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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Škola pro život

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: Otevřená 986/20a, Brno-Žebětín, 64100
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Dagmar Šenbergerová
KONTAKT: e-mail: info@zszebetin.cz, web: http://www.zszebetin.cz
IČ: 49466208
RED-IZO: 600108465
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Aneta Bažantová

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
ADRESA ZŘIZOVATELE: Křivánkovo nám. 35, 64100 Brno
KONTAKTY:
Telefon: 546 217 110
E-mail: starosta@zebetin.cz
Starosta: Ing. Vít Beran

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2022
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 10. 6. 2022
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 20. 6. 2022
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................................................
ředitel školy

.................................................
Razítko školy

Mgr. Dagmar Šenbergerová

6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život

2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Brno, Otevřená, je úplnou , bezbariérovou školou, která nabízí základní vzdělání pro
žáky z městské části Brno-Žebětín i z okolních městských částí. Škola je vhodně situována, blízko MŠ
Žabka, v klidné zóně stranou dopravního ruchu. Kapacita školy je 640 žáků. Součástí školy je školní
družina s kapacitou 150 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně. Součástí
základní školy je školní jídelna, která poskytuje stravování žákům školy. Od září 2015 je součástí
školy i školní hřiště, které je tvořeno dvěma sektory. Sektorem sportovním (běžecká dráha s hodem
do dálky, skok daleký a hřiště na míčové a jiné sporty) a oddychovým, tvořeným třemi herními
prvky, otevřeným ohništěm a altánem.
Vybavení školy: ZŠ Otevřená vyučuje v jedné budově, která se nachází v oploceném areálu
s centrálním shromažďovacím místem a zelení. Škola disponuje mnoha učebnami, z nichž jedna je
jazyková učebna, jedna učebna výpočetní techniky, čtyři učebny praktického vyučování – keramika,
cvičná kuchyňka a dvě dílny. V prostorách školní družiny se nachází multifunkční prostor pro výuku
čtení, hudební výchovy a multimediální výchovy. Dále má škola k dispozici dvě tělocvičny. Po
materiální stránce je škola velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a výpočetní
technikou. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici pitné fontány na centrálních chodbách.
Logem této školy jsou otevřené dveře, které mají symbolizovat:
•

otevřenost a důvěryhodnost

•

otevřenost dětem a rodičům

•

otevřenost novým poznatkům a podnětům.

Prioritní oblasti činnosti školy:
· škola rodinného typu
· výuka anglického jazyka od 1. třídy
· spolupráce se zřizovatelem školy – účast žáků na kulturních, sportovních a společenských akcích
pořádaných městem
· široké spektrum zájmových kroužků
· výchovné poradenství – spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou při řešení
výchovných a vzdělávacích problémů žáků
· spolupráce s okolními plně organizovanými základními školami
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· besedy s odborníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů – drogy, šikana, kyberšikana,
dětská kriminalita
· výchova dětí k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna na vedlejší ulici, v klidové zóně.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích
státních příslušníků.
Škola je plně bezbariérová s nájezdními rampami, výtahem i záchody pro tělesně postižené.
Žáci jsou integrováni dle doporučení ŠPZ a jsou zařazováni do kmenových tříd. Je jim věnována
speciálně-pedagogická podpora.

2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k
dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní
hřiště. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici
hřiště, herna, knihovna, informační centrum. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT,
praktické vyučování, tělocvična. Dále škola umožňuje žákům využít žákovské počítače pro připojení
k internetu, specializované učebny, bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT,
tělesná výchova.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
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2.5 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce
neziskové organizace
obec/město
školská rada
školské poradenské zařízení

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní akce
(výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky.

2.7 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 40 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost
učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71–100 %.

2.8 Dlouhodobé projekty
Asociace aktivních škol
Projekt „Férová škola“ Ligy lidských práv
Projekt „Rodiče vítáni“
Sítě brněnských otevřených škol
Ovoce do škol
MAP
APIV
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
Základní škola Otevřená, Otevřená 20a je rodinná škola, která nabízí základní vzdělání pro žáky z
Žebětína, Kamech a okolí města Brna. Škola je vhodně situována v klidné zóně stranou dopravního
ruchu. Kapacita školy je 640 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 150 žáků, která
uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky, a školní jídelna, která poskytuje stravování žákům školy.
Dále se předpokládá, že žáci naší školy budou tvořivě a logicky myslet, řešit problémy,
spolupracovat a zároveň brát ohled na individualitu, zodpovědně plnit své povinnosti a vhodným
způsobem uplatňovat svá práva, aktivně používat mateřský jazyk a základy anglického jazyka,
využívat pozitivní vztahy v chování, jednání a prožívání životních situací, napomáhat rozvoji a
ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví, mít kladný postoj k duchovním hodnotám,
vtaženi do problematiky humanitární pomoci, vedeni k životnímu stylu umožňujícímu trvale
udržitelný rozvoj společnosti, znát život v EU a srovnáním s životem v naší vlasti vedeni k
vlastenectví a vědomí národní identity.
Výuka je na 2. stupni realizována dvěma formami vzdělávání:
•

Rozšířená výuka anglického jazyka

•

Rozšířená výuka informatiky a tělesné výchovy

Rozšířená výuka anglického jazyka je realizována na základě rozřazovacího testu, který žáci skládají
po absolvování 1. stupně, pokud mají o tuto formu vzdělávání zájem.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
3.2.1 Forma vzdělávání: Denní - 1. stupeň

Kompetence k učení

Výchovné a vzdělávací strategie
Vedeme žáky k:
• vyhledávání informací a kritickému hodnocení
• sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých
• aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v
praktickém životě
• dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k učení a k
dovednosti zvolit vhodnou strategii učení
• umění realizace a prezentace výsledků jejich činnosti před
kolektivem
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k řešení
Vedeme žáky k:
problémů
• hledání různých řešení problému
• rozvoji tvořivého myšlení
• spolupráci při řešení problému
• k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
• k prezentaci a schopnosti obhajoby výsledků vlastních řešení
Kompetence
Vedeme žáky k:
komunikativní
• kultivovanému verbálnímu a neverbálnímu projevu, k
dovednosti vést dialog a vhodnou konverzaci
• rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat
názor druhých, k užívání vhodné argumentace
• dovednosti vystupovat před skupinou lidí
• umění naslouchat
Kompetence sociální a Vedeme žáky k:
personální
• spolupodílení se na chodu školy
• vzájemné spolupráci
• zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a
pěstování dobrých mezilidských vztahů
• povědomí o spoluodpovědnosti za práci a činnost školy a její
obraz na veřejnosti
Kompetence občanské Vedeme žáky k:
• správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout,
případně vyhledat účinnou pomoc
• důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem,
zákonů a společenských norem
• péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně
• dodržování základních hygienických návyků a zdravému
způsobu života
• vlastenectví, k hrdosti na svůj region a na kulturní a historické
dědictví
• úsilí o odhalování a okamžité řešení jakýchkoliv zárodků
sociálně patologických jevů
Kompetence pracovní Vedeme žáky k:
• vytváření povědomí společenské důležitosti práce
• dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo
ni
• objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce
• hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech
• dodržování povinností, závazků a termínů
• respektování autorských práv
Kompetence digitální Učitel vede žáky k:
• pochopení významu digitálních technologií pro lidskou
společnost
• etickému chování při spolupráci, komunikaci a sdílení informací
v digitálním prostředí
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Výchovné a vzdělávací strategie

•

samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou
činnost či řešený problém použít

3.2.2 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka anglického

jazyka
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Vedeme žáky k:
• vyhledávání informací a kritickému hodnocení
• aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v
praktickém životě
• dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k učení a k
dovednosti zvolit vhodnou strategii učení
• umění realizace a prezentace výsledků jejich činnosti před
kolektivem
Kompetence k řešení
Vedeme žáky k:
problémů
• hledání různých řešení problému
• rozvoji tvořivého myšlení
• spolupráci při řešení problému
• k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
• k prezentaci a schopnosti obhajoby výsledků vlastních řešení
Kompetence
Vedeme žáky k:
komunikativní
• kultivovanému verbálnímu a neverbálnímu projevu, k
dovednosti vést dialog a vhodnou konverzaci
• rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat
názor druhých, k užívání vhodné argumentace
• dovednosti vystupovat před skupinou lidí
• umění naslouchat
Kompetence sociální a Vedeme žáky k:
personální
• spolupodílení se na chodu školy
• vzájemné spolupráci
• zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a
pěstování dobrých mezilidským vztahům
• povědomí o spoluodpovědnosti za práci a činnost školy a její
obraz na veřejnosti
Kompetence občanské Vedeme žáky k:
• správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout,
případně vyhledat účinnou pomoc
• důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem,
zákonů a společenských norem
• péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně
• dodržování základních hygienických návyků a zdravému
způsobu života
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Výchovné a vzdělávací strategie

•

Kompetence pracovní

Kompetence digitální

vlastenectví, k hrdosti na svůj region a na kulturní a historické
dědictví
• úsilí o odhalování a okamžité řešení jakýchkoliv zárodků
sociálně patologických jevů
Vedeme žáky k:
• vytváření povědomí společenské důležitosti práce
• dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo
ni
• objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce
• hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech
• dodržování povinností, závazků a termínů
• respektování autorských práv
Učitel vede žáky k:
• pochopení významu digitálních technologií pro lidskou
společnost
• etickému chování při spolupráci, komunikaci a sdílení informací
v digitálním prostředí
• samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou
činnost či řešený problém použít

3.2.3 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka tělesné výchovy

a informatiky

Kompetence k učení

Kompetence k řešení
problémů

Kompetence
komunikativní

Výchovné a vzdělávací strategie
Vedeme žáky k:
• vyhledávání informací a kritickému hodnocení
• sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých
• aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v
praktickém životě
• dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k učení a k
dovednosti zvolit vhodnou strategii učení
• umění realizace a prezentace výsledků jejich činnosti před
kolektivem
Vedeme žáky k:
• hledání různých řešení problému
• rozvoji tvořivého myšlení
• spolupráci při řešení problému
• k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
• k prezentaci a schopnosti obhajoby výsledků vlastních řešení
Vedeme žáky k:
• kultivovanému verbálnímu a neverbálnímu projevu, k
dovednosti vést dialog a vhodnou konverzaci
• rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat
názor druhých, k užívání vhodné argumentace
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Výchovné a vzdělávací strategie

•
•

dovednosti vystupovat před skupinou lidí
umění naslouchat
Kompetence sociální a Vedeme žáky k:
personální
• spolupodílení se na chodu školy
• vzájemné spolupráci
• zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a
pěstování dobrých mezilidským vztahů
• povědomí o spoluodpovědnosti za práci a činnost školy a její
obraz na veřejnosti
Kompetence občanské Vedeme žáky k:
• správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout,
případně vyhledat účinnou pomoc
• důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem,
zákonů a společenských norem
• péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně
• dodržování základních hygienických návyků a zdravému
způsobu života
• vlastenectví, k hrdosti na svůj region a na kulturní a historické
dědictví
• úsilí o odhalování a okamžité řešení jakýchkoliv zárodků
sociálně patologických jevů
Kompetence pracovní Vedeme žáky k:
• vytváření povědomí společenské důležitosti práce
• dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo
ni
• objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce
• hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech
• dodržování povinností, závazků a termínů
• respektování autorských práv
Kompetence digitální Učitel vede žáky k:
• pochopení významu digitálních technologií pro lidskou
společnost
• etickému chování při spolupráci, komunikaci a sdílení informací
v digitálním prostředí
• samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou
činnost či řešený problém použít

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
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Plán pedagogické podpory (PLPP) může sestavit třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s
jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení
znalostí a dovedností.
Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě
plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených
cílů. V případě nenaplnění stanovených cílů doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití
poradenské pomoci školského poradenského zařízení. S písemným plánem pedagogické podpory
seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické
pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných
opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka
nebo zákonného zástupce. Výchovný poradce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou
poradnou (PPP) a domlouvá se na vyhodnocení IVP.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Při vzdělávání žáků s autismem spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem (SPC), při
vzdělávání žáků s logopedickými vadami s SPC při základní škole a mateřské škole logopedické a při
vzdělávání žáků s jiným znevýhodněním s SPC pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Dále probíhá
pravidelná spolupráce s OSPOD, s kterým jsou projednávány některé složité otázky spojené
s výchovou a vzdělávání žáků.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje
jeho činnost, dále školním speciálním pedagogem, školním psychologem a školním metodikem
prevence. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se
školským poradenským zařízením.
Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
I. Pedagogický pracovník (většinou TU) provádí depistáž žáka, u kterého pozoruje výukové obtíže.
II. Pedagogickou podporu, zvolené postupy a jejich vyhodnocování konzultuje se školním
poradenským pracovištěm.
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III. Po uplynutí tří měsíců a vyhodnocení zvolených postupů, které nebyly účinné, vypracovává TU
společně s pracovníky školního poradenského pracoviště PLPP, který pravidelně konzultuje a
vyhodnocuje.
IV. Prostředky pedagogické a materiální podpory žáka se stanovují na základě doporučení školského
poradenského pracoviště.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky - u mladších žáků využívání skupinové výuky - postupný
přechod k systému kooperativní výuky - v případě doporučení může být pro žáka vložena do
vyučovací hodiny krátká přestávka
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

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Plán pedagogické podpory (PLPP) může sestavit třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s
jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení
znalostí a dovedností.
Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě
plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených
cílů. V případě nenaplnění stanovených cílů doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití
poradenské pomoci školského poradenského zařízení. S písemným plánem pedagogické podpory
seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické
pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných
opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka
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nebo zákonného zástupce. Výchovný poradce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou
poradnou (PPP) a domlouvá se na vyhodnocení IVP.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

V případě potřeby škola spolupracuje se subjekty, které se zabývají podporou žáků mimořádně
nadaných.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje
jeho činnost, dále školním speciálním pedagogem, školním psychologem a školním metodikem
prevence. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se
školským poradenským zařízením.

