičební polohy
Žák
- uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti
.

přizpůsobeném
nářadí (překážky).
Akrobatická průprava,
závody
a soutěže družstev (jako
motivace)
Rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti(kond.
Cvičení s hudbou nebo rytm.
doprovodem,základy
estetického pohybu,vyjádření
melodie a rytmu
pohybem,jednoduché tance)
Základy sportovních hermíčové hry a pohybové hry a
využití netradičního náčiní
při cvičení, organizace při
TV, pravidla zjednodušených
pohybových činností- her a
soutěží, zásady jednání a
chování

Cvičení se sportovním
náčiním (švihadla, krátké
tyče, míče, apod.)správné
držení těla

Turistika a pobyt v přírodě
Plavání(hygiena
plavání,adaptace na vodní
prostředí,zákl.plavecké
dovednosti,prvky
sebezáchrany a 1.pomoci)
Lyžování,hry na sněhu
(podle podmínek školy)
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy
Žák
-zvládá přípravu organismu
před pohybovou aktivitou
- zná protahovací a
posilovací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
Žák
- podílí se na realizaci
pravidelného pohybového
režimu
- zvládne základní kroky
lidových tanců, seznámí se s
dětským aerobikem a
kondičním cvičením s
hudbou
- dbá na správné držení těla
- projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro
zlepšení úrovně své zdatnosti
- dbá na správné dýchání
- zná kompeznační a
relaxační cviky
- uplatňuje zásady pohybové
hygieny

Tělesná výchova
2. období (4., 5. ročník)
Učivo
Příprava ke sportovnímu
výkonu- příprava organismu,
zdravotně zaměřené činnosti

Cvičení během dne, rytmické
a kondiční formy, cvičení pro
děti- tanečky, základy
estetického pohybu

Žák
- zná a užívá základní
Tělocvičné pojmytělocvičné pojmy- názvy
komunikace v TV
pohyb. činností, tělocvičného
nářadí a náčiní
- zná pojmy z pravidel sportů
a soutěží
rozumí
povelům
pořadových
cvičení
a
správně na ně reaguje
Žák
- dodržuje pravidla
bezpečnosti při sportování v
tělocvičně, na hřišti, v
přírodě, ve vodě
- adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
- zná a reaguje na smluvené

Bezpečnost při sportování
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Průřezová témata, poznámky

povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní
oblečení a sportovní obuv
- jedná v duchu fair-play
Žák
-zná techniku hodu
kriketovým míčkem
- zná princip štafetového
běhu
- uběhne 300 m
- zná taktiku při běhu ( k
metě, sprintu, vytrvalostního
běhu, při běhu terénem s
překážkami
- umí skákat do dálky
- nacvičí správnou techniku
skoku z místa
Žák
- zvládne techniku 2
plaveckých stylů (prsa a
kraul)
-osvojí si techniku dalšího
plaveckého stylu
- provádí skoky do vody
Žák
- spolupracuje při
jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a
soutěžích
- vytváří varianty osvojených
pohybových her
- zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka
- umí přihrávky jednoruč,
obouruč, driblink
- učí se ovládat hru s
basketbalovým míčem
- nacvičuje střelbu na koš
-nacvičuje přehazovanou
- zná pravidla sportovních
her
- zná cviky na zdokonalení
obratnosti a pohotovosti
- je schopen soutěžit ve
družstvu
- umí se dohodnout na

Základy atletiky- rychlý běh,
skok do dálky, hod míčkem,
rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti a koordinace
pohybu

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

Základy sportovních hermíčové hry a pohybové hry,
pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při
cvičení, organizace při TV,
pravidla jednoduchých
pohybových činností- her a
soutěží, zásady jednání a
chování
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spolupráci a jednoduché
taktice
- je si vědom porušení
pravidel a následků
- pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
Žák
- umí šplhat na tyči
- zvládne cvičení na žíněnce
(napojované kotouly, stoj na
rukou apod.)
-provádí přitahování do výše
čela na hrazdě
- umí správnou techniku
odrazu z můstku při cvičení
- provádí skok přes kozu
(roznožka, výskok do kleku a
dřepu)
- provádí cvičení na švédské
bedně
- zdokonaluje se ve cvičení
na ostatním nářadí
Žák
- projevuje přiměřenou
radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli
pro zlepšení pohybové
dovednosti
-respektuje zdravotní
handicap
-zná význam sportovního
zdraví
- dovede získat informace o
pohybových aktivitách a
sportovních akcí ve škole i v
místě bydliště
- dokáže objektivně
zhodnotit svůj výkon a
porovnat ho s předchozími
výsledky