3.5 Začlenění průřezových témat
3.5.1 Forma vzdělávání: Denní - 1. stupeň
Průřezové
1. ročník 2. ročník
téma/Tematický
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
ČJ , AJ , M ČJ , AJ ,
poznávání
, PRV , HV M , HV ,
, Vv , Tv , Vv , Tv ,
Pv , Nb Pv , Nb
Sebepoznání a
ČJ , PRV , Tv , Nb
sebepojetí
Tv , Nb
Seberegulace a
sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

3. ročník 4. ročník 5. ročník

6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník

ČJ , M , ČJ , AJ , ČJ , AJ ,
PRV , HV M , HV , M , HV ,
, Vv
Nb
Nb

PRV , HV ČJ , AJ ,
HV , Tv ,
Nb
ČJ , M , ČJ , PRV , AJ , M , ČJ , AJ ,
PRV , Vv , HV , Vv , PRV , HV M , HV ,
Tv , Pv
Tv
, Tv , Pv Třv , Tv

ČJ , AJ ,
Př , HV ,
Tv , Nb
ČJ , AJ ,
M , HV ,
Třv , Tv ,
Nb
ČJ , Vv , HV , Tv ČJ , PRV , ČJ , HV , HV , Třv
Tv
HV , Vv , Třv , Tv
, Tv
Tv
M , HV , ČJ , HV , ČJ , AJ , Inf , ČJ , Inf , ČJ ,
Vv , Pv Vv , Pv M , HV , AJ , M , AJ , HV ,
Vv , Pv HV , Třv
Třv
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

Kooperace a
kompetice

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

6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník

AJ

PRV , Nb ČJ , Nb ČJ , Př ,
Nb
ČJ , PRV , ČJ , PRV , PRV , Nb ČJ , AJ , ČJ , AJ ,
Nb
Pv , Nb
Třv , Nb Třv , Nb
ČJ , AJ , Tv ČJ , AJ , ČJ , AJ , Inf , ČJ , Inf , ČJ ,
PRV , Tv , M , PRV , AJ , Vl , AJ , HV ,
Pv
HV , Vv , HV , Třv Třv , Tv
Tv , Nb
, Tv
ČJ , M , PRV , Pv AJ , PRV , Inf , ČJ , Inf , ČJ ,
Vv , Pv
Vv , Tv , AJ , Třv , AJ , Třv ,
Pv
Tv
Tv
ČJ , M M , PRV
PRV
ČJ , M , ČJ , AJ ,
Př , Třv M , Třv

Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
ČJ , Pv
PRV
ČJ
ČJ , Př ,
praktická etika
Třv
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost
Vl
Př , Vl
a škola
Občan, občanská
PRV
PRV
Vl
Př , Vl
společnost a stát
Formy participace
PRV
Vl
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
Vl
Vl
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
AJ
AJ , PRV ČJ , AJ , AJ , Vl
zajímá
Nb
Objevujeme Evropu a
M
AJ , Vl AJ , Vl
svět
Jsme Evropané
Inf
Inf , M ,
Vl
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ČJ , AJ , AJ , Nb
ČJ
ČJ , AJ , ČJ , AJ ,
Vv , Pv ,
Nb
Vl
Nb
Lidské vztahy
Nb
PRV
ČJ , AJ , AJ , Př
Vl , Nb
Etnický původ
PRV
Vl , Nb ČJ , Nb
Multikulturalita
Princip sociálního
smíru a solidarity

AJ

AJ

AJ

AJ

AJ
Vl
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Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
PRV , Pv
PRV
PRV
M , Př
Př
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv
médií ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

3.5.1.1

PRV
PRV

Pv

Vv

Vv

Př

Př

Př

Př

ČJ , Př , Př , Nb
Vl , Třv

ČJ

Inf , ČJ

Inf , ČJ

Inf , ČJ

Inf , ČJ

ČJ
ČJ
ČJ

ČJ
ČJ
ČJ

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
AJ
ČJ
HV
Inf
M
Nb
Př
PRV
Pv
Třv
Tv
Vl

Název předmětu
Anglický jazyk
Český jazyk
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Náboženství
Přírodověda
Prvouka
Pracovní výchova
Tvořivá výchova
Tělesná výchova
Vlastivěda
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Zkratka
Vv

Název předmětu
Výtvarná výchova

3.5.2 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka anglického

jazyka
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6. ročník 7. ročník 8. ročník
9.
téma/Tematický okruh ročník ročník ročník ročník ročník
ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
ČJL , F , Přs ČJL , D , F D , F , Ch ,
poznávání
, Z , AJ , M , Přs , Z , Z , M , HV ,
, HV
AJ , M ,
Třv
Třv
Sebepoznání a
Inf , OV , OV , AJ , D , Přs ,
sebepojetí
HV , Třv , NJ , HV , VkZ , AJ ,
Tv
Třv , Tv NJ , HV ,
Třv , Tv
Seberegulace a
Přs , Z , AJ OV , Z , AJ VkZ , Třv ,
sebeorganizace
, M , Třv , , Třv , Tv
Tv
Tv
Psychohygiena
HV , Třv , OV , HV , OV , VkZ ,
Tv
Třv
AJ , HV ,
Třv
Kreativita
ČJL , Z , HV ČJL , NJ , ČJL , Z , HV
, Třv
HV , Třv
, Třv
Poznávání lidí
ČJL
ČJL , OV ,
OV
Z , NJ
Mezilidské vztahy
ČJL , OV , OV , Z , OV , NJ ,
Třv
Třv , Tv Třv , Tv
Komunikace
ČJL , D , Inf ČJL , OV , ČJL , OV ,
, Z , AJ , M Z , AJ , NJ VkZ , AJ ,
, HV , Třv , , Třv
NJ , HV ,
Tv
Třv , Tv
Kooperace a kompetice
ČJL , Z , AJ Inf , OV , Z , NJ , Třv
, Třv , Tv Z , AJ , NJ
, Tv
, Třv , Tv
Řešení problémů a
ČJL , D , ČJL , D , D , Ch , OV
rozhodovací
OV , Přs , OV , Přs , , NJ , M
dovednosti
M
M
Hodnoty, postoje,
OV
ČJL , OV ČJL , OV
praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a
HV
D , OV
škola
Občan, občanská
OV
D , OV
D , OV
společnost a stát
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6. ročník 7. ročník
téma/Tematický okruh ročník ročník ročník ročník ročník
Formy participace
D , OV
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
D
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
AJ , HV
AJ , HV
zajímá
Objevujeme Evropu a
D , Z , Třv ČJL , D ,
svět
NJ , Třv
Jsme Evropané
OV
OV , NJ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

ČJL , AJ ,
Třv

8. ročník
D , OV

OV

OV , Z , AJ
, HV
Z , NJ , Třv
ČJL , D , Z

AJ , Třv

NJ , Třv

Lidské vztahy

OV , Z

Etnický původ

D , OV

D , VkZ , Z
, AJ
D

OV , NJ

D , AJ

Multikulturalita

OV

Princip sociálního
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy

OV

Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv médií
ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení

Přs

9.
ročník

Přs , Třv

F , Přs

F , Ch , Přs

OV , Z

F , OV , Ch , Z , AJ
Přs , Z ,
Tv
ČJL , OV , OV , Přs Přs , VkZ ,
Přs
AJ
AJ

ČJL , Z , AJ

ČJL
ČJL

ČJL

ČJL

NJ

ČJL

Inf , OV

AJ

Třv

Třv
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6. ročník 7. ročník 8. ročník
9.
téma/Tematický okruh ročník ročník ročník ročník ročník
ročník
Práce v realizačním
Inf
Inf
ČJL
týmu

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

3.5.2.1
Zkratka

AJ
Ch
ČJL
D
F
HV
Inf
M
NJ
OV
Přs
Třv
Tv
VkZ
Z

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Německý jazyk
Občanská výchova
Přírodopis
Tvořivá výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Zeměpis

3.5.3 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka tělesné výchovy

a informatiky
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6. ročník 7. ročník
téma/Tematický okruh ročník ročník ročník ročník ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
ČJL , AJ , ČJL , AJ ,
poznávání
M , HV , F , M , D , F ,
Přs , Z Třv , Přs ,
Z
Sebepoznání a
Inf , D , HV AJ , NJ ,
sebepojetí
, OV , Třv , HV , OV ,
Tv
Třv , Tv
Seberegulace a
sebeorganizace

8. ročník

9.
ročník

Ch , M , D
, HV , F ,
Třv , Z

VkZ , AJ ,
NJ , D , HV
, Třv , Přs ,
Tv
AJ , M , AJ , OV , VkZ , Třv ,
Třv , Přs , Třv , Tv ,
Tv
Tv , Z
Z
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6. ročník 7. ročník 8. ročník
9.
téma/Tematický okruh ročník ročník ročník ročník ročník
ročník
Psychohygiena
HV , Třv , HV , OV , VkZ , AJ ,
Tv
Třv
HV , OV ,
Třv
Kreativita
ČJL , HV , ČJL , NJ , ČJL , HV ,
Třv , Z
HV , Třv
Třv , Z
Poznávání lidí
ČJL
ČJL , NJ ,
OV
OV , Z
Mezilidské vztahy
ČJL , OV , OV , Třv , NJ , OV ,
Třv
Tv , Z
Třv , Tv
Komunikace
Inf , ČJL , ČJL , AJ , VkZ , ČJL ,
AJ , M , D , NJ , OV , AJ , NJ ,
HV , Třv , Třv , Z HV , OV ,
Tv , Z
Třv , Tv
Kooperace a kompetice
ČJL , AJ , Inf , AJ , NJ , Třv ,
Třv , Tv , Z NJ , OV ,
Tv , Z
Třv , Tv ,
Z
Řešení problémů a
ČJL , M , D ČJL , M , Ch , M , D
rozhodovací
, OV , Přs D , OV ,
, OV
dovednosti
Přs
Hodnoty, postoje,
OV
ČJL , OV ČJL , OV
praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a
HV
D , OV
škola
Občan, občanská
D , OV
D , OV
D , OV
společnost a stát
Formy participace
D , OV
D , OV
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
D
OV
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
AJ , HV
AJ , HV AJ , HV ,
zajímá
OV , Z
Objevujeme Evropu a
D , Třv , Z ČJL , NJ , NJ , Třv , Z
svět
D , Třv
Jsme Evropané
D , OV
NJ , OV ČJL , D , Z
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference

ČJL , AJ ,
Třv

Lidské vztahy
Etnický původ

D

AJ , Třv

NJ , Třv

OV , Z

VkZ , AJ ,
D,Z
D

D , OV
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6. ročník 7. ročník 8. ročník
9.
téma/Tematický okruh ročník ročník ročník ročník ročník
ročník
Multikulturalita
OV
NJ , OV
AJ , D
Princip sociálního
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv médií
ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

OV

Přs

Třv , Přs

F , Přs

Ch , F , Přs

OV , Přs , Z OV , F , Ch , AJ , Z
Přs , Tv ,
Z
ČJL , OV , OV , Přs VkZ , AJ ,
Přs
Přs
AJ , D

ČJL , AJ , Z

ČJL
ČJL

ČJL
NJ

ČJL

Inf , OV

AJ

ČJL

Třv

Třv

Inf

Inf

ČJL

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

3.5.3.1
Zkratka

AJ
Ch
ČJL
D
F
HV
Inf
M
NJ
OV

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Německý jazyk
Občanská výchova
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Zkratka
Přs
Třv
Tv
VkZ
Z

Název předmětu
Přírodopis
Tvořivá výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Forma vzdělávání: Denní - 1. stupeň
4.1.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Předmět

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk

Matematika a její
aplikace
Informatika

Matematika

Člověk a jeho svět

Prvouka

Umění a kultura

Anglický jazyk

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
6+2
6+2
9
6
6

Dotace 1.
stupeň

0+2

3

3+1

3+1

9+6

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

1

1

2

1+1

2

2

5+1

Přírodověda

1

1

2

Vlastivěda

2

2

4

1

1

5

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tvořivá výchova

1

1

1

1

1

1+1

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

Člověk a svět práce

Pracovní
výchova

1

1

1

Dotace 2.
stupeň

33+4

0+2

Informatika

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník

3+1
3

3

6

2

2

10
3
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Vzdělávací oblast

Předmět

Nepovinné předměty

Náboženství

Celkem hodin

4.1.1.1

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
1
1
1
1
1
21

22

25

25

25

Dotace 1.
stupeň

102+16

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
0

0

0

0

Dotace 2.
stupeň

0

Poznámky k učebnímu plánu

Poznámky k učebnímu plánu - I. stupeň
1. Z disponibilní časové dotace 16 hodin bylo do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace zařazeno navíc 10 vyučovacích hodin, 4 vyučovací
hodiny do oblasti Matematika a její aplikace, 1 vyučovací hodina do oblasti Člověk a jeho svět a 1 vyučovací hodina do oblasti Umění a kultura.
2. Vyučovací předmět český jazyk je na 1. stupni posílen o 4 vyučovací hodiny z celkové disponibilní dotace. Třída se v rámci výuky může dělit na
skupiny.
3. Na 1. stupni je výuka předmětu anglický jazyk navýšena o 6 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace. V rámci výuky se třída dělí na skupiny.
4. Vyučovací předmět matematika je na 1. stupni posílen o 4 vyučovací hodiny z disponibilní dotace ve 2. - 5. ročníku.
5. Vyučovací předmět prvouka je na 1. stupni posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní dotace, a to v 1. ročníku.
6. Vyučovací předmět výtvarná výchova je na 1. stupni posílen o 1 vyučovací hodiny z disponibilní dotace, a to ve 3. ročníku.
7. Vyučovací předmět tvořivá výchova je realizován spojením vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce a Umění a kultura. V rámci výuky se třídy dělí
na skupiny.
8. V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, podle potřeby vytvářet skupiny žáků ze
stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.
9. Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Výuka plavání probíhá ve 3. ročníku. Výuka
plavání neprobíhá na ZŠ Brno, Otevřená 20 a, příspěvková organizace. K výuce plavání škola využívá bazény v nejbližším okolí.
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10. Průřezová témata jsou realizována integrací do jednotlivých předmětů a pomocí speciálních tematických dnů (Den Země, Den vody, Anglický
projektový den).
11. V měsíci březnu probíhá standardně projektový Den vody, který je realizován spojením okruhů průřezového tématu Environmentální výchova:
Základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí.
12. V měsíci dubnu probíhá standardně projektový Den Země, který je realizován spojením okruhů průřezového tématu Environmentální výchova:
Vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí.
13. V měsíci červnu standardně probíhá Anglický projektový den, který je realizován spojením okruhů průřezových témat Multikulturalita a VMEGS:
Multikulturalita, Kulturní diference, Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané.

4.2 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka anglického jazyka
4.2.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník

Dotace 1.
stupeň

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
4+1
4
3+1
3+1

Německý jazyk

Dotace 2.
stupeň
11+2

3+1

3+1

9+3

2

2

4

Matematika a její
aplikace
Informatika

Matematika

4+1

4

4

12+1

Informatika

1

1

1

3

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

3

1+1

2

2

5+1

Člověk a příroda

Fyzika
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Vzdělávací oblast

Předmět

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník

Dotace 1.
stupeň

Chemie

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
2

Dotace 2.
stupeň
2

Přírodopis

2

1+1

1+1

4+2

Zeměpis

2

1+1

1+1

4+2

Umění a kultura
Člověk a svět práce

Hudební výchova

1

1

1

3

Tvořivá výchova

3

3

2

8

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

1
6

Tělesná výchova
Celkem hodin

4.2.1.1

0

0

0

0

0

0

2

2

2

30

30

32

0

81+11

Poznámky k učebnímu plánu

Poznámky k učebnímu plánu - II. stupeň
1. Výuka na 2. stupni je realizována ve dvou formách vzdělávání:
•

Rozšířená výuka anglického jazyka

•

Rozšířená výuka informatiky a tělesné výchovy

2. Celková povinná časová dotace činí na 2. stupni 122 hodin. Disponibilní časová dotace 18 hodin byla využita k posílení těchto předmětů: český jazyk a
literatura, matematika, anglický jazyk, informatika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, tvořivá výchova, tělesná výchova.
3. Průřezová témata jsou realizována integrací do jednotlivých předmětů a pomocí speciálních tematických dnů (Den Země, Den vody, Anglický projektový
den).
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4. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je na 2. stupni posílen o 3 vyučovací hodiny z disponibilní dotace. V 9. ročníku je navýšená hodina využita k
přípravě na přijímací zkoušky a plynulý přechod na střední školy.
5. Ve třídách s rozšířenou výukou AJ je předmět anglický jazyk posílen o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. Ve třídách s rozšířenou výukou
informatiky a tělesné výchovy je zachována původní časová dotace bez disponibilního navýšení. Při výuce anglického jazyka se třída dělí na skupiny v obou
formách vzdělávání.
6. Vzdělávací obor Další cizí jazyk je realizován v 7. - 9. ročníku v předmětu německý jazyk.
7. Vyučovací předmět matematika je na 2. stupni posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní dotace, a to v 6. a 9. ročníku. V 9. ročníku je navýšená hodina
využita k přípravě na přijímací zkoušky a plynulý přechod na střední školy. V rámci výuky předmětu lze dělit třídu na skupiny.
8. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je posílena o 7 vyučovacích hodin z disponibilní dotace v předmětech fyzika (+2 disponibilní hodiny, 6. a 9. ročník),
přírodopis (+2 disponibilní hodiny, 7.-8. ročník) a zeměpis (+3 disponibilní hodiny, 7.-9. ročník).
9. Vyučovací předmět tvořivá výchova integruje na 2. stupni vzdělávací oblast Umění a kultura, konkrétně vzdělávací obor Výtvarná výchova a vzdělávací
oblast Člověk a svět práce. Výuka v předmětu tvořivá výchova byla posílena o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace v 9. ročníku.
11. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je na 2. stupni realizována v předmětech tělesná výchova (6. - 9. ročník) a výchova ke zdraví (8. - 9. ročník).
12. Vyučovací předmět dějepis je v obou formách vzdělávání posílen o 1 disponibilní hodinu v 9. ročníku z důvodu hlubšího porozumění moderním dějinám,
které je potřebné pro chápání současného evropského vývoje.
12. Pro žáky 7. ročníku je v rámci vyučovacího předmětu tělesná výchova pořádán v případě dostatečného zájmu lyžařský kurz. Kurz může být v případě
potřeby doplněn zájemci z 8. a 9. ročníku.
13. V měsíci březnu probíhá standardně projektový Den vody, který je realizován spojením okruhů průřezového tématu Environmentální výchova: Základní
podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí.
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14. V měsíci dubnu probíhá standardně projektový Den Země, který je realizován spojením okruhů průřezového tématu Environmentální výchova: Vztah
člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí.
15. V měsíci červnu standardně probíhá Anglický projektový den, který je realizován spojením okruhů průřezových témat Multikulturalita a VMEGS:
Multikulturalita, kulturní diference, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané.
16. V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, podle potřeby vytvářet skupiny žáků ze stejných
nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.

4.3 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka tělesné výchovy a informatiky
4.3.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník

Dotace 1.
stupeň

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
4+1
4
3+1
3

Německý jazyk

Dotace 2.
stupeň
11+2

3

3

9

2

2

4

Matematika a její
aplikace
Informatika

Matematika

4+1

4

4

12+1

Informatika

1

1

1+1

3+1

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

3

2

2

2

5+1

Člověk a příroda

Chemie
Fyzika

1+1

2
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Vzdělávací oblast

Předmět

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník

Dotace 1.
stupeň

Přírodopis

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
2
1+1
1+1

Dotace 2.
stupeň
4+2

Zeměpis

2

1+1

1+1

4+2

Umění a kultura
Člověk a svět práce

Hudební výchova

1

1

1

3

Tvořivá výchova

3

3

2

8

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

1
6+2

Tělesná výchova
Celkem hodin

4.3.1.1

0

0

0

0

0

0

2+1

2+1

2

30

30

32

0

81+11

Poznámky k učebnímu plánu

Poznámky k učebnímu plánu - II. stupeň
1. Výuka na 2. stupni je realizována ve dvou formách vzdělávání:
•

Rozšířená výuka anglického jazyka

•

Rozšířená výuka informatiky a tělesné výchovy

2. Celková povinná časová dotace činí na 2. stupni 122 hodin. Disponibilní časová dotace 18 hodin byla využita k posílení těchto předmětů: český jazyk a
literatura, matematika, anglický jazyk, informatika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, tvořivá výchova, tělesná výchova.
3. Průřezová témata jsou realizována integrací do jednotlivých předmětů a pomocí speciálních tematických dnů (Den Země, Den vody, Anglický projektový
den).
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4. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je na 2. stupni posílen o 3 vyučovací hodiny z disponibilní dotace. V 9. ročníku je navýšená hodina využita k
přípravě na přijímací zkoušky a plynulý přechod na střední školy. V souladu se ŠVP lze dělit třídu na skupiny.
5. Ve třídách s rozšířenou výukou informatiky a tělesné výchovy je zachována původní časová dotace předmětu anglický jazyk bez disponibilního navýšení.
Při výuce anglického jazyka se třída dělí na skupiny v obou formách vzdělávání.
6. Vzdělávací obor Další cizí jazyk je realizován v 7. - 9. ročníku v předmětu německý jazyk. V rámci výuky lze dělit třídu na skupiny.
7. Vyučovací předmět matematika je na 2. stupni posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní dotace, a to v 6. a 9. ročníku. V 9. ročníku je navýšená hodina
využita k přípravě na přijímací zkoušky a plynulý přechod na střední školy. V rámci výuky lze dělit třídu na skupiny.
8. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je posílena o 7 vyučovacích hodin z disponibilní dotace v předmětech fyzika (+2 disponibilní hodiny, 6. a 9. ročník),
přírodopis (+2 disponibilní hodiny, 7.-8. ročník) a zeměpis (+3 disponibilní hodiny, 7.-9. ročník).
9. Vyučovací předmět informatika je ve třídách s rozšířenou výuku informatiky a tělesné výchovy posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace
(8., 9. ročník). V rámci výuky lze dělit třídu na skupiny.
10. Vyučovací předmět tvořivá výchova integruje na 2. stupni vzdělávací oblast Umění a kultura, konkrétně vzdělávací obor Výtvarná výchova a vzdělávací
oblast Člověk a svět práce. Výuka v předmětu tvořivá výchova byla posílena o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace v 9. ročníku. V souladu se
ŠVP lze dělit třídu na skupiny.
11. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je na 2. stupni realizována v předmětech tělesná výchova (6. - 9. ročník) a výchova ke zdraví (8. - 9. ročník).
12. Vyučovací předmět dějepis je v obou formách vzdělávání posílen o 1 disponibilní hodinu v 9. ročníku z důvodu hlubšího porozumění moderním dějinám,
které je potřebné pro chápání současného evropského vývoje.
12. Vyučovací předmět tělesná výchova je ve třídách s rozšířenou výukou informatiky a tělesné výchovy posílen o 2 disponibilní hodiny v 6. a 7. ročníku.
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13. Pro žáky 7. ročníku je v rámci vyučovacího předmětu tělesná výchova pořádán v případě dostatečného zájmu lyžařský kurz. Kurz může být v případě
potřeby doplněn zájemci z 8. a 9. ročníku.
14. V měsíci březnu probíhá standardně projektový Den vody, který je realizován spojením okruhů průřezového tématu Environmentální výchova: Základní
podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí.
15. V měsíci dubnu probíhá standardně projektový Den Země, který je realizován spojením okruhů průřezového tématu Environmentální výchova: Vztah
člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí.
16. V měsíci červnu standardně probíhá Anglický projektový den, který je realizován spojením okruhů průřezových témat Multikulturalita a VMEGS:
Multikulturalita, kulturní diference, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané.
17. V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, podle potřeby vytvářet skupiny žáků ze stejných
nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.
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5 Učební osnovy
5.1 Forma vzdělávání: Denní - 1. stupeň
5.1.1 Český jazyk

1. ročník
8
Povinný

2. ročník
8
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
9
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
6
6
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0
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Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět český jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Na 2. stupni na něj
plynule navazuje předmět český jazyk a literatura. Dovednosti získané v předmětu český jazyk jsou
potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších
oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné formě umožňuje
žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.
Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy.
V komunikační a slohové výchově dochází k rozvoji komunikačních schopností, žáci se učí vnímat a chápat
jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, pracovat s textem a vyhledávat informace.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, dochází k rozvoji
čtenářských návyků i schopnosti tvořivé recepce a interpretace. Učí se formulovat vlastní názory o
přečteném díle.
Vzdělávací obsah jednotlivých složek se ve výuce vzájemně prolíná.
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k:
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Název předmětu

Český jazyk

•
•
•
•
•
•

rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
vyjadřování potřeb, prožitků a sdělování názorů
pochopení role v různých komunikačních situacích
orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, postihnutí záměrů autora a
hlavní myšlenky
vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu český jazyk na 1. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu
• 1. – 2. ročník 6 hodin týdně + 2 disponibilní
důležité pro jeho realizaci)
• 3. ročník 9 hodin týdně
• 4. ročník 6 hodin týdně
• 5. ročník 6 hodin týdně
Organizační vymezení: Výuka předmětu probíhá v kmenových učebnách, které jsou vybaveny interaktivní
tabulí a multimediální technikou, a dle charakteru učiva i v učebně informatiky. Je doplňována návštěvou
knihovny a dalších kulturních akcí.
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce, práce s textem, referáty, práce s jazykovou příručkou, využití multimediální techniky
(video, audio, internet) atd.
Integrace předmětů

•

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - vede žáky k využívání vhodných učebních pomůcek (jazykové příručky, tabule gramatických přehledů,
kompetence žáků
slovníky atd.)
- vede žáky k užívání správné terminologie
- vede žáky k sebehodnocení a autokorekci chyb
- vede žáka ke čtení s porozuměním a k práci s textem
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Český jazyk
Učitel:
- vede žáky k rozpoznávání a následnému řešení problémů, k práci s chybou
- vede žáky k prezentaci názorů na základě vlastních zkušeností
- vede žáky k nalézání chyb v textu a k odůvodňování správných řešení
Kompetence komunikativní:
Učitel:
- zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností žáka v mateřském jazyce
- vede žáky k nezbytnému prvku komunikace - naslouchání druhým
- vede žáky k formulování vlastních názorů a myšlenek
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
- klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu/ skupině a jejich respektování
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vede žáky k dodržování pravidel stanovených školním
řádem
- podporuje u žáků poskytování vzájemné pomoci
- vede žáky k empatii, ohleduplnosti a chápání problémů druhých
Kompetence občanské:
Učitel:
- vede žáky k respektu k odlišnostem lidí, skupin i různých společenství
- motivuje žáky ke zkoumání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Kompetence pracovní:
Učitel:
- rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
- vede žáky k organizaci práce a aktivnímu podílení se na činnostech během výuky
- vede žáky k sebehodnocení
- směřuje žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Vyučovací předmět český jazyk je na 1. stupni posílen o 4 vyučovacích hodin z celkové disponibilní dotace.
Při výuce předmětu lze třídu dělit na skupiny.
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Český jazyk
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení
číslice.

Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v
rozhovoru

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Pracovní výchova - 1. ročník

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
Základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a
ukončení dialogu.
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Český jazyk

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

1. ročník
Dodržuje pravidla rozhovoru. Podílí se na vytváření
společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel.
Volí vhodné tempo řeči, správně dýchá.

Mluvený projev - vyjadřování závislé na komunikační
situaci (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz a
různé typy sdělení).
Nácvik přiměřeného tempa řeči a dýchání, nácvik
správná výslovnost.
Vypráví podle obrázků a podle obrázkové osnovy
Vyprávění příběhu, orientace v prostoru, seřazení
jednoduchý příběh.
obrázků podle dějové posloupnosti.
Rozlišuje písmena tiskací a psací, malá a velká, orientuje Čtení - praktické čtení - technika čtení, čtení pozorné.
se v textu, rozumí čtenému textu přiměřené náročnosti. Naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem).

Dodržuje základní hygienické návyky při psaní, ovládá
techniku psaní. Ovládá tvary a sklon tahů písma.
Poznává písmena abecedy ve vztahu k jim
odpovídajícím hláskám.
Rozlišuje hlásky sluchem, užívá správné délky
samohlásek. Rozeznává začátek a konec věty.

Písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení při psaní, držení psacího náčiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem).
Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, analýza a syntéza slov.
Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes
vhodných literárních textů.

Přednáší a čte vhodné literární texty. Zpaměti recituje
báseň.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce v hodině. Příprava na výuku. Organizace práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Mezilidská komunikace - budování kamarádských vztahů ve třídě. Vyvození pravidel.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní komunikační dovednosti. Správná výslovnost. Zdvořilostí obraty - pozdravy, poděkování. Mimojazykové prostředky - mimika. Vyprávění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pamětné učení - písmena - psací i tiskací podoba.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Český jazyk

1. ročník

Doplňování písmen do slabik i do slov. Počet slabik ve slově, slabiky krátké a dlouhé.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Dramatizace pohádek ve skupině. Práce v hodině.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Dramatizace pohádek - dobro a zlo.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Zhodnocení vlastní práce i práce ostatních.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Správné sezení, dýchání. Správný úchop psací potřeby.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Tradice a svátky - Vánoce, Mikuláš. Cestování.
Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 2. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Pracovní výchova - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Český jazyk
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

2. ročník
Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v krátkých
mluvených projevech, ovládá techniku čtení, orientuje
se v textu.

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v Volí vhodné komunikační prostředky a výrazy.
rozhovoru

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

Správně používá slovní přízvuk a vhodnou intonaci.

Čtení - praktické čtení – technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu.
Naslouchání - věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné). Rozvíjení znělého hlasu. Procvičování
čteného projevu.
Mluvený projev - základy techniky mluveného projevu
– dýchání, tvoření hlasu, výslovnost. Výběr vhodných
komunikačních prostředků a výrazů, zdvořilostní
obraty – komunikační žánry: oslovení, pozdrav,
poděkování, omluva.
Cvičení na správnou výslovnost Jazykolamy. Nácvik
tempa řeči a intonace.
Základy neverbální komunikace – seznámení se s
mimojazykovými prostředky řeči – mimika, gesta.

Správně a přesně se vyjadřuje. Ovládá základy
prosociálního chování: pomoc v běžných školních
situacích, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky.
Samostatně vypravuje příběhy na základě vlastního
Vypravování. Popis.
prožitku. Popíše jednoduchý pracovní postup a postavu.
Píše správný tvar všech písmen české abecedy a číslic. Automatizace psacího pohybu. Odstraňování
Dbá na úpravu v sešitě.
individuálních nedostatků písemného projevu.
Procvičování psaného projevu. Procvičování tiskací i
psací podoby písma.
Rozpozná ve větě podstatné jméno a sloveso
Slovní druhy (podstatná jména a slovesa).
Ovládá třídění slov podle jejich významu. Vyhledává
Slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná,
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma a slova mnohoznačná. Řadí slova podle
synonyma, homonyma. Nauka o slově. Abeceda.
abecedy. Rozlišuje pojmy – slovo, slabika, hláska,
Hláskosloví (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky a
písmeno.
slabikotvorné r, l, m). Slova nadřazená, podřazená a
souřadná.
Tvoří jednoduchá souvětí za pomoci vhodných spojek. Věta - jednotka jazykového projevu. Spojky.
Určuje druhy vět podle postoje mluvčího, používá
správnou intonaci.

Druhy vět podle postoje mluvčího (věta oznamovací,
tázací, rozkazovací, přací).
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2. ročník

ČJL-3-2-08 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
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Odůvodňuje a píše správně i, í/y, ý po tvrdých a
měkkých souhláskách. Píše správně slabiky s -ě. Odlišuje
výslovnost a psaní párových souhlásek ve slovech. Užívá
velká písmena ve vlastních jménech a na začátku vět.
Osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek.

Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Psaní i/í po
měkkých souhláskách. Písmeno ě: dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě. Souhlásky znělé a neznělé p-b, d-t, ť-ď, v-f, z-s,
ž-š, h-ch. Vlastní jména.

Čte text dle svých schopností. Přednáší zpaměti text
přiměřený věku.

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Reprodukuje text a vyjadřuje své pocity z přečteného.

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Rozlišuje poezii a prózu.

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

Jednoduše dramatizuje pohádku, báseň.

Zážitkové čtení a naslouchání. Líčení atmosféry
příběhu. Volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu.
Reprodukce textu (vyjádření pocitu spokojenosti,
radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu).
Přednes básně nebo úryvku prózy. Základní literární
pojmy – literární druhy a žánry (rozpočitadlo,
hádanka, báseň, pohádka, bajka).
Dramatizace pohádky, básně.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pamětné zapamatování např. úvod do učiva dělení hlásek (samohlásky, souhlásky - tvrdé, měkké, znělé, neznělé).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Čtení příběhů ze života dětí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Dramatizace pohádek, říkanek a básní.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní komunikační dovednosti. Správná výslovnost. Zdvořilostí obraty - pozdravy, poděkování. Mimojazykové prostředky - mimika. Vyprávění a popis.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce v hodině. Příprava na výuku. Organizace práce.
Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•

--> Matematika - 3. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Anglický jazyk - 3. ročník
--> Pracovní výchova - 3. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.
Čte s porozuměním, naslouchá mluvenému projevu a
reaguje otázkami.