Základy gymnastiky- cvičení
na nářadí a s náčiním
odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení
a úpoly

Vztah ke sportu- zásady
jednání a chování- fair-play
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Člověk a zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která je
vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví
a Tělesná výchova. V předmětu je realizováno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova,
tematické okruhy Osobnostní a Sociální rozvoj /Psychohygiena, Poznávání lidí, Mezilidské
vztahy/.
Předmět Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti,
způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě.
Žáci získávají poznatky o důležitosti prevence při ochraně jejich zdraví, učí se aktivně
rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za
ně odpovědný. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k
činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své
zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních
pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a
kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z
komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku
umocňuje.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 3 hodiny týdně v každém ročníku, z toho 2 hodiny
disponibilní časové dotace /1 hodina v 8. ročníku a 1 hodina v 9. ročníku/. Vyučování probíhá
ve třídě, v tělocvičně a na venkovních sportovištích.
Vzhledem k malému počtu dětí ve třídách dochází ke spojování ročníků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
- vedeme žáky k poznávání vlastní pohybové schopnosti a k jejich individuálnímu
rozvoji
- vedeme žáky k prožívání souvislosti mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
- vedeme žáky k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů:
- vedeme žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a
hledání tréninkové cesty k jeho odstranění
- učíme žáky hledat vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k vyslechnutí a přijmutí pokynů vedoucího družstva
- podporujeme u žáků diskusi o taktice družstva
- umožňujeme pořizovat žákům záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností a
jejich prezentace
Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky k dodržování pravidel fair play
- umožňujeme žákům prezentovat a podporovat myšlenky olympijského hnutí
- podporujeme rozvíjení spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva
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-

učíme žáky rozdělovat a přijímat úkoly v rámci sportovního družstva

Kompetence občanské:
- podporujeme aktivní sportování
- objasňujeme a podáváme příklady potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
- učíme žáky poskytnout první pomoc při úrazech lehčího charakteru
- seznamujeme žáky se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin
Kompetence pracovní:
- poskytujeme žákům příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě
- učíme žáky vyhledávat možná rizika při pohybových činnostech a hledáme cestu
jejich minimalizace
- učíme žáky zpracovávat prezentace naměřených výkonů
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Člověk a zdraví
6. a 7. ročník
Očekávané výstupy
žák
respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky a
partnery; pozitivní
komunikací a kooperací
přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v širším
společenství

Učivo

Průřezová témata, poznámky

vztahy ve dvojici –
kamarádství, atd.
mezilidské vztahy,
komunikace a kooperace

OSV – vzájemné poznávání
ve skupině

vysvětlí role členů komunity
(rodiny, třídy, spolku) a
uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu
(vrstevnická komunita,
rodinné prostředí) z hlediska
prospěšnosti zdraví

vztahy a pravidla soužití v
prostředí komunity – rodina,
škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek

OSV
–
respektování

vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním a sociálním
zdravím; vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou
zdraví

celostní pojetí člověka ve
zdraví a nemoci – složky
zdraví a jejich interakce,
základní lidské potřeby a
jejich hierarchie (Maslowova
teorie)

posoudí různé způsoby
chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví

podpora zdraví a její formy –
prevence a intervence,
působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za
zdraví

usiluje v rámci svých
možností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví
vyjádří vlastní názor k
problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí

tělesná a duševní hygiena –
zásady osobní, intimní a
duševní hygieny, otužování,
význam pohybu pro zdraví
podpora zdraví v komunitě –
programy podpory zdraví

dává do souvislostí složení

výživa a zdraví – zásady
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empatie

a

stravy a způsob stravování s
rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

zdravého stravování, vliv
životních podmínek a
způsobu stravování na zdraví

uplatňuje osvojené
preventivní způsoby
rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

civilizační choroby –
zdravotní rizika, preventivní
a lékařská péče
ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním –
bezpečné způsoby chování,
preventivní a lékařská péče

projevuje odpovědný vztah k
sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu;
dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v
rámci školy a obce

podpora zdraví a její formy –
prevence a intervence,
působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za
zdraví