Učivo
Čtení pozorné, plynulé. Čtení jako zdroj informací.
Čtení vyhledávací.
Vyhledávání klíčových slov.
Prosba, otázka, pozdrav, poděkování, omluva. Postoje
těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky.

Spisovně se vyjadřuje ve větách. Rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk. Využívá základní komunikační
dovednosti – představení, respektování základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená
komunikace. Využívá možnosti nonverbální
komunikace. Vyjadřuje a usměrňuje základní city, pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav, hněvu.
Napíše jednoduché sdělení.
Plynulý a úhledný písemný projev.Písemný projev –
zacházení s grafickým materiálem, technika psaní
(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev).
Umí popsat předmět.
Popis. Slohová osnova.
Umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici.

Přání.
Dopis.
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ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

3. ročník
Rozumí významu slov. Porovná významy slov a rozpozná Nauka o slově.
slova příbuzná. Třídí slova podle významu.

Poznává slovní druhy. Třídí slovní druhy na ohebné a
neohebné. Určí v textu jednoznačné slovní druhy.

Pozná předložky a umí je napsat s podstatným jménem.
Pozná podstatné jméno - seznamuje se s jeho
mluvnickými kategoriemi - pád, číslo, rod. Pozná sloveso
- seznamuje se s jeho mluvnickými kategoriemi - osoba,
číslo, čas.
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
Ovládá souvislý mluvený projev a užívá správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen gramatické tvary slov vlastní slovní zásoby.
a sloves
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých Ovládá pravopis po tvrdých, měkkých a obojetných
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 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
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých Píše správně skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě a slova s
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ú/ů.
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
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých Rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova.
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

Slovní druhy.
Ohebné a neohebné slovní druhy.
Mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo,
pád). Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas).

Tvarosloví. Souvislý mluvený projev. Modulace
souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk).Dialog.
Vyjmenovaná slova.
Pravopis – lexikální (měkké, tvrdé souhlásky a
vyjmenovaná slova).

Skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě.

Znělé a neznělé souhlásky.
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ČJL-3-2-08 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
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

3. ročník
Odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování. Rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je
píše.

Velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování.

Určí základní skladební dvojici a vytvoří souvětí.

Větná skladba. Věta jednoduchá a souvětí. Základní
skladební dvojice. Spojovací výrazy, spojky
Umí vyjádřit své pocity z přečteného. Využívá četbu jako Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu.
zdroj poznatků.
Vlastní výtvarný doprovod. Zážitkové čtení a
naslouchání.
Rozlišuje prózu a poezii. Zná základní literární pojmy.
Poezie: báseň, rým, sloka, verš, přednes, básník.
Próza: pohádka, povídka, bajka, postava, děj,
prostředí, spisovatel.
Reprodukuje text, jednoduše dramatizuje pohádku,
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu.
povídku a báseň.
Vlastní výtvarný doprovod. Zážitkové čtení a
naslouchání.
Tvořivé činnosti s literárním textem.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Efektivní komunikace - postoj těla, mimika, gesta, zrakový kontakt. Herní scénka.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Velikonoční a vánoční zvyky a tradice.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní komunikační dovednosti. Telefonování. Vyprávění, popis.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování - např. řady vyjmenovaných slov, učení se básniček.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Volná reprodukce slyšeného textu, vlastní výtvarný doprovod, dovyprávění příběhu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Vyprávění událostí - zjišťování zdroje a důvěryhodnosti.
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Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 4. ročník
--> Tvořivá výchova - 4. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
--> Anglický jazyk - 4. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná, objasní jejich
význam. Používá synonyma a slova protikladná .
Vyhledá slova citově zabarvená.
Najde ve slově kořen, příponu a předponu. Rozlišuje
pravopis předložek a předpon. Seznámí se s pravopisem
předpon roz-, bez-, vz-, a předložky bez. Seznámí se s
předponami ob-, v-, a pravopisem skupin bě/bje, vě/vje,
pě. Pozná případy, kdy dochází při spojování předpony s
kořenem ke zdvojení souhlásek. Píše správně slova s
předponou vy-/ vý.
Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech a slovech k nim příbuzných.
Rozezná slovní druhy, slova ohebná a neohebná.

Učivo
Nauka o slově.

Stavba slova – kořen, část předponová, část
příponová, koncovka. Rozdíl v pravopise mezi
předponou a předložkou. Pravopis předpon roz-, bez-,
vz-. Pravopis skupin bě/bje, vě/vje.

Vyjmenovaná slova.
Slovní druhy.
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4. ročník

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

U podstatných jmen rozliší rod a číslo. Vyjmenuje
pádové otázky a určí pád podstatného jména.

Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.

Skloňuje podstatná jména rodu středního podle vzorů
město, moře, kuře, stavení.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

Skloňuje podstatná jména rodu ženského podle vzorů
žena, růže, píseň, kost.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

Skloňuje podstatná jména rodu mužského podle vzorů
pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

Rozlišuje podstatná jména rodu mužského životná a
neživotná.

Skloňování podstatných jmen rodu středního, vzoryměsto, moře, kuře, stavení.
Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.
Skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzoryžena, růže, píseň, kost
Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.
Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory –
pán, hrad, muž, stroj, soudce, předseda. Podstatná
jména rodu mužského – životná a neživotná.
Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.
Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Rozezná u sloves tvar určitý a neurčitý. Určuje
jednoduché a složené tvary sloves. Pozná zvratná
slovesa. Časuje slovesa a používá je ve správných
tvarech. Seznamuje se se slovesným způsobem.
Rozezná větu jednoduchou a souvětí. S dopomocí
vyznačí souvětí pomocí větného vzorce.

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty

Vyhledá ve větě základní skladební dvojici. Doplní
chybějící člen v neúplné skladební dvojici.

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

Používá správné koncovky v příčestí minulém u
podmětu rodu středního, ženského a mužského
životného i neživotného.
Rozliší větu uvozovací od přímé řeči.

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

Při psaní vlastního textu se řídí osnovou.

Slovesa. Časování sloves. Slovesný způsob.

Stavba věty.
Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice.
Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice.
Základy syntaktického pravopisu, shoda přísudku s
podmětem.
Shoda podmětu s přísudkem.

Přímá a nepřímá řeč.
Členění textu do odstavců.
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ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

4. ročník
Popíše prostředí, pracovní postup a osobu.

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě Sestaví jednoduché vyprávění podle osnovy.
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, Řídí se základními pravidly komunikace - oslovení,
zanechá vzkaz na záznamníku
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí, naslouchání.
Seznámí se s prvky neverbální komunikace.

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

Sestaví krátký telefonický rozhovor, zprávu.

Popis – dům, pokoj.
Popis osoby.
Popis pracovního postupu.
Vyprávění dle obrázkové osnovy. Tvorba vlastního
vyprávění. Sdělování zážitků.
Rozhovory. Komunikace verbální a neverbální. Základy
asertivního chování - iniciativita ve vztahu k jiným,
hledání možností, jak vycházet s ostatními lidmi v
rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, zpracování
neúspěchu.
Telefonování, sms zpráva.

Čte plynule a správně, dodržuje intonaci. Čte s
porozuměním.
Vyhledává informace v textu. Využívá poznatků z četby
při dalších činnostech ve škole.

Technika čtení. Reprodukce přečteného textu.

Vyjadřuje své dojmy a poznatky z četby, poslechu,
divadelního představení. Zaznamenává četbu do
čtenářského deníku.

Zážitkové čtení a naslouchání. Volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace,
vlastní výtvarný doprovod.

Věcné čtení – čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací. Dětské encyklopedie.

Napíše formálně správně dopis.

Psaní dopisu – formální úprava textu, psaní adresy,
blahopřání, pozdrav z prázdnin, pozvánka.
Rozumí základním literárním pojmům. Rozlišuje mezi
Pohádka a pověst. Příběhy ze života dětí. Básně.
prózou a poezií. Uvede rozdíl mezi pověstí a pohádkou. Přísloví a rčení.
S dopomocí vysvětlí význam přísloví a rčení.
Užívá vhodné komunikační prostředky v různých
Základní komunikační dovednosti - představení se,
situacích.
vytvoření zákl. komunikačních pravidel kolektivu,
zdvořilost, otevřená komunikace, prosba, otázka,
pozdrav, poděkování, omluva.
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Český jazyk
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

4. ročník
Rozliší reklamu od zprávy, sdělení.

Reklama.

Rozliší slova spisovná a nespisovná.

Nauka o slově.

S dopomocí rozliší mezi faktickým a fiktivním obsahem
mediálního sdělení.

Mediální sdělení, zpráva.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba slohových prací na zadané téma.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce v hodině. Příprava na výuku. Organizace práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Práce v hodině. Příběhy s dětským hrdinou.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Příběhy s dětským hrdinou.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pamětní zapamatování (např. vyjmenovaná slova, pádové otázky). Řešení problémů a dovedností k učení. Pozornost a soustředění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní komunikační dovednosti. Komunikace verbální a neverbální.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v hodině.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Příběhy ze života dětí. Základní komunikační dovednosti. Asertivní jednání.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Tradice a zvyky - Vánoce, Velikonoce.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Komunikace, řešení konfliktů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Příběhy s dětským hrdinou.
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Český jazyk

4. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Příběhy ze života dětí z jiných zemí. Zážitky z cestování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Role médií v každodenním životě, film a televize.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Tvorba slohové práce na zadané téma - pečujeme o přírodu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Četba. Základní komunikační dovednosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Slohové práce jako zdroj informací o sobě. Komunikace verbální a neverbální.
Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Tvořivá výchova - 5. ročník
--> Anglický jazyk - 5. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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5. ročník

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

Čte přiměřeně rychle, plynule a správně, dodržuje
intonaci. Čte s porozuměním.
Vyhledá informace v textu, třídí získané informace.
Volně reprodukuje přečtený text. Vyhledá klíčová slova.
Využívá poznatků z četby při dalších činnostech ve
škole.

Technika čtení. Reprodukce přečteného textu.

Rozliší reklamu od zprávy, sdělení. Rozlišuje mezi
faktickým a fiktivním obsahem mediálního sdělení. V
reklamě rozpozná manipulativní komunikaci.

Reklama, mediální sdělení, zpráva.

Věcné čtení - čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací. Znalost orientačních prvků v textu,
klíčová slova.

Vyjadřuje své dojmy a poznatky z četby, poslechu,
divadelního představení. Zaznamenává četbu do
čtenářského deníku.

Zážitkové čtení a naslouchání. Volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace,
vlastní výtvarný doprovod. Vedení čtenářského
deníku. Tvorba vlastního literárního textu na zadané
téma - báseň.
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě S dopomocí sestaví osnovu ke slohovým útvarům popis Osnova. Členění textu do odstavců. Vypravování.
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
a vypravování. Při psaní vlastního textu se řídí osnovou. Popis (osoby, předmětu, prostředí, děje, pracovního
dodržením časové posloupnosti
Zachovává posloupnost děje při tvorbě vypravování.
postupu).
Popíše osobu, předmět, prostředí, děj a pracovní
postup.
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
Napíše formálně správně dopis, e-mail, pozvánku,
Komunikační žánry – plakát, dopis, elektronická
jednoduchého sdělení
oznámení, inzerát. Vytvoří plakát.
komunikace (e-mail), pozvánka, oznámení, inzerát.
Nebezpečí z internetu.
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů Rozumí základním literárním pojmům. Rozlišuje mezi
Základní literární žánry - pohádka, pověst, bajka,
používá elementární literární pojmy
prózou a poezií. Uvede rozdíl mezi vybranými
báseň. Základní literární pojmy - rým, verš, sloka.
uměleckými žánry – pohádka, pověst, bajka. S
Přísloví a rčení.
dopomocí vysvětlí význam přísloví a rčení. V básni rozliší
sloku, verš a rým.
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov Vyjmenuje slovní druhy, určuje slovní druhy
Tvarosloví - slovní druhy, tvary slov.
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém plnovýznamových slov, rozezná slova ohebná a
mluveném projevu
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Český jazyk

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
věty
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

5. ročník
neohebná. Používá gramaticky správné tvary slov v
mluveném projevu.
Rozlišuje druhy přídavných jmen. Stupňuje přídavná
jména.
Rozlišuje základní druhy zájmen a číslovek. Skloňuje
zájmeno já.
Rozezná slovesný tvar určitý a neurčitý. Časuje slovesa
ve všech časech oznamovacího způsobu. Rozlišuje
slovesné způsoby. Vyhledá zvratné sloveso. Rozlišuje
jednoduché a složené slovesné tvary.
Vyhledá ve větě podmět a přísudek. Rozlišuje podmět
holý, rozvitý, několikanásobný. Vyhledá podmět
nevyjádřený.
Píše správně i/y po obojetných souhláskách ve shodě
podmětu s přísudkem.

Vyhledá spojovací výrazy v souvětí.

Přídavná jména. Druhy přídavných jmen. Skloňování
přídavných jmen tvrdých a měkkých. Stupňování
přídavných jmen.
Zájmena – druhy zájmen, skloňování zájmena já.
Číslovky – druhy číslovek, skloňování číslovek
základních.
Slovesa. Mluvnické kategorie sloves, časování sloves.

Stavba věty jednoduché – základní větné členy
podmět a přísudek. Podmět slovně nevyjádřený a
několikanásobný.
Shoda přísudku s podmětem.

Stavba souvětí. Spojování vět v souvětí, spojovací
výrazy.

Rozliší větu jednoduchou a souvětí.

Stavba souvětí. Spojování vět v souvětí, spojovací
výrazy.
Určí rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen. Podstatná Podstatná jména. Mluvnické kategorie podstatných
jména skloňuje podle vzorů.
jmen, vzory podstatných jmen, skloňování
podstatných jmen podle vzorů.
Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách Vyjmenovaná slova – opakování z nižších ročníků.
ve vyjmenovaných slovech a slovech k nim příbuzných.
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ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

5. ročník
Rozezná ve slově kořen, předponu, příponu a koncovku. Slovo a jeho stavba, části slov: kořen, předpona,
přípona, koncovka. Příbuzná slova. Tvoření slov.
Rozlišuje pravopis předložek a předpon. Píše správně
Předložky a předpony. Předpony od-, nad-, pod-, předpravopis předpon od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-.
roz-, bez-. Předpony s-, z-, vz-. Předložky s, z. Jazykové
Rozlišuje jazykové skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Seznámí skupiny bě/bje, vě/vje, pě.
se s psaním předpon s-, z- vz.
Seznamuje se se změnami, ke kterým dochází při
Změny při odvozování slov. Přípony –ný, -ní. Přídavná
odvozování slov.
jména odvozená příponou –ský.
Rozliší větu uvozovací od přímé řeči. S dopomocí
Řeč přímá a nepřímá.
využívá přímou řeč v písemném projevu.
Užívá vhodné komunikační prostředky v různých
Základní komunikační dovednosti - intonace, přízvuk,
situacích.
pauzy, tempo. Spisovná a nespisovná výslovnost.
Základy asertivního chování.