projevuje odpovědné chování
v situacích ohrožení zdraví,
osobního bezpečí, při
mimořádných událostech; v
případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

ochrana před úrazy odpovědné chování v
situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v
domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)
dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví
– bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při
různých činnostech,
bezpečnost v dopravě,
znalost pravidel silničního
provozu
první pomoc

ošetří drobná i závažná
poranění
v konkrétních situacích
silniční a železniční dopravy
(vycházky, výlety, akce
školy) uplatňuje bezpečné
chování, které neohrožuje
jeho osobu ani jiné účastníky
cíleně používá bezpečnostní
a ochranné prvky – jako

rizika silniční a železniční
dopravy
vztahy mezi účastníky
silničního provozu vč.
zvládání agresivity
OSV – uvolnění, relaxace
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chodec, cyklista
optimálně reaguje na
fyziologické změny v období
dospívání a kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví

sexuální dospívání
komunikace s opačným
pohlavím

usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti

kondiční cvičení, intervalový
trénink, posilování
s přiměřenou zátěží, vytrvalý
běh, cyklistika, běžecké
lyžování
význam pohybu pro zdraví,
rekreační sport- trvalá
součást životního stylu

odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a
zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajům
o znečištění ovzduší

- cyklovýlety
- lyžařský výcvik
- turistické výlety
- soutěže

uplatňuje vhodné a bezpečné
chování v různých
prostředích

Zodpovědnost k sobě
samému i k druhým, zásady
bezpečného chování při Tv a
sportu, zásady první pomoci

zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

Gymnastika
- akrobacie – kotouly
- přeskoky- roznožka a
skrčka
- hrazda – náskok, výmyk
- kruhy- kroužení ve visu,
svis vznesmo
Atletika
- rychlý běh, nízký start
- vytrvalý běh
- skok vysoký a daleký
- hod míčkem
- štafetový běh
lyžařský výcvik
- vytrvalý běh v terénu
Sportovní hry
-kopaná, malá kopaná, sálová
kopaná
- volejbal
- basketbal
- florbal
- stolní tenis
herní činnosti jednotlivce,
jednoduché herní systémy,
pravidla
Lyžování
- sjezdové
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- běžecké
- lyžařská turistika
Úpoly a úpolová
cvičení
Turistika a pobyt
v přírodě, cykloturistika
správná reakce na povely
základní názvosloví
terminologie pravidel
při soutěžích
užívá osvojené názvosloví na
úrovni cvičence
naplňuje ve školních
podmínkách základní
olympijské myšlenky

školní soutěže
soutěže AŠSK

zásada fair play, dodržování
pravidel
pravidla osvojovaných
pohybových činností – her,
závodů, soutěží

rozlišuje a uplatňuje práva a
povinnosti z role hráče
Člověk a zdraví
8. a 9. ročník
Očekávané výstupy
vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt;
uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a
agresi

Učivo
skryté formy a stupně
individuálního násilí a
zneužívání, sexuální
kriminalita – šikana a jiné
projevy násilí; formy
sexuálního zneužívání dětí;
komunikace se službami
odborné pomoci

dává do souvislostí zdravotní
a psychosociální rizika
spojená se zneužíváním
návykových látek a životní
perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy
ve škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo druhým

auto-destruktivní závislosti –
zdravotní a sociální rizika
zneužívání návykových
látek, patologického hráčství,
práce s počítačem; návykové
látky (bezpečnost v dopravě,
trestná činnost, dopink ve
sportu)

v souvislosti se zdravím,
etikou, morálkou a životními

nemoci přenosné pohlavním
stykem, odpovědné sexuální
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Průřezová témata, poznámky

cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné
sexuální chování

chování

vyhodnocuje konkrétní
rizikové situace v silniční a
železniční dopravě a
vyvozuje bezpečné chování
diskutuje o příčinách
dopravních nehod a o jejich
předcházení, argumentuje
pro správné řešení situací
aktivně se zapojuje do akcí
školy (obce) podporujících
snižování rizik a nehodovosti
a podporující bezpečné
chování v dopravě
poskytne první pomoc při
život ohrožujících stavech
samostatně využívá osvojené

rizika silniční a železniční
dopravy
vztahy mezi účastníky
silničního provozu vč.
zvládání agresivity

kompenzační a relaxační
techniky a sociální
dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání
únavy a předcházení
stresovým situacím

psychohygiena v sociální
dovednosti pro předcházení a
zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
relaxační cvičení

první pomoc
postup v případě dopravní
nehody (tísňové volání,
zajištění bezpečnosti)

aktivně vstupuje do
organizace svého
Viz 6. a 7. ročník
pohybového režimu, usiluje o - vyšší dávky
pravidelnost a účelnost
- delší vzdálenosti
- vlastní výběr rekreačních
sportů
samostatně se připraví na
pohybovou činnost
průpravná, relaxační a
strečinková cvičení
uplatňuje vhodné a bezpečné
chování ve všech prostředích Viz 6. a 7. ročník
i v silničním provozu
- učí se kriticky zhodnotit své
možnosti
osvojené pohybové
dovednosti účelně používá
Viz 6. a 7. ročník
při hrách a soutěžích
- přiměřeně vyšší náročnost
- větší zátěž
- delší vzdálenosti
- těžší náčiní
podílí se na organizaci
soutěží na úrovni školy
Měření výkonů, evidence a
vyhodnocování , soutěžní
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systémy
posuzuje provedení
osvojených pohybových
činností, pokusí se označit
nedostatky a jejich možné
příčiny
užívá názvosloví i
na úrovni rozhodčího

Atletika
- vrh koulí
Sportovní hry
- kompletní pravidla i hra
s upravenými pravidly
- náročnější herní systémy
Pravidla jednotlivých her
- herní systémy soutěží

naplňuje ve školních
podmínkách olympijské
smysl pro fair play
myšlenky
soutěže smíšených družstev
- čestné soupeření
- respekt k opačnému pohlaví
dohodne se na spolupráci a
jednoduché taktice a
dodržuje ji

Zásady jednání a chování při
účasti v týmu
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PRACOVNÍ ČINNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu
V předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je v RVP ZV rozdělen na 1.
stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti,
Pěstitelské práce, Příprava pokrmů.
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede
žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v
nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a
návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka
v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich
určitou protiváhou.
V předmětu je integrováno průřezové téma Environmentální výchova, tématický okruh Vztah
člověka k prostředí.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v každém ročníku.
Vyučovací hodiny probíhají ve třídě, na školním pozemku nebo ve školní dílně.
Při malém počtu žáků na naší škole dochází ke spojování ročníků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
 učíme žáky plánovat, organizovat a řídit vlastní práci, chápat důležitost dalšího studia a
celoživotního učení, efektivně využívat získané informace v praktickém životě, vytvářet si
pozitivní vztah k práci
 stanovíme postup a výsledek samostatné práce, umožníme žákům získávat různými způsoby
informace o dalším studiu a povoláních
Kompetence k řešení problémů:
 učíme žáky obhajovat rozhodnutí, uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a
výsledky svých rozhodnutí zhodnotit
 poskytujeme potřebné informace, vedeme diskusi žáků při řešení problémů, dáváme žákům
dostatečný prostor pro samostatnou tvořivou práci
Kompetence komunikativní:
 učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů, hlavně schematickým nákresům,
využívat je pro samostatnou práci i pro aktivní zapojení do práce ve skupině
Kompetence sociální a personální:
 vedeme žáky účinně spolupracovat ve skupině, pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce
přijetím role ve skupině, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat, chápat
potřebu efektivně spolupracovat při plnění daného úkolu, oceňovat zkušenosti druhých,
respektovat různé postupy a hlediska a dokázat si z nich vzít poučení, vytvářet si pozitivní
představu o sobě samých
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 přesně vymezíme rozsah práce pro skupinu žáků
 rozdělíme pracovní role ve skupině, poskytneme pomoc, pokud o ni žáci požádají, výstižně
a objektivně zhodnotíme práci skupiny i jednotlivých členů
Kompetence občanské:
 učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a problémy, rozhodovat se v zájmu
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje
 při vhodných příležitostech seznamujeme žáky s problémy životního prostředí,vštěpujeme
žákům principy chování
Kompetence pracovní:
 používáme bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržujeme vymezená
pravidla, při pracovní činnosti chráníme své zdraví a zdraví druhých
 využíváme získané znalosti a zkušenosti k vlastnímu rozvoji i k přípravě na budoucnost,
činíme uvážlivá rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 seznámíme žáky s bezpečností práce, s řádem odborných pracoven, dílen i pozemků, dbáme
na to, aby používané nástroje a vybavení nebyly poškozené nebo nebezpečné, žáky
informujeme o dalších možnostech studia
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Pracovní činnosti
1. ,2.,3.ročník
Očekávané výstupy