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné Zařadí český jazyk mezi slovanské jazyky. Rozlišuje v
Český jazyk - náš národní mateřský jazyk.
tvary
češtině slova spisovná a jejich nespisovné tvary.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Tradice a zvyky - Vánoce a Velikonoce, podzimní svátky a zvyky (sv. Václav, posvícení).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Slohové práce jako zdroj informací o sobě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba plakátu. Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva - porovnání záměrů autora. Reklama z pohledu jejího tvůrce a z pohledu nestranného člověka.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Tvorba plakátu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Český jazyk

5. ročník

Pamětné zapamatování (např. vyjmenovaná slova, pádové otázky, vzory podstatných a přídavných jmen atd.). Pozornost a soustředění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce v hodině, příprava na výuku. Organizace práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních slohových prací. Tvorba plakátu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Práce v hodině. Základy asertivního jednání. Příběhy s dětským hrdinou - vytváření povědomí o kvalitách typu zodpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, prosociální
chování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Příběhy s dětským hrdinou - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní komunikační dovednosti. Příběhy ze života dětí - řešení problémů z hlediska sociálních rolí a problémy v mezilidských vztazích. Základy asertivního jednání.
Klíčová slova.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v hodině, skupinová práce, práce ve dvojicích, práce v realizačním týmu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní komunikační dovednosti. Základy asertivního jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Příběhy s dětským hrdinou - vytváření povědomí o kvalitách typu zodpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, prosociální chování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Tvorba plakátu. Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Obsah mediálního sdělení. Reklama a zpráva.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Český jazyk - náš mateřský jazyk a jeden ze slovanských jazyků.
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5.1.2 Anglický jazyk

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
4
4
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

15

Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací
oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá
úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního
vzdělávání. Cizí jazyk přispívá k pochopení a objevování skutečností, které přesahují zkušenost
zprostředkovanou mateřským jazykem.
Vzdělávání v předmětu anglický jazyk směřuje k:
• tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním na
jednoduchá témata
• porozumění čtenému textu, který svou obtížností a výběrem slovní zásoby odpovídá aktuální
jazykové úrovni žáků
• seznámení žáků s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří
• pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v žácích toleranci k nim a je nedílnou součástí
komunikace mezi nimi
• prohloubení vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu Anglický jazyk na 1. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu 1. + 2. ročník – 2 disponibilní hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
3. ročník – 3 hodiny týdně
4. ročník + 5. ročník – 3 + 1 disponibilní hodina týdně
Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových učebnách a v jazykové učebně. Využívá se interaktivní tabule, interaktivní
učebnice a pracovní listy, online procvičování, výukové PC programy, poslechová CD, nástěnné mapy a
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Název předmětu

Integrace předmětů

Anglický jazyk
další pomůcky. Vyučovací hodiny jsou realizovány nejrůznějšími formami. Uplatňují se dialogy, poslech,
četba, reprodukce textu (písemná i ústní), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv. Podle počtu žáků se
třídy dělí na skupiny. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Kromě frontální výuky je využívána i
práce ve dvojicích a skupinách. Pravidelně je zařazována práce na projektech, která se velmi účinně
propojuje s poznatky z jiných předmětů.
Výuka je založena na modelu britské angličtiny. Žáci jsou ale také seznamování s výrazy americké angličtiny
a jsou upozorňováni na rozdíly mezi těmito dvěma formami.

•

Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, nástěnné tabule
kompetence žáků
gramatických přehledů, interaktivní tabuli)
• vede žáky k využívání těchto pomůcek při samostatné práci
• předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů
• zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
• prakticky žáky seznamuje s různými učebními strategiemi
• zařazuje práci na projektech, ve kterých se využívají mezipředmětové vazby
• věnuje se dovednosti autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému s využitím dostupných pomůcek a
materiálů, napomáhá mu hledat další řešení
• zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku (např. při
práci na projektech)
• vede žáky k samostatnému získávání informací s využitím literatury, informační technologie,
slovníků a gramatických tabulek
• vede žáky k odhadování významu neznámých slov (např. při čtení s porozuměním – reading
comprehension)
Kompetence komunikativní:
Učitel:
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Název předmětu

Anglický jazyk

•
•

zařazuje do výuky komunikační cvičení a konverzační téma
prostor pro komunikaci zajišťuje zařazováním práce ve dvojicích a skupinkách, jako motivaci ke
komunikaci zařazuje např. obrázkový a autentický materiál
• zařazuje poslechová cvičení, PC programy, aktivity založené na čtení a psaní s porozuměním,
cvičení na interaktivní tabuli
• vede žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů v cizím jazyce ústně i písemně
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce,
rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování
• vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vede žáky k dodržování pravidel stanovených
školním řádem
• vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
• posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
Kompetence občanské:
Učitel:
• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
• podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního
dědictví a k ocenění tradic
• vede žáky k vyjadřování vlastního názoru v cizím jazyce
• nacvičuje s žáky modelová řešení krizových situací v cizím jazyce
• v rámci konverzačních témat věnuje pozornost tématu Česká republika, Velká Británie a jejich
kulturním, historickým a sportovním tradicím
• seznamuje žáky s životem vrstevníků v cizích zemích
Kompetence pracovní:
Učitel:
• rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů
(projekty, portfolio, referáty,..)
• vede žáky k samostatné práci a k této práci poskytuje zpětnou vazbu
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Název předmětu

Anglický jazyk

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

v rámci konverzačních témat se zaměřuje na témata související s výběrem povolání (sestavování
životopisu, nacvičování pracovního pohovoru, atd.)
Na 1. stupni je výuka předmětu navýšena o 3 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. V rámci výuky
se třída dělí na skupiny.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Český jazyk - 1. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Zvládá základní komunikační obraty (pozdraví, rozloučí
kterými se v průběhu výuky setkal
se, představí se, zeptá se na jméno)

Učivo
Pozdravy při setkání a loučení, představování, What‘s
your name?
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Anglický jazyk
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

1. ročník
Rozliší základní barvy

Colours – poznávání barev, vybarvování podle pokynů.

Napočítá do deseti, umí vyjádřit počet
Pojmenuje základní části lidského těla

Numbers – základní číslovky do deseti, určování počtu
předmětů na obrázku.
My body – slovní zásoba.

Vyjmenuje členy rodiny

My family – slovní zásoba.

Orientuje se ve svém prostředí

My classroom – slovní zásoba.

Používá slovíčka s neurčitým členem.
Ovládá základní slovní zásobu na téma zvířata.

My toys – slovní zásoba, základní seznámení s
neurčitým členem.
Animals – slovní zásoba.

Pojmenuje některé potraviny.

Food – slovní zásoba.

Umí vyjádřit, co má a nemá rád.

Vazba I like …, I don’t like …

Zná základní slovní zásobu na téma Vánoce, Velikonoce
a narozeniny, seznámí se se vánočními a velikonočními
zvyky v anglicky mluvících zemích.
Rozumí otázkám a výrazům používaným při běžných
činnostech každodenního života (hry, oblékání, koupání,
oslava narozenin).
Rozumí otázce What colour is it? a reaguje na ni.

Christmas, Easter – slovní zásoba, Vánoce a
Velikonoce v Británii a v USA, anglické vánoční a
velikonoční přání, přání k narozeninám.
Classroom language, slovní zásoba na téma oslavy,
hygiena, jídlo, oblečení.

Rozumí otázkám How many? a What Number? a
reaguje na ně.
Rozumí otázce Who is this? a reaguje na ni.

Numbers.

Rozumí otázce What is this? a reaguje na ni.

Seznámení s otázkou Have you got? a s odpovědí na
otázku.

Colours.

Určování členů rodiny podle obrázků, fotografií.
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Anglický jazyk
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

1. ročník
Rozumí otázce Do you like? a reaguje na ni.
Zařazuje slovní zásobu ke správným tématickým
okruhům, reaguje na pokyny, tvoří jednoduché věty

Seznámení s otázkou Do you like? A odpověď na ni:
Yes, I do. No, I don´t.
Classroom language – porozumění a reakce na pokyny
učitele.

Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje Hry, soutěže, obrázkové karty, básničky, písničky.
pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se
tak pro příští práci.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Školní návyky a s nimi spojená slovní zásoba - school time.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zjišťování informací o ostatních spolužácích, pozdravy.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Pozdravy, moje rodina, Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Moje rodina, moje oblečení, zjišťování informací o ostatních spolužácích.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Anglický jazyk

2. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Zvládá základní komunikační obraty (pozdraví, rozloučí
kterými se v průběhu výuky setkal
se, představí se, zeptá se na jméno, na věk).

Vyjmenuje členy rodiny.

Učivo
Pozdravy při setkání a loučení, představování, Otázky
a odpovědi: What‘s your name? How are you? How
old are you?
Colours – základní barvy, vybarvování podle pokynů,
spojení barvy k předmětu.
Numbers 1 -20, určování počtu předmětů na obrázku,
spojování čísel s obrázky.
My body – slovní zásoba. Vazba: I have got…I haven´t
got… He/She has got…He/She hasn´t got…
My family – slovní zásoba.

Vyjmenuje dny v týdnu.

Days of the week.

Orientuje se ve svém prostředí. Umí správně používat
předložky in, on, under.

Ovládá základní slovní zásobu na téma zvířata.

My classroom – slovní zásoba.
My room – slovní zásoba.
My house – slovní zásoba.
My toys – slovní zásoba, základní seznámení s
neurčitým členem.
Animals – slovní zásoba

Pojmenuje některé potraviny.

Food – slovní zásoba

Umí vyjádřit, co má a nemá rád.

Vazba I like …, I don’t like …

Vyjádří, co umí a neumí udělat.

Action verbs – slovní zásoba. Vazba I can…I can´t

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

Rozliší základní barvy.

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

Používá slovíčka s neurčitým členem.

Napočítá do dvaceti, umí vyjádřit počet.
Pojmenuje základní části lidského těla a části obličeje.
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CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Popíše základní oblečení.
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Zná základní slovní zásobu na téma Vánoce, Velikonoce
kterými se v průběhu výuky setkal
a narozeniny, seznámí se se vánočními a velikonočními
zvyky v anglicky mluvících zemích.
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
Rozumí otázkám a výrazům používaným při běžných
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
činnostech každodenního života (hry, oblékání, koupání,
oslava narozenin).
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
Rozumí otázce Where is it? a reaguje na ni.
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

Rozumí otázkám What your favourite (animals, day,
toy)? a reaguje na ně.

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

Rozumí otázce Who is this…? a reaguje na ni.
Rozumí otázce Have you got…? a reaguje na ni.
Rozumí otázce Do you like…? a reaguje na ni.
Rozumí otázce Can you…? A reaguje na ni.
Rozumí otázce What are you wearing?
Zařazuje slovní zásobu ke správným tématickým
okruhům, reaguje na pokyny učitele, zadává
jednoduché pokyny spolužákům, tvoří jednoduché věty.
Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje
pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se
tak pro příští práci.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Clothes – slovní zásoba. Vazba: I am wearing…
Haloween, Christmas, Easter – slovní zásoba, Vánoce a
Velikonoce v Británii a v USA, anglické vánoční a
velikonoční přání, přání k narozeninám.
Classroom language, slovní zásoba na téma oslavy,
hygiena, jídlo, oblečení.
My room.
My house.
My house.
Animals, days of the week, toys.
Určování členů rodiny podle obrázků, fotografií.
Seznámení s otázkou Have you got? a s odpovědí na
otázku.
Seznámení s otázkou Do you like? A odpověď na ni:
Yes, I do. No, I don´t.
Seznámení s otázkou Can you …? Odpověď na ni: Yes,
I can. No, I can´t.
Seznámení s otázkou What are you wearing?
Classroom language – porozumění a reakce na pokyny
učitele.
Hry, soutěže, obrázkové karty, básničky, písničky,
práce s výukovými programy.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Moje rodina, Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween, Bonfire Night.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zjišťování informací o ostatních spolužácích, pozdravy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Školní návyky a s nimi spojená slovní zásoba - school time.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween, Bonfire Night.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween, Bonfire Night.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Verbálně i neverbálně reaguje na jednoduché otázky a
pokyny učitele.
Přiřadí psanou podobu slova a jeho fonetický přepis.

Učivo
Classroom language - porozumění a reakce na pokyny
učitele (Open your books. Come here. Listen. Look….)
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
grafickou a zvukovou podobou slov.
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3. ročník

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

Umí zopakovat slova a fráze, s nimiž se ve výuce setkal a
umí je používat při jednoduché konverzaci.
Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit
se, představit se).
Pojmenovává části dne, dny v týdnu, určuje celé hodiny
ve dvanáctihodinovém režimu.

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného i
mluveného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu.

Pozdravy při setkání a loučení, představování,
vyjádření své národnosti.
Pozdravy při setkání a loučení, představování,
vyjádření své národnosti.
Tematické okruhy – slovní zásoba – osvojení a užívání
základní slovní zásoby těchto tematických okruhů.
Dny v týdnu.
Kalendář (části dne, celé hodiny).
Tematické okruhy – slovní zásoba – osvojení a užívání
základní slovní zásoby těchto tematických okruhů:
Lidské tělo. Rodina,domov. Škola, třída.
Tematické okruhy – slovní zásoba – osvojení a užívání
základní slovní zásoby těchto tematických okruhů:
Barvy, oblékání ( I am wearing...).
Tematické okruhy – slovní zásoba – osvojení a užívání
základní slovní zásoby těchto tematických okruhů.

Orientuje se ve svém prostředí, které dokáže
jednoduchým způsobem popsat.

Základní předložky místa (in, on, under). Neurčitý člen
a/an.

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Poskytne jednoduché informace o sobě (věk, popis své
kterými se v průběhu výuky setkal
osoby).
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se Popisuje, co má sám nebo někdo jiný na sobě.
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy

Nápodobou a především pamětným učením si osvojuje Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
základní gramatické znalosti, avšak zatím bez znalosti
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
gramatického systému.Napočítá do 12.
sdělení a porozumění).
Popis své osoby – „I am…, I have got…“.
Dovednosti – sloveso „can/can´t“, Zájmy – vazba
„good at“.
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3. ročník
Činnosti – průběhový čas - 1. a 3. osoba čísla
jednotného.
Pravidelné množné číslo podstatných jmen.
Rozkaz pro 1. os. č. mn.
Číslovky 1 – 12. What number? How many?
Jednoduché početní operace v oboru do 12.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zjišťování informací o ostatních spolužácích, pozdravy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Projektová výuka, skupinová práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Volnočasové aktivity.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Určování času a části dne, vlastní schopnosti a dovednosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Moje rodina, státy a příslušnost, Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Státy a příslušnost, Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 4. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
--> Český jazyk - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské

65

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Anglický jazyk

RVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života

4. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Rozumí a přiměřeně reaguje na pokyny učitele.
Pozdraví, rozloučí se a zapojí se do jednoduchých
rozhovorů.
Jednoduše sdělí základní informace o sobě, o své
rodině, škole a informace z dalších oblastí, s nimiž se v
průběhu výuky seznámil, umí správně užívat osobní,
přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád.

Učivo
Classroom language - pokyny učitele a reakce na ně.
Greetings.
What is your/his/ her name? My/His/Her name is…;
Přivlastňovací zájmena. Přivlastňovací pád.

Napíše krátký text s použitím jednoduchý vět a slovních Tematické okruhy:
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti Rodina.
svých zájmů a každodenního života.
Domov.
Škola, třída.
Volný čas.
Jídlo.
Dopravní prostředky.
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Přiměřeně reaguje na otázky o sobě, své rodině a
Tematické okruhy:
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších dalších probraných témat, sám jednoduché otázky z
Rodina.
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
probraných oblastí pokládá.
Domov.
Škola, třída.
Volný čas.
Jídlo.
Dopravní prostředky.
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Orientuje se ve svém prostředí, které dokáže
Další předložky místa (between, next to on the
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších jednoduchým způsobem popsat.
right/left)
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Počítá do 100, užívá u podstatných jmen množné číslo Číslovky 1 – 100. Koncovka množného čísla
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
podstatných jmen (zakončených na sykavku, -y),
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
některá nepravidelná (foot, tooth).
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Používá slovesa „to be“, „to have got“ a modální
Sloveso „to be“, „to have got“ a modální sloveso „can“
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších sloveso „can“ ve všech osobách jednotného i množného ve všech osobách jednotného i množného čísla na
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
čísla
základě znalosti gramatických souvislostí.
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CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se Rozliší přítomný průběhový a prostý čas, umí ho užít ve
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších větách.
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

Seznámí se se základy reálií anglicky mluvících zemí, s
jejich tradicí.

Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění).
Příčestí přítomné … ing – tvoření, nepravidelnosti.
Přítomný průběhový čas - To be + …ing.
Přítomný čas prostý.
Kladná i záporná oznamovací věta, otázka.
The UK and the USA.

Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje Hry ve třídě, písničky, básničky.
pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se
tak pro příští práci.
Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své
pozitivní sebehodnocení.

Sebepoznání, sebehodnocení, sebereprezentace,
sebeovládání, podpora sebeoceňování.

Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje
účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí
druhé v běžných podmínkách

Pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání,
účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu.
Práce s texty k daným tématickým okruhům,
porozumění textu, vyhledávání odpovědí na zadané
otázky.
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
grafickou a zvukovou podobou slov.

Orientuje se v textu, najde potřebné informace.

Přiřadí psanou podobu slova a jeho fonetický přepis

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Vlastní schopnosti a dovednosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Školní návyky, plánování vlastního dne.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování vlastního dne, určování času a části dne.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zjišťování informací o ostatních spolužácích, pozdravy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina a její vztahy. Škola.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinové aktivity ve výuce.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
The UK. The USA.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
The UK. The USA.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Moje rodina. Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween. The UK, The USA.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween. The UK, The USA.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice. Halloween.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Volnočasové aktivity, vytváření pozvánek a přání za využití cizího jazyka.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•

--> Matematika - 5. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Anglický jazyk

5. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Přiměřeně reaguje na pokyny učitele.

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace.

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

Jednoduchým způsobem sdělí informace o sobě, své
rodině škole a dalších tématech, s nimiž se v průběhu
výuky setkal, odpovídá na otázky z těchto oblastí a umí
se na stejné informace zeptat.

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a

Napíše krátký text o sobě, své rodině, činnostech a
dalších probraných tématech s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení.

Učivo
Classroom languague – porozumění a reakce na
pokyny učitele. Greetings; Introduction.
Slovní zásoba a její užití v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů. (Počasí,
příroda.Bydlení.Škola + školní předměty.Jídlo +
potraviny.Volný čas.Povolání (I want to be a …).
Zvířata. Nakupování (How much is it/are
they?).Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), základní předložky času
What´s the time? It´s ….Datum – řadové číslovky.
Práce se slovníkem.
Tematické okruhy:
Počasí, příroda.
Bydlení.
Škola + školní předměty.
Jídlo + potraviny.
Volný čas.
Povolání (I want to be a …).
Zvířata.
Nakupování (How much is it/are they?).
Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), základní předložky času
What´s the time? It´s ….
Datum – řadové číslovky.
Psaní jednoduchých vět na základě probraných
gramatických jevů.
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Anglický jazyk
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

5. ročník

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
kontrolu. V textu vyhledá potřebnou informaci.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí jednoduchému
poslechovému textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu.

Poslech s porozuměním – poslech jednoduchých
konverzací, příběhů zaměřených na probrané
tematické okruhy.
Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění).
Psaní jednoduchých vět na základě probraných
gramatických jevů.

Používá modální sloveso can v jednoduchých větách.
Utvoří a použije nepravidelné množné číslo některých
podstatných jmen.
Používá vazbu „there is/are“ při popisu prostředí nebo
obrázku s užitím základních předložek místa.

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

Užívá přítomný prostý a průběhový čas a uvědomuje si
rozdílnost použití těchto časů.

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

Poskytne o sobě základní informace, které umí zapsat
do formuláře.
Přiřadí psanou podobu slova a jeho fonetický přepis

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

Čtení s porozuměním – texty zaměřené na probrané
tematické okruhy.Vyhledávání informací.

Modální sloveso can – jednoduchá vět, otázka, zápor.
Nepravidelné množné číslo některých podstatných
jmen (child, mouse, man, woman).
Vazba there is/there are; základní předložky místa. My
flat/My house.
Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací.
Příčestí přítomné … ing – tvoření, nepravidelnosti.
Přítomný průběhový čas - To be + …ing.
Přítomný čas prostý.
Kladná i záporná oznamovací věta, otázka.
Otázky s „who/what/when/where/how/why“.
Odpovědi na otázky, vyplnění formuláře, vyhledávání
informací.
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
grafickou a zvukovou podobou slov.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Školní návyky, plánování vlastního dne.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Vlastní schopnosti a dovednosti, vlastní zájmy, povolání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Plánování vlastního dne, určování času a části dne.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Volnočasové aktivity, vytváření pozvánek a přání za využití cizího jazyka.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Vyjádření preferencí, samostatná a skupinová práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinové aktivity ve výuce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zjišťování informací o ostatních spolužácích, pozdravy, psaná komunikace (dopis, e-mail).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina a její vztahy. Škola.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Moje rodina, Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice, Halloween, The UK (+britská měna), The USA.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vánoce, Velikonoce - zvyky, tradice, Halloween.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
The UK (+britská měna), The USA.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
The UK (+britská měna), The USA.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Vánoce, Velikonoce - zvyky a tradice. Halloween. The UK (+britská měna), The USA.
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5.1.3 Matematika

1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
5
5
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

24

Matematika
Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět matematika spadá do oblasti Matematika a její aplikace. Je založena na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití v reálných situacích. Poskytuje
vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a jejich užití.
Vzdělání v předmětu Matematika vede k:
• rozvoji logického myšlení a rozvíjení paměti žáků
• používání matematické symboliky a zdokonalování grafického projevu
• provádění rozboru problému a plánu řešení úloh
• volbě správného postupu k vyřešení matematického problému
• využívání matematických poznatků a dovedností v běžném životě
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu na 1. stupni
Vzdělávací obsah předmětu Matematika je na 1. stupni rozdělen na 4 tematické okruhy:
1. Čísla a početní operace:
o Dovednost provádět operaci
o Algoritmické porozumění
o Významové porozumění
o Získávání číselných údajů a seznámení se s termínem proměnná
2. Závislosti, vztahy a práce s daty:
o Rozpoznávání a uvědomování si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování
z tabulek, diagramů a grafů
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Název předmětu

Matematika

3. Geometrie v rovině a prostoru
o Určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání
tvaru a prostoru
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy:
o Uplatňování logického myšlení, řešení problémových úloh a situací z běžného života
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu Matematika na 1. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět Matematika je na 1. stupni realizován v 1. až 5. ročníku.
důležité pro jeho realizaci)
1. ročník – 4 hodiny týdně
2. ročník – 4 + 1 disponibilní hodina týdně
3. ročník – 4 + 1 disponibilní hodina týdně
4. ročník – 4 + 1 disponibilní hodina týdně
5. ročník – 4 + 1 disponibilní hodina týdně
Organizační vymezení na 1. stupni
Výuka probíhá v kmenové učebně. Využívají se různé formy práce – samostatná i skupinová práce, práce
na projektech. Během hodin učitel i žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• přesnému a stručnému vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně symboliky
kompetence žáků
• propojování získaných matematických poznatků se znalostmi z jiných předmětů
• operování s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly
• vytváření si uceleného pohledu na přírodní jevy
• rozvoji logického myšlení a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
• rozvoji schopnosti zhodnotit věcnost a správnost použitého řešení
• osvojení standardních matematických postupů a výpočtů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• samostatnému vyhledávání informací
• volbě vhodného způsobu nebo více způsobů řešení zadaného matematického úkolu
• aplikaci známých postupů na nové typy předkládaných úloh
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Název předmětu

Matematika

•
•

analýze matematických problémů – provádění rozboru problému a plánu řešení
odhadu výsledků a k jejich logické kontrole
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• přesnému a stručnému vyjadřování matematického jazyka, užívání správné terminologie, včetně
symboliky při vzájemné komunikaci
• řešení úloh, kde se uplatní vzájemná komunikace žáků k danému problému
• využití komunikativních a informačních technologií ve výuce
• ke správnému užívání matematického jazyka při vzájemné komunikaci
• formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu
• orientaci v matematickém textu, grafech, tabulkách…
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh
• kolektivní práci a respektování názoru ostatních
• schopnosti poskytnou i přijmout pomoc
• vytváření pozitivní představy o sobě samém, vidět pokrok a nenechat se odradit neúspěchy
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• utváření smyslu pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
• rozvíjení paměti žáků a osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
• k organizaci práce ve skupině a k hodnocení práce vlastní i skupinové
• bezpečnému používání vhodných pomůcek – kalkulátory, rýsovací potřeby
• samostatnému vytváření modelů těles z různých materiálů potřebných ve výuce
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• respektování společně dohodnutých pravidel při práci
• řešení úloh z oblasti svých zájmů a běžného života
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Název předmětu

Matematika

•
•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

úvahám nad ekologickými tématy prostřednictvím slovních úloh
respektování společně dohodnutých pravidel při práci
Vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni posílen o 4 vyučovací hodiny z disponibilní dotace ve 2. - 5.
ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 1. ročník
--> Anglický jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 1. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Počítá předměty v oboru 0-20. Vytváří soubory s daným
počtem prvků. Rozpoznává a čte přirozená čísla. Užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti . Manipuluje s
předměty.
Provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly
0 - 20.

Učivo
Přirozená čísla a nula (0-20). Třídění do skupin podle
různých kritérií (barva, velikost, vlastnost, počet...).
Tvoření dvojic, vyvození vztahů < , > , =, porovnávání
čísel :, < , > , =, přiřazování počtu prvku k číslu.
Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-20 ( bez přechodu
přes desítku), rozklady čísel.
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Matematika

1. ročník

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

Orientuje se v číselné řadě 0-20. Doplňuje posloupnosti
čísel. Orientuje se na číselné ose 0-20.
Aplikuje a modeluje početní operace ve slovních
úlohách. Řeší slovní úlohy pomocí osvojených početních
operací.
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického Řeší jednoduché příklady z běžného života (využití
života
matematiky v praxi).
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
Rozezná a pojmenuje základní geometrické tvary.
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického Osvojuje si základy pozitivního hodnocení.
života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Porovnávání čísel. Doplňování číselné řady. Dopočítávání do daného čísla.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení pozornosti a soustředění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Práce v hodině, příprava na výuku, organizace práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Měření jednotek délky, objemu, hmotnosti (vážení ovoce, měření místnosti, odhad vzdálenosti...).
Matematika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

Číslice 0-9. Číselná řada: 0-20. Orientace na číselné
ose. Pojmy: před, za, hned před, hned za.
Řešení a vytváření slovních úloh, využití vztahů o
několik více, o několik méně.
Závislosti a jejich vlastnosti. Finanční gramotnost.
Seznámení s jednotkami (m, kg, l).
Geometrické tvary v rovině (čtverec, kruh, obdélník,
trojúhelník).
Sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých.

2. ročník

•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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2. ročník

•
•
•

RVP výstupy
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Orientuje se na číselné ose.

Učivo
Číselný obor 0 – 100.
Číselná řada 0-100. Čtení a zápis čísel do 100.
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
Sčítá a odčítá v oboru 0-100. Násobí a dělí v oboru malé Vztahy < , > , = v oboru čísel do 100.
operace s přirozenými čísly
násobilky. Provádí jednoduché početní operace s
Rozklady čísel. Zápis čísel v desítkové soustavě.
přirozenými čísly.
Sčítání a odčítání v oboru 0-20. Sčítání a odčítání v
oboru 0-100. Práce se stovkovou tabulkou.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-100 s přechodem
přes desítku. Automatizace sčítání a odčítání v oboru
čísel 0-100 s přechodem přes desítku.
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
Aplikuje a modeluje početní operace ve slovních
Slovní úlohy ze života a z vlastní zkušeností řešené
modeluje osvojené početní operace
úlohách. Osvojí si základy pozitivního hodnocení.
pomocí osvojených početních operací. Vztahy o
Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolu.
několik více, o několik méně. Vztahy n- krát více, nkrát méně.
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického Dokáže vyřešit jednoduché příklady z běžného života
Finanční gramotnost- modelové situace. Seznámení s
života
(využití matematiky v praxi).
jednotkami 1 kg, 1l, 1m.
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
Využívá čtvercovou síť při rýsování základních
Bod, přímka, lomená čára, polopřímka, úsečka,
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v geometrických tvarů. Umí rozlišit a pojmenovat základní čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.
realitě jejich reprezentaci
útvary v rovině.
Geometrické tvary.
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje Porovnává velikosti geometrických útvarů. Odhaduje a Jednotky délky (m, cm, mm), měření. Rýsování úseček
délku úsečky
měří délku úsečky. Pozná a ve čtvercové síti narýsuje
a jejich měření. Rýsování úsečky dané délky. Vzájemná
rovnoběžky a kolmice.
poloha dvou přímek v rovině (rovnoběžné,
různoběžné, kolmé).
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
Pracuje se stovkovou tabulkou a tabulkou násobení.
Sčítání a odčítání v oboru 0-20. Sčítání a odčítání v
čísel
oboru 0-100. Práce se stovkovou tabulkou.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Úvod do učiva sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 100, příprava na násobení a dělení, seznámení s jednotkami 1l, 1kg a 1m.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení slovních úloh – vztahy o několik více a několik méně, n- krát více, n- krát méně. Finanční gramotnost – řešení úloh ze života a z vlastních zkušeností.
Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Pracovní výchova - 3. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
Počítá po stovkách, desítkách i jednotkách.

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do Čte a zapisuje trojciferná čísla.
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
Znázorní trojciferná čísla na číselné ose.
číselné ose
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do Porovnává čísla.
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Učivo
Číselný obor 0 – 1000.

Číselná řada.
Zápis čísel.
Číselná osa. Zaokrouhlování na stovky a desítky.
Rozklad v desítkové soustavě.
Porovnávání čísel.
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

Sčítá a odčítá násobky sta bez přechodu i s přechodem. Součet a rozdíl zpaměti.

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

Pamětně sčítá, odčítá bez přechodu i s přechodem.

Pamětné sčítání a odčítání.

Písemně sčítá, odčítá a provádí kontrolu.

Odhad a kontrola.

Pamětně násobí a dělí v oblasti malé násobilky.

Násobilka 0 –10. Dělení v oboru násobilek.

Násobí a dělí mimo obor násobilek do 1000.

Dělí se zbytkem.

Násobení a dělení mimo obor do 1000. Písemné
násobení dvouciferného čísla jednociferným mimo
obor násobilek.
Dělení se zbytkem

Respektuje pořadí početních operací.

Přednost matematických operací.

Používá závorky.

Užití závorek.

Řeší a vytváří slovní úlohy. Řeší složené slovní úkoly.

Slovní úlohy se dvěma početními výkony.

Orientuje se v čase, převádí jednotky času.

Jednotky času a jejich převody.

Popisuje jednoduché závislosti z běžného života.

Závislosti a jejich vlastnosti.

Doplní řadu čísel, chápe tabulku a schéma a doplní do
nich příslušné informace.
Rýsuje přímku, polopřímku a úsečku, kružnici, kruh,
vymodeluje a popíše trojúhelník, čtverec, obdélník,
čtyřúhelník; pozná jednoduchá tělesa ve svém okolí.
Pozná a ve čtvercové síti narýsuje rovnoběžky,
různoběžky a kolmice.
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje Najde a označí průsečík.
délku úsečky

Číselné řady, tabulky závislostí.
Rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník,
čtyřúhelník. Kružnice a kruh. Přímka, polopřímka,
úsečka. Vzájemná poloha dvou přímek.

Průsečík.
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M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

3. ročník
Změří úsečku na mm, odhaduje a porovnává délky
úseček.
Rozezná a dokreslí jednoduché souměrné útvary ve
čtvercové síti.

Měření a porovnávání úseček.

Převádí jednotky délky.

Jednotky délky a jejich převody.

Osově souměrné útvary.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Příprava na výuku, reflexe zvládnutí učiva při procvičování (např. násobení, dělení).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
"Cestujeme po ČR" - nákup cestovních dokladů (jízdenek) a propočet cenové nákladnosti cesty.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvoření geometrických obrazců ze špejlí.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Odlišnosti angloamerického měrného systému v porovnání s našimi jednotkami délky a hmotnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vyhledávání informací na číselné ose a jejich zapisování do číselné osy.
Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Anglický jazyk - 4. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Český jazyk - 4. ročník
--> Tvořivá výchova - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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•
•
•
•

RVP výstupy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
Počítá po statisících, desetitisících.
Čte a zapisuje číslo.