Učivo

Průřezová témata, poznámky

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
- vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z
tradičních i netradičních
materiálů
- pracuje podle slovního
návodu a předlohy

- žák chápe vlastnosti
materiálu
- s papírem – mačkání,
trhání,
lepení, stříhání, vystřihování,
překládání,
- s kovem – tvarování,
proplétání drátu
, práce s kovovou fólií
- s přírodninami – sbírání,
dotváření,
aranžování, opracovávání
- s textilem – navlékání jehly,
uzel, stříhání, našívání
knoflíků a hadříků,
lepení

Mezipředmět.vztahy:
Prvpřírodniny,
materiály,zdraví člověka
Čj- čtení s porozum.,popis
prac. postupu
M- měření
Vv- barva, dotváření

- s jiným materiálem : se
dřevem,
modelovací hmotou,
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KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI
- zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

-práce se stavebnicemi:
montáž a demontáž
-práce s jednoduchým
návodem, předlohou nebo
náčrtem

-poznává základní podmínky
pro pěstování rostlin
-provádí jednoduché
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- provádí pozorování přírody, pěstitelské činnosti
zaznamená a zhodnotí
přiměřené věku dětí
výsledky pozorování
-pěstování pokojových
- pečuje o nenáročné rostliny rostlin
-vytváří si základy
pracovních návyků

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

-jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
-zdravá výživa, jednoduché
pokrmy, zdobení
cukroví,velikonočních
vajíček
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INT/PČ
Environmentální výchovaVztah člověka k prostředí:
zdravý životní styl – zdravá
výživa
1.roč. – ovocný salát
2.roč. – zeleninový salát

Pracovní činnosti
4.,5. ročník
Očekávané 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 různým
materiálem prvky lidových
tradic
- volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu
- udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc
při úrazu

Učivo

Průřezová témata, poznámky

-žák chápe vlastnosti
materiálu
- s papírem – mačkání,
trhání,
lepení, stříhání, vystřihování,
překládání,
skládání,konstruování, řezání
- s kovem – tvarování,
proplétání drátu,
práce s kovovou fólií
- s přírodninami – sbírání,
dotváření podle vlastních
představ,
aranžování, opracovávání
- s textilem – navlékání jehly,
uzel, stříhání,
šití-různé druhy stehů,
našívání knoflíků a hadříků,
lepení, háčkování, tkaní,
batika
- s jiným materiálem - se
dřevem -zatloukání
hřebíků,broušení, pilování,
lepení, barvení,poznávání
druhů dřeva
-s modelovací hmotou,
keramickou hlínou
-používá pracovní nástroje a
pomůcky- funkce a využití
-jednoduché pracovní
operace a postupy,organizace
práce
-lidové zvyky, tradice,
řemesla

KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI
- provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
- pracuje podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

-práce se stavebnicemi,
sestavování stavebnicových
prvků, kolektivní
práce,montáž, demontáž
-práce s návodem, předlohou,
s náčrtem,podle pokynů i
samostatně
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Mezipředmět. vztahy:
Prv- přírodniny,materiály,
člověk a zdraví,
Čj- čtení s porozum., popis
prac.postupu
M- měření
Vv- barva, dotváření

- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
-provádí jednoduché
pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
- ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i jiné
rostliny
- volí podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a
náčiní
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu

PŘÍPRAVA POKRMŮ
- orientuje se v základním
vybavení kuchyně
- připraví samostatně
jednoduchý pokrm
- dodržuje pravidla
správného stolování a
společenského chování
- udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc i při úrazu v
kuchyni

-jednoduché pěstitelské
činnosti a pozorování
-poznává základní podmínky
pro pěstování
rostlin,zpracování
půdy,výživu rostlin, osivo
-pěstování rostlin ze semen
v místnosti, na
zahradě(okrasné rostliny,
léčivky,koření,zelenina…)
-pěstování pokojových
rostlin
-rostliny jedovaté,rostliny
jako drogy, alergie
-pozorování přírodyzaznamenávání výsledků
pozorování, propojení učiva
s prvoukou
-vytváří si základy
pracovních návyků
-základní vybavení kuchyně
-výběr,nákup a skladování
potravin
-jednoduché pokrmy, zdravá
výživa
-úprava stolu,oslavy
-pravidla správného stolování
-technika v kuchyni –
historie a význam
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Člověk a svět práce vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce,
postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních
uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a
profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací,
v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich
rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména
manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto
důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se
odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou
protiváhou.
Vyučuje se v 6. až 9. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně, z toho je jedna hodina
disponibilní. Podle obsahu výuka probíhá buďto ve třídě, ve speciální třídě – v školní dílně
nebo na školním pozemku.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
- vedeme žáky k získávání dovedností v různých oblastech lidské činnosti
Kompetence k řešení problému
- vedeme žáky k odpovědnosti za kvalitu a výsledek práce, vytrvalosti při plnění úkolů
Kompetence komunikativní
- učíme žáky vycházet z konkrétních životních situací, při kterých se dostane k přímému
kontaktu s lidskou činností a technikou
Kompetence sociální a personální
- rozvíjíme u žáků důvěru ve vlastní schopnosti a spolupráci ve skupině
Kompetence občanské
- zaměřujeme se na praktické pracovní dovednosti a návyky, které uplatní v dalším životě a
společnosti
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k vytváření životní a profesní orientace
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Očekávané výstupy
Žák:
Uvede, předvede, ovládá
jednoduché, pracovní
postupy na
zahradě a při pěstování
rostlin obecně
Provede jednoduché
pěstitelské činnosti, pokusy a
pozorování,
předvede způsoby ošetřování
rostlin
Uvede hlavní zásady
pěstování vybraných rostlin
Používá vodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní a
osobní ochranné prostředky
Správně zachází s
pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením,
včetně jejich údržby
Uvede, předvede základní
způsoby ošetřování
okrasných dřevin,
pokojových rostlin aj.
Uvede, předvede využití
okrasných (pokojových)
rostlin v interiéru
Uvede příklady známých
vztahů rostlin a zdraví
člověka
Dodržuje základní zásady
péče o pracovní a životní
prostředí

Člověk a svět práce
6.ročník
Učivo
Pěstitelské práce
Podzimní práce na zahradě,
uskladnění výpěstků
Základní podmínky pro
pěstování, půda a její
zpracování, výživa rostlin a
půdy

Průřezová témata, poznámky
Př– ekologie, zelenina,
ovoce, zvířata
Z – půda, rostliny
CH – fotosyntéza
VV – tvary, barva, proměny,
nářadí
ČaZ – první pomoc, hygiena,
příprava pokrmů
LV – práce s literaturou

Zásady pěstování rostlin
Zelenina: druhy, zásady a
podmínky pěstování,osivo,
sadba, pařeniště, skleníky,
rychlení rostlin, sklizeň
zeleniny, uskladnění
Okrasné rostliny: pěstování
vybraných
okrasných dřevin, květina v
interiéru a exteriéru, základy
ošetřování pokojových květin
Léčivé rostliny: sběr,
pěstování, účinky
Rostliny jako drogy a jejich
zneužívání
Práce pro zlepšení školního
prostředí
Hygiena, bezpečnostní
předpisy, první pomoc při
úrazu, bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
Ochrana pracovního a
životního prostředí
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Používání atlasů,
mikroskopů, lup, videa
Exkurze, besedy
Skupinová práce
Výstavky

Dodržuje základy
bezpečnosti a ochrany při
práci, hygienická
pravidla a předpisy, dodržuje
technologickou kázeň
Na modelových situacích
předvede poskytnutí první
pomoci při úrazu

Očekávané výstupy
Žák:
Uvede, předvede, ovládá
jednoduché, pracovní
postupy na zahradě a při
pěstování rostlin obecně
Provede jednoduché
pěstitelské činnosti, pokusy a
pozorování, předvede
způsoby ošetřování rostlin
Uvede hlavní zásady
pěstování vybraných rostlin
Používá vodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní a
osobní ochranné prostředky
Správně zachází s
pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením,
včetně jejich údržby
Uvede, předvede základní
způsoby ošetřování
okrasných
dřevin, pokojových rostlin aj.
Uvede, předvede využití
okrasných (pokojových)
rostlin v interiéru
Uvede příklady známých
vztahů rostlin a zdraví
člověka

Člověk a svět práce
7.ročník
Učivo

Průřezová témata, poznámky

Pěstitelské práce
Základní podmínky pro
pěstování rostlin, příprava
záhonu, typy půdy