Učivo
Číselný obor do 1 000 000.
Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000.
Zápis čísel v desítkové soustavě.

Porovnává čísla do jednoho milionu.

Porovnávání čísel do 1 000 000.

Vyhledává číslo na číselné ose.

Číselná osa.

Zaokrouhluje na miliony, statisíce, desetitisíce, stovky,
desítky.

Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce,
sta a desítky.

Sčítá i odčítá v daném oboru zpaměti i písemně, využívá Sčítání a odčítání čísel v daném oboru zpaměti a
při tom komutativnost i asociativnost.
písemně.
Vlastnosti početních operací.
Násobí písemně jednociferným i dvojciferným číslem,
Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
využívá při tom komutativnost i asociativnost.
Písemné násobení jednociferným a dvojciferným
číslem.
Dělí písemně jednociferným dělitelem.
Písemné dělení jednociferným dělitelem.
Řeší jednoduché slovní úkoly. Řeší slovní úlohy se
vztahy o n více, o n méně, n krát více, n krát méně.

Písemné úlohy na vztahy o n více, o n méně, n krát
více, n krát méně.

Umí řešit závorky.

Závorky – správné pořadí početních výkonů.
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M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

Vyznačuje jednoduché části celku.

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

Určí grafický součet, rozdíl a násobek úsečky. Vypočítá
obvod rovinných obrazců.

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

Používá zápis ve formě zlomku.

Celek, část, zlomek. Vyjádření celku, jeho poloviny,
čtvrtiny, třetiny, desetiny.
Zlomky. Pojmy čitatel jmenovatel, zlomková čára.

Zlomky se stejným jmenovatelem porovná, sčítá a
odčítá v oboru kladných čísel.
Sbírá a vyhledává data, třídí, zapisuje do tabulky,
sestavuje jednoduché diagramy.

Porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným
jmenovatelem.
Přímá a nepřímá úměrnost, jednoduché závislosti,
diagramy, grafy, tabulky.

Rýsuje základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec,
obdélník, kružnici).

Konstrukce čtverce, trojúhelníku a obdélníku.
Kružnice. Mnohoúhelník. Jednoduché konstrukční
úlohy.
Obvod rovinných obrazců. Grafický součet, rozdíl,
násobek úsečky.

Ve čtvercové síti dokreslí jednoduchý osově souměrný
útvar, rozpozná jednoduché osově souměrné útvary a
určí osu souměrnosti.
Řeší nestandardní slovní úlohy.

Osová souměrnost – jednoduché útvary.

Narýsuje rovnoběžku a různoběžku, kolmici, vyznačí
průsečík.
Vypočítá obsah čtverce a obdélníku.

Rovnoběžky. Různoběžky. Kolmice.

Nestandardní slovní úlohy. Magické čtverce. Číselné a
obrázkové řady. Prostorová představivost.

Obsah čtverce, obsah obdélníku.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pamětné násobení, dělení. Práce s diagramy. Rovnice, nerovnice. Nestandardní slovní úlohy, magické čtverce, číselné a obrázkové řady.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Reflexe zvládnutí učiva při procvičování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Slovní úlohy, diagramy. Jednoduché konstrukční úlohy. Rovnice a nerovnice. Nestandardní slovní úlohy, magické čtverce a obrázkové řady. Porovnávání úseček.
Porovnávání čísel do 10 000.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Město, ve kterém žiji v číslech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Nestandardní slovní úlohy, obrázkové řady. Vytváření osově souměrných obrazců.
Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Anglický jazyk - 5. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník
--> Tvořivá výchova - 5. ročník

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
Učivo
Zapíše a přečte čísla do milionu. Orientuje se na číselné Čísla do milionu.
ose v oboru do milionu. Provádí číselný odhad a
kontrolu výsledku.
Zaokrouhluje přirozená čísla.
Zaokrouhlování.

Umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu,
využívá při tom komutativnost a asociativnost.

Pamětné a písemné sčítání a odčítání. Procvičování
sčítání a odčítání.
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose

5. ročník
Správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při
sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel.

Pamětné a písemné sčítání a odčítání. Procvičování
sčítání a odčítání.
Písemné násobení a dělení.
Využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika Vlastnosti sčítání.
sčítanců bez závorek.
Násobí desíti, stem, tisícem. Násobí písemně
Písemné násobení a dělení.
trojciferným čin. Dělí jednociferným i dvojciferným
Násobení 10, 100, 1000. Písemné násobení
dělitelem.
trojciferným činitelem. Dělení jednociferným a
dvojciferným dělitelem.
Dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru
Pamětné a písemné sčítání a odčítání. Procvičování
přirozených čísel.
sčítání a odčítání.
Písemné násobení a dělení.
Řeší slovní úlohy v oboru do milionu.
Slovní úlohy s využitím všech probraných
matematických operací.
Porozumí textu úlohy (rozlišuje informace důležité pro Slovní úlohy s využitím všech probraných
řešení úlohy). Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a
matematických operací.
vztahy. Přiřadí úloze správné matematické vyjádření s
využitím osvojených početních operací. Volí vhodné
postupy pro řešení úlohy. Zformuluje odpověď k
získanému výsledku. Přiřadí k zadanému jednoduchému
matematickému vyjádření smysluplnou slovní úlohu
(situaci ze života). Utvoří slovní úlohu k matematickému
vyjádření.
Pozná římské číslice I až X, L, C, D, M. Přečte číslo
Římské číslice.
kapitoly a letopočet.
Přečte, zapíše a vyznačí na číselné ose desetinné číslo.
Porovná desetinná čísla. Sčítá, odčítá, dělí a násobí
desetinná čísla. Zaokrouhluje desetinná čísla.
Přečte a vyznačí na číselné ose celé záporné číslo.

Desetinná čísla. Počítání s desetinnými čísly.
Zaokrouhlování desetinných čísel.
Celá čísla. Celá záporná čísla, jejich čtení a vyznačení
na číselné ose.
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M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

5. ročník
Převádí jednotky času, objemu, délky, hmotnosti.
Vyhledává, sbírá a třídí data. Čte a sestavuje
jednoduché tabulky a diagramy. Vyhledává údaje v
jízdním řádu a řeší slovní úlohy s časovými údaji.
Používá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a
kruhový diagram bez použití %). Používá jednoduchých
převodů jednotek času při práci s daty v jízdních řádech.
Provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření
teploty, průjezd aut za daný časový limit apod.). Vybírá
a porovnává ze zadání úlohy data podle daného kritéria.
Posuzuje reálnost vyhledaných údajů. Doplní údaje do
připravené tabulky nebo diagramu. Vytvoří na základě
jednoduchého textu tabulku, sloupcový diagram.
Graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky. Určí délku
lomené čáry graficky i měřením. Převádí jednotky délky
(mm, cm, dm, m, km).

Jednotky délky, hmotnosti, času.
Závislosti, vztahy a práce s daty. Tabulky a diagramy
závislostí. Jízdní řády.

Sestrojí obecný, pravoúhlý, rovnoramenný a
rovnostranný trojúhelník.

Jednoduché konstrukční úlohy v rovině.

Narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce
rovnoběžek a kolmic. Popíše vzájemnou polohu dvou
kružnic. S pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí
obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku,
mnohoúhelníku). Porovnává obvody rovinných útvarů.
Rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru. Dodržuje

Jednoduché konstrukční úlohy v rovině.
Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky.
Kružnice a kruh. Vzájemná poloha dvou kružnic.
Souřadnice bodů.
Tělesa - určení povrchu. Kvádr, krychle, jehlan, koule,
kužel, válec.

Jednoduchá pozorování a jejich zápis.

Geometrie v rovině a v prostoru. Základní rovinné
obrazce a jejich popis.
Úsečky – měření, porovnávání, grafický součet, rozdíl
a násobek. Jednotky délky a jejich převody.
Narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí Rovnoběžky a kolmice k dané přímce, vedené daným
daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou.
bodem.
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M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku

5. ročník
zásady rýsování. Dbá na přesnost a čistotu rýsování.
Najde souřadnice daného bodu v rovině. Využije
znalosti základních rovinných útvarů k popisu a
modelování základních útvarů v prostoru.
Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru,
který lze složit ze čtverců, obdélníků a trojúhelníků.
Porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných
útvarů. Používá základní jednotky obsahu (cm2, m2,
km2) bez vzájemného převádění.
Pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě).

Obsah obrazců složených ze čtverců, obdélníků a
trojúhelníků ve čtvercové síti.

Určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru.
Vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle
osy v lince mřížky.
Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet
dluhy.

Tělesa - určení povrchu. Kvádr, krychle, jehlan, koule,
kužel, válec.

Zná pojem zlomek. Pozná a dokáže vyznačit polovinu,
třetinu, čtvrtinu. Zlomky se stejnými jmenovateli
porovná, sčítá a odčítá v oboru kladných čísel.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Práce s daty, aplikace matematických znalostí v praxi. Čtení z diagramu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Jízdní řády. Diskuze o podnikání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Slovní úlohy z běžného života, rozhodování a výběr z několika možných řešení.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Římské číslice vs. arabské číslice.

Obvody a obsahy obrazců.
Jednotky obsahu.

Osově souměrné útvary. Osy souměrnosti rovinných
útvarů.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka
jako správce peněz, úspory, půjčky.
Zlomky
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5.1.4 Informatika

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Informatika

Informatika
Vyučovací předmět informatika vychází ze vzdělávací oblasti informatika a dává prostor všem žákům
porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním,
optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo
problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením
problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální
technologie jsou.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu,
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.
Škola je zaměřena na informatiku a technické směřování rozvoje žáků, proto jsou do výuky zařazeny
základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování s technikou, umožňují
řešit praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost a rozvíjet tak informatické
myšlení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět informatika je vyučován na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku.
důležité pro jeho realizaci)
4. + 5. ročník - 1 vyučovací hodina týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými
notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače.
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Integrace předmětů

Informatika
V některých činnostech umožňujeme práci žáků ve dvojicích či skupinách, aby docházelo k diskusi a
spolupráci. Žák nebo skupina pracuje individuálním tempem.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy,
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově a konstruuje své poznání. K výuce jsou
využívány programovatelné robotické učebnice.
Metody: kritériem pro výběr metod ve výuce je jejich vhodnost vzhledem ke stanoveným cílům a jejich
schopnost žáky motivovat. Jedná se např. o metody skupinové a týmové práce, samostatné práce,
badatelské aktivity, diskuze, práce s chybou.

•

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• výběru a využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení
kompetence žáků
• vyhledávání a třídění informací a jejich efektivnímu využití praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• samostatnému řešení problémů a volbě vhodného řešení
• praktickému uvěření správnosti řešení problémů a aplikaci osvědčených postupů e při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• spolupráci ve skupině
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• pochopení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
• uvědomění svých práv a povinností ve škole i mimo školu
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Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

Informatika
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• bezpečnému a účinnému používání vybavení, dodržování vymezených pravidel
• plnění povinností a závazků
Kompetence digitální:
Učitel vede žáky k:
• ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb
• samostatnému rozhodování, které technologie, pro jakou činnost či řešený problém použít
• získávání, vyhledávání, kritickému posouzení, správě a sdílení dat, informací a digitálního obsahu
pomocí vhodných postupů, způsobů a prostředků
• vytváření a úpravě digitálního obsahu
• kombinování různých digitálních formátů
• vyjadřování pomocí digitálních prostředků
• využívání digitálních technologií k usnadnění práce, zautomatizování rutinních činností,
zefektivnění či zjednodušení pracovních postupů
• pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost
• kritickému hodnocení přínosu digitálních technologií
• předcházení situací ohrožujících bezpečnost zařízení i dat a tělesné či duševní zdraví i zdraví
ostatních
• etickému chování při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí
V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku předmětu dělit třídy na skupiny.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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 –
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Informatika
dostatečný; 5 – nedostatečný. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení
číslice.
Informatika

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého přehraje zvuk či video
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého používá schránku, krok zpět, zoom
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého edituje digitální text, vytvoří obrázek
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého
typu

pro svou práci používá doporučené aplikace, nástroje,
prostředí
uvede různé příklady využití digitálních technologií v
zaměstnání rodičů
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na
vzdálených počítačích a spouští online aplikace

Učivo
Ovládání myši
Používání ovladačů
Přehrávání zvuku a videa
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
Kreslení čar, vybarvování
Psaní slov na klávesnici
Editace textu
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Kreslení obrázků
Využití digitálních technologií v různých oborech
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud

90

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Informatika

4. ročník

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika,
která s takovým propojením souvisejí
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika,
která s takovým propojením souvisejí
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a
popíše jednotlivé kroky jeho řešení

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží
dodržuje pravidla nebo pokyny při práci s digitálním
zařízením
v textu rozpozná osobní údaje

Digitální zařízení

rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá
pomoc dospělého
pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu
a odhlásí se z něj
propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika,
která s takovým propojením souvisejí
u vybrané fotografie uvede, jaké informace z ní lze
vyčíst
sestaví robota podle návodu
sestaví program pro robota

Technické problémy a přístupy k jejich řešení (hlášení
dialogových oken)
Uživatelské jméno a heslo

oživí robota, otestuje jeho chování

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a
popíše jednotlivé kroky jeho řešení

najde chybu v programu a opraví ji

Opakování příkazů
Ovládání klávesnicí – události
Ověřování správnosti programu

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy

pomocí programu ovládá světelný výstup a motor

upraví program pro příbuznou úlohu

Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Osobní údaje

Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví
uživatele
Práce se soubory
Sestavení programu a oživení robota
Ovládání pomocí senzoru

Opakování příkazů
Ovládání klávesnicí – události
Ovládání světelného výstupu
Ovládání motoru

pomocí programu ovládá senzor

Ovládání pomocí senzoru

používá opakování, události ke spouštění programu

Opakování příkazů
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I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a
popíše jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

4. ročník
Ovládání klávesnicí – události
sdělí informaci obrázkem

Piktogramy, emodži

předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel

Kód

zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí
mřížky
obrázek složí z daných geometrických tvarů či
navazujících úseček
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Přenos na dálku, šifra
Pixel, rastr, rozlišení
Tvary, skládání obrazce

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Vizualizace dat.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Chat.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Data.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce ve dvojicích, skupinová práce, práce v týmu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Systém, prvky, sdílení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Grafy.
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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5. ročník

•
•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje
materiálech
odpovědi na základě dat
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje
správný
odpovědi na základě dat
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
doplní posloupnost prvků
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
umístí data správně do tabulky
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
doplní prvky v tabulce
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data
I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná
nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná
určí, jak spolu prvky souvisí
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
program pro ovládání postavy
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
program pro řízení pohybu a reakcí postav
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví,
popíše jednotlivé kroky jeho řešení
co se bude opakovat a kolikrát

Učivo
Data, druhy dat

Kritéria kontroly dat

Řazení dat v tabulce

Doplňování tabulky a datových řad

Vizualizace dat v grafu

Systém, struktura, prvky, vztahy
Systém, struktura, prvky, vztahy
Příkazy a jejich spojování
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
Čtení programů
Opakování příkazů
Kreslení čar
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I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu

5. ročník
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před Ovládání pohybu postav
nebo za něj
používá události ke spuštění činnosti postav

Spouštění pomocí událostí

v programu najde a opraví chyby

Ladění, hledání chyb

rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup
zjednodušit
pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty

Modifikace programu

pomocí obrázku znázorní jev
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Schémata, obrázkové modely
Model

Graf, hledání cesty

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreslení obrázku v grafickém programu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v týmu. Práce ve dvojicích.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Informace na internetu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
E-mail.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Sdílení dat, cloud.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Věrohodnost informací.
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5.1.5 Prvouka