Př– ekologie, zelenina,
ovoce, zvířata
Z – půda, rostliny
CH – fotosyntéza
VV – tvary, barva, proměny,
Hlavní druhy zeleniny, osivo, nářadí
sadba, příprava osiva,
ČaZ – první pomoc, hygiena,
předpěstování zeleninové
příprava pokrmů
sadby, skleníky a pařeniště
LV – práce s literaturou
Druhy ovocných rostlin,
rozmnožování a řez
ovocných rostlin, výživa a
hnojení ovocných dřevin,
škůdci a ochrana ovocných
dřevin, sklizeň a skladování
ovoce
Šlechtění rostlin
Okrasné rostliny, pěstování
vybraných okrasných dřevin,
květin a jejich význam,
alternativní způsoby
pěstování rostlin
(hydroponie), rozdělení a
charakteristika okrasných
rostlin, základy ošetřování
pokojových rostlin,
rozmnožování okrasných
rostlin
Květiny v exteriéru a
interiéru, řez, vazba, úprava
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Používání atlasů,
mikroskopů, lup, videa
Exkurze, besedy
Skupinová práce
Výstavky

Prokáže osvojení
požadovaných základních
pracovních dovednosti a
návyků

květin, sušení rostlin, výběr
rostlin pro sušení,
jednoduchá vazba,
velikonoční vazba
Léčivé rostliny

Udržuje pořádek na
pracovním místě
Dodržuje základní zásady
péče o pracovní a životní
prostředí
Dodržuje základy
bezpečnosti a ochrany při
práci, hygienická
pravidla a předpisy, dodržuje
technologickou kázeň

Práce pro zlepšení školního
prostředí
Ochrana rostlin a půdy
Hygiena, bezpečnostní
předpisy, první pomoc při
úrazu, bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
Ochrana pracovního a
životního prostředí

Na modelových situacích
předvede poskytnutí první
pomoci při úrazu
Žák:
Přečte jednoduchý technický
výkres
Vypracuje jednoduchý
technický výkres

Práce s technickými
materiály
Grafická komunikace:
technické náčrty a výkresy,
čtení technických výkresů
Měření a orýsování výrobku

Změří a orýsuje výrobek
Při technickém kreslení
používá správné pomůcky a
dbá na estetickou úpravu

Práce podle technických
výkresů s materiály:dřevo,
plasty, kovy

Uvede vlastnosti materiálů
(dřevo, plasty, kovy)

Vlastnosti materiálů a jejich
využití v praxi (dřevo, plasty,
kovy)

Provede zadané praktické
činnosti s danými materiály:
dřevo, plasty, kovy, přírodní
materiály

Pracovní pomůcky, nářadí a
nástroje pro ruční opracování
materiálů: dřevo, plasty,
kovy

Správně vykoná zadané
praktické činnosti

Práce se dřevem: řezání,
vrtání, spojování, čepování,
lepení, povrchová úprava

Správně zachází s
pomůckami, nástroji,

Práce s kovy: řezání,
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nářadím a zařízením včetně
údržby
Udržuje pořádek na
pracovním místě
Dodržuje základní zásady
péče o pracovní a životní
prostředí
Dodržuje základy
bezpečnosti a ochrany při
práci, hygienická pravidla a
předpisy, dodržuje
technologickou kázeň
Na modelových situacích
předvede poskytnutí první
pomoci při úrazu

Očekávané výstupy
Žák
- dodržuje základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy
- umí poskytnout první
pomoc při úrazech i
elektrickým proudem
- provádí jednoduché práce
s různými materiály,
dodržuje stanovené pracovní
postupy
- umí zhotovit jednoduchý
náčrt výrobku
- orientuje se v pracovních
činnostech vybraných profesí

pilování, vrtání, ohýbání,
povrchová úprava, výrobek z
více částí, spojování kovů,
závity, nýty, pájení,
Práce s plasty: řezání,
pilování, vrtání, ohýbání,
spojování, tepelné tvarování
Práce pro zlepšení školního
prostředí
Hygiena, bezpečnostní
předpisy, první pomoc při
úrazu, bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
Ochrana pracovního a
životního prostředí

Člověk a svět práce
8. ročník
Učivo
Elektrotechnika
v domácnosti – funkce,
ovládání, používání a údržba
- nebezpečí úrazu,
první pomoc

Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní
postupy
Úloha techniky v životě
člověka
Technické náčrty a výkresy
Povolání lidí
Druhy pracovišť
Pracovní příležitosti v
regionu
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Průřezová témata, poznámky

Matematika - geometrie

Očekávané výstupy
Žák
- řeší jednoduché technické
úkoly, výběr materiálu,
pracovních nástrojů a
nástrojů a nářadí

Člověk a svět práce
9.ročník
Učivo
Pracovní pomůcky
Ruční nářadí a nástroje
Organizace práce
Technologické postupy

- provádí montáž, demontáž
a údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení

Sestavování modelů
Práce s návody
Oprava školních pomůcek
Oprava školního nábytku
Údržba jízdních kol

- správné používání ručního
nářadí

Drobná údržba v domácnosti
Pracovní postupy

- posoudí své možnosti při
rozhodování o volbě
povolání
- orientuje se v profesních
informacích

Trh práce
Kvalifikační požadavky
Pracovní příležitosti v
regionu
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Průřezová témata, poznámky

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení
žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni)
po celý školní rok.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává
informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil,
v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní
návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.
Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se
soustředit i na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem
stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a
projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.
Jedním z hlavních cílů pedagogické práce obecně by se mělo stát oslabování vnější motivace
žáků – motivace prostřednictvím známek, která je užívána na většině základních škol. Naopak
by mělo docházet k posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým vlastním
(sebe)hodnocením.
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.
Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým
průměrem běžné klasifikace.
Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na
akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům
a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

pedagogický pracovník uplatňuje

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
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V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný
klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

klasifikační

stupeň

za

Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce
objektivně a přiměřeně náročně.
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.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.
Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v
pedagogické radě.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního
stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého
stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se
za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje
žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o
tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní
učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.
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Zásady pro hodnocení chování ve škole
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu na
vysvědčení nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu na vysvědčení nebo jiné
ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Vyučující jednotlivých předmětů můžou na základě vlastního rozhodnutí udělit pochvalu do
žákovské knížky nebo jiné ocenění za reprezentaci školy na soutěžích, za výrazný projev
školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a
s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování
školního a vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit tato výchovná opatření:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných
školou.
Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
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Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o
chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek
učení.
Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.
Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
Stupně hodnocení prospěchu
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení
stupni prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl (a) s vyznamenáním,
b) prospěl (a),
c) neprospěl (a)
d) nehodnocen (a).
Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi
dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Při průběžné kvalifikaci dílčích výsledků žáků lze využít další motivační hodnocení ve formě
potržených jedniček, použití znamének plus a mínus, použití symbolů a obrázků, např.
smajlíků.
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
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- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v
souladu s požadavky vzdělávacího programu hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně,
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný,
přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
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teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují
nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy
techniky, domácí nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s
požadavky vzdělávacího programu se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
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Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v
práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s
častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má
závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o
pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a
energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel
se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
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nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a
sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a
tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní
vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
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Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupně hodnocení chování
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni:
a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 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.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) ,didaktickými testy,
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními
osnovami,
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- analýzou různých činností žáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních
základní školy.
Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni
postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

AUTOEVALUACE ŠKOLY
Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí věnovat
velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je
vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností.
1. Oblasti autoevaluace
materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
průběh vzdělávání
školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
výsledky vzdělávání
řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání
2. Cíle a kritéria autoevaluace
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady
pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na
každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok).
3. Nástroje autoevaluace
- hospitační a kontrolní činnost vedení školy
- rozhovory s pedagogy a dalšími pracovníky školy
- rozhovory se žáky a se zákonnými zástupci žáků
- analýza školní dokumentace a žákovských prací
- dotazníková šetření
- prohlídka prostor a vybavení školy
- závěry kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele
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- srovnávací testy (Cermat, SCIO)
- zápisy z pedagogických rad
- plnění závazných ukazatelů rozpočtu
- finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
- rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti
- výsledky inventarizace majetku
4. Časové rozvržení autoevaluačních činností
hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku)
sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začátek škol.
roku)
dovednostní testy žáků – průběžně
srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok)
dotazníky na klima školy (1x za 2 roky)
rozhovory s učiteli a žáky (v průběhu celého škol. roku)
výstupy z jednání školské rady (v průběhu celého škol. roku)
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