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka

Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět prvouka náleží do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ a rozvíjí poznatky, dovednosti
a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a
pojmenovávat věci, jevy a děje a utváří si prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi i vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných
stránek a hodnot lidských výtvorů a přírodních jevů a chránit je. Na základě poznání sebe a porozumění
světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti (včetně situací ohrožení), učí se vnímat
současnost jako výsledek minulost a východisko do budoucnosti. V této oblasti se žáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti jsou vlastní prožitky žáků,
vycházející z konkrétních situací při osvojování dovedností, způsobu jednání a rozhodování.
Vyučovací předmět prvouka připravuje základy pro specializovanější výuku v předmětu přírodověda,
vlastivěda a následně jejich navazující předměty na druhém stupni.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace
předmětu (specifické informace o předmětu Vyučovací předmět prvouka se vyučuje pouze v 1. - 3. ročníku prvního stupně.
důležité pro jeho realizaci)
1. ročník – 1 + 1 vyučovací hodina týdně
2. ročník – 2 hodiny týdně
3. ročník – 2 hodiny týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v kmenových učebnách, za příznivého počasí je využívána venkovní učebna a školní hřiště.
Výuku doplňují procházky po okolí školy a výukové programy.
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce, projekty, referáty.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Prvouka

•

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáka:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k vyhledávání informací z různých zdrojů a k práci s nimi
kompetence žáků
• k radosti z učení
• k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
• k rozvoji tvořivého myšlení
• k praktické aplikaci získaných vědomostí, dovedností, postojů
• ke spolupráci při řešení problému
• k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
• k rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné
argumentace
• k dovednosti vystupovat před skupinou lidí
• k umění naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky:
• k vzájemné spolupráci
• ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• k toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a k dobrým mezilidským vztahům
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky:
• ke správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou
pomoc
• k důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem, zákonů a společenských norem
• k zapojování se do mimoškolních a mimotřídních činností
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Název předmětu

Prvouka

•
•
•
•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

k péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně
k dodržování základních hygienických návyků a zdravému způsobu života
k vlastenectví, k hrdosti na svůj region a na kulturní a historické dědictví
k úsilí o odhalování a okamžité řešení jakýchkoliv zárodků sociálně patologických jevů
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky:
• k praktickému využívání získaných vědomostí, dovedností a postojů
• k vytváření povědomí společenské důležitosti práce
• k objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce
• k dodržování povinností, závazků a termínů
Vyučovací předmět prvouka je v 1. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Prvouka
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Pracovní výchova - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Český jazyk - 1. ročník
Kompetence k učení
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Prvouka

1. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého osvojuje si pravidla chování ve škole a dodržuje pravidla Domov:
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná pro bezpečnou cestu do školy
- prostředí domova
nebezpečí v nejbližším okolí
- orientace v místě bydliště.
Obec (město), vesnice – rozdíl.
Okolní krajina – místní oblast.
Naše vlast – domov.
Škola:
prostředí školy
naše škola
činnosti ve škole
třída
bezpečná cesta do školy
riziková místa a situace.
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
podílí se na vytváření společenství třídy a vytváření
Škola:
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, pravidel
prostředí školy
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
naše škola
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
činnosti ve škole
nedostatkům
třída
bezpečná cesta do školy
riziková místa a situace.
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
seznámí se se vztahy ve třídě a škole
Škola:
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
prostředí školy
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
naše škola
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
činnosti ve škole
nedostatkům
třída
bezpečná cesta do školy
riziková místa a situace.
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ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost

1. ročník
učí se projevovat toleranci k přirozeným odlišnostem
Rodina:postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.
osvojuje si oslovování křestními jmény

Rodina:postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.

vyjadřuje soucit a zájem o rodinu, vyjadřuje city v
jednotlivých situacích

Rodina:postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině

Rodina:postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.

osvojuje si základní dovednosti pro vytvoření sebeúcty a Chování lidí: vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
úcty k druhým
etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové
situace

umí se orientovat v čase

Orientace v čase, časový řád, určování času

vyjmenuje měsíce v roce

Měsíce v roce, kalendář
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ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

1. ročník
vyjmenuje dny v týdnu

Časový sled událostí (týden)

pojmenuje části dne

Denní režim (části dne)
Současnost a minulost v životě: předměty denní
potřeby (režim dne).

seznámí se s tradicemi vánočních svátků

Zima: příchod zimy, Mikuláš, hry v zimě, Vánoce, Nový
rok
seznámí se s tradicí svátků velikonočních
Jaro: květiny, hry na jaře, Velikonoce, zelenina, stromy
a keře, zvířata na statku, domácí mazlíčci
rozpozná některé jarní květiny, pozná základní části těla Jaro: květiny, hry na jaře, Velikonoce, zelenina, stromy
květiny, rozlišuje stromy a keře, pojmenuje domácí
a keře, zvířata na statku, domácí mazlíčci
zvířata, pojmenuje celou zvířecí rodinu (samec, samice,
mládě), seznámí se se zvířaty, která lze chovat doma
získá elementární poznatky o lidském těle
Lidské tělo: stavba těla (lidské tělo, obličej)

uplatňuje základní hygienické návyky

Péče o zdraví:ruce, hygiena, zdravý životní styl (žijeme
zdravě), drobné úrazy a poranění (nemoc, úraz), u
lékaře. Hygiena osobní, intimní a duševní.

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah k
přírodě
rozpozná barvy světelného semaforu, pojmenuje
některé dopravní značky, umí pojmenovat dopravní
prostředky a zná důležitá čísla tísňového volání
(150,155,158)
seznámí se se střídáním ročních období, pozoruje a
popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích, seznámí se se společenstvím les a

Rizika v přírodě:rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi.
Bezpečné chování v silničním provozu:semafor,
dopravní značky. Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví:čísla tísňového volání
Rok a roční období
Podzim: hry na podzim, zelenina, ovoce, les (jehličnatý
a listnatý), živočichové
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1. ročník
rozpozná základní druhy listnatých i jehličnatých
stromů, vyjmenuje druhy zeleniny a pojmenuje ovoce

Zima: příchod zimy, Mikuláš, hry v zimě, Vánoce, Nový
rok
Jaro: květiny, hry na jaře, Velikonoce, zelenina, stromy
a keře, zvířata na statku, domácí mazlíčci
Léto: léto, les v létě, rizika v přírodě (prázdniny),
ohleduplné chování k přírodě, třídíme
odpad.Ohleduplné chování k přírodě.
Rizika v přírodě:rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi.
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
seznámí se s riziky v přírodě, ví, jak se v přírodě chovat a Léto: léto, les v létě, rizika v přírodě (prázdniny),
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ochránit své zdraví, osvojuje si pravidla třídění odpadu ohleduplné chování k přírodě, třídíme
odpad.Ohleduplné chování k přírodě.
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého orientuje se v prostředí místa bydliště
Domov:
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
- prostředí domova
nebezpečí v nejbližším okolí
- orientace v místě bydliště.
Obec (město), vesnice – rozdíl.
Okolní krajina – místní oblast.
Naše vlast – domov.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Učivo: Podzim - zelenina, ovoce. Zima - lesní zvěř v zimě, stopy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace. Rodina - postavení jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání.
Soužití lidí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Elementární poznatky o lidském těle.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Učivo: Podzim - les (jehličnatý a listnatý).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rok - roční období, měsíce v roce, kalendář, časový sled událostí (týden). Orientace v čase, časový řád, určování času.Části dne, režim dne.
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1. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Učivo: Třídíme odpad.
Prvouka
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 2. ročník
--> Pracovní výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Orientuje se ve škole a okolí.

Učivo
Škola: Rozvrh hodin. Třída. Pravidla. Okolí školy. Naše
vlast:Státní symboly.

Rozliší příbuzenské vztahy. Projevuje radost ze zdařilých Rodina: Práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
akcí. Pojmenuje místo, kde žije
lidí: komunikace. Chování lidí: rizikové chování,
předcházení konfliktů.

Pozná různé druhy zaměstnání a řemesel.

Právo a spravedlnost: práva a povinnosti žáků školy.

Umí se orientovat v čase

Současnost a minulost v našem životě: proměny
způsobu života.
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2. ročník

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Poznává změny přírody na podzim. Pozná změny
přírody v zimě. Pozná změny v zimní přírodě. Seznámí
se se změnami přírody na jaře. Popíše proměny jara.
Pozná a určí léčivé byliny

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek

Získá základní hygienické návyky.

Rostliny, houby a živočichové: znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka.
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody:
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů.
Rizika v přírodě: rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi
Podzim: stálí a stěhovaví ptáci, keře, houby, význam
lesa. Zima: živočichové v zimě. Jaro:zahrada na jaře,
ptáci na jaře. Léto: příroda v létě, cestování, výlety.
Člověk a zdraví. Akceptace druhého – zážitek přijetí
pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci
druhých.

Zná a pozná všechny dopravní prostředky.

Osobní bezpečí a riziková situace: vhodná a nevhodná
místa pro hry, předcházení rizikovým situacím v
dopravě a v dopravních prostředcích / bezpečnostní
prvky/.

Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů.
Podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím
dodržování jasných a splnitelných pravidel. Seznámí se
se základními předpisy chodce.

Škola: Rozvrh hodin. Třída. Pravidla. Okolí školy. Naše
vlast:Státní symboly.
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví: služby odborné pomoci,správný
způsob volání na tísňovou linku. Mimořádné události
a rizika ohrožení s nimi spjatá: postup v případě
ohrožení/ varovný signál, evakuace, zkouška sirén/,
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2. ročník
požáry / příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru/,integrovaný záchranný systém.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Soužití lidí - komunikace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Učivo: Rodina - pomoc rodičům, práce fyzická a duševní, soužití lidí, komunikace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Akceptace druhého - nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Učivo: Prevence úrazů, první pomoc, chování o prázdninách.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Učivo: Léto - příroda v létě; louka, voda, les.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Učivo: Orientace v čase - čas, roční období, měsíce.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Učivo: Naše vlast - Česká republika, Praha, státní symboly.
Prvouka
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 3. ročník
--> Anglický jazyk - 3. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Pracovní výchova - 3. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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3. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého Orientuje se v místě svého bydliště a školy, vyznačí tato
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná místa v jednoduchém plánu.
nebezpečí v nejbližším okolí
Dodržuje pravidla bezpečného chování při cestě do
školy.
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného Zařadí svou obec do příslušného kraje. Popíše krajinu v
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
okolí svého domova. Vyznačí Českou republiku na mapě
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
Evropy.
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
Rozlišuje vztahy v rodině, role členů rodiny. Uvědomuje
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, si odlišnosti mezi lidmi a projevuje k nim toleranci. S
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
dopomocí objasní základní lidská práva a povinnosti.
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže řešit
nedostatkům
jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje
asertivně.

Učivo
Domov, škola. Naše obce. Krajina v okolí domova.
Bezpečná cesta do školy. Dopravní výchova –chodec.

Naše obec. Krajina v okolí domova. Naše vlast.

Domov, rodina. Generační soužití. Lidé s handicapem.
Národnostní menšiny.
Práva a povinnosti.
Základy asertivního jednání – iniciativa ve vztahu k
jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v
rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, zpracování
neúspěchu.
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání Objasní význam lidské práce, náplň jednotlivých profesí. Povolání.
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
Orientuje se v čase.
Čas. Život člověka. Minulost a současnost.
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické
Život v regionu. Památky. Orientace v čase – minulost,
historické památky, významné události regionu
památky, významné události regionu.
současnost.
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
Pozoruje přírodu, porovnává a popisuje změny v
Látky a jejich vlastnosti, vzduch, voda, půda. Rostliny,
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
průběhu roku.
živočichové, houby. Rozmanitosti přírody.
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
Popíše vlastnosti živých organismů. Roztřídí organismy Živá příroda- živočichové, rostliny, houby. Zástupci
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
podle nápadných určujících znaků. Popíše stavbu jejich organismů v dané lokalitě. Ochrana přírody.
organismů ve známé lokalitě
těla. Vyjmenuje zástupce žijící v dané lokalitě. S
dopomocí objasní význam živých organizmů a potřebu
je chránit.
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ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

3. ročník
Rozlišuje základní veličiny – délka, hmotnost, objem,
Měření veličin.
teplota, čas, jejich jednotky a měřidla. Měří s dopomocí
základní veličiny pomocí daných měřidel.
Popíše s dopomocí stavbu a funkci lidského těla, vývoj
člověka od narození až po stáří.
Ovládá základní hygienické návyky. Objasní, jak pečovat
o své zdraví. Ošetří drobné poranění.
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech.

Lidské tělo. Zdravý životní styl,prevence nemocí.
Základy první pomoci.

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.
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
V roli chodce vyhodnocuje dopravní situaci a reaguje na Dopravní výchova – chodec: přecházení silnice, pohyb
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
ni.
po chodníku / silnici, správná viditelnost, dopravní
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
značky .
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
Provádí jednoduché pokusy. S dopomocí objasňuje
Neživá příroda. Látky a jejich vlastnosti - voda, vzduch,
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti látek .
půda, horniny a nerosty. Koloběh vody v přírodě.
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
Jednoduché pokusy.
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
Odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná. V
Osobní bezpečí - žádost o pomoc. Linky tísňového
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu případě potřeby požádá o pomoc. Zná čísla linek
volání.
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
tísňového volání. Ovládá pravidla pro volání na tísňové
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
linky.
operátory tísňových linek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Etnika. Tolerance odlišnosti. Povolání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Lidské tělo. Rodina . Zvládání vlastní emocionality.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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3. ročník

Zvládání vlastní emocionality. Zpracování neúspěchu. Práce v hodině. Příprava na výuku. Organizace práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základy asertivního jednání - hledání možností, jak vycházet s jinými lidmi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v hodině. Práce ve skupině.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Základní komunikační dovednosti. Empatie, respektování.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Domov, rodina, škola. Naše obec, naše vlast.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Zástupci rostlin a živočichů v dané lokalitě.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Naše obec, naše vlast - postavení občana, jeho povinnosti a práva.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Obec jako základní jednotka samosprávy státu. Kraje ČR. Principy demokracie.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pamětní zapamatování. Řešení problémů a dovedností k učení. Pozornost a soustředění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Lidské tělo. Rodina. Osobní bezpečí – žádost o pomoc.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní komunikační dovednosti. Asertivní jednání. Problémy v mezilidských vztazích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Rodina. Prosociální jednání.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Naše vlast. Obyvatelstvo ČR.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Látky a jejich vlastnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Naše vlast – sousední státy ČR.
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5.1.6 Přírodověda

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Přírodověda

Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a navazuje na učivo
prvouky, které dále prohlubuje a rozšiřuje.
V přírodovědě jsou realizovány 4 tematické okruhy učiva - rozmanitost přírody, lidé a čas, člověk a jeho
zdraví, lidé kolem nás. Vzdělávání v předmětu přírodověda směřuje k:
- poznávání rozmanitosti a proměnlivosti živé i neživé přírody, její ochraně
- orientaci žáků v dějích a čase
- poznávání člověka jako živé bytosti, jeho změn od narození do dospělosti
- poučení o zdraví a nemocech, o první pomoci, o bezpečném chování v různých životních situacích
- upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět přírodověda se vyučuje pouze ve 4. a 5. ročníku 1. stupně.
důležité pro jeho realizaci)
4. ročník – 1 hodina týdně
5. ročník – 1 hodina týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v případě příznivého počasí je využívána venkovní učebna a okolí
školy. Do výuky jsou zařazovány výukové programy a exkurze.
Formy práce – klasická vyučovací hodina se samostatnou i skupinovou prací, doplněná o projektové
vyučování.
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k vyhledávání informací týkající se přírody a životního prostředí
kompetence žáků
• k užívání správné terminologie
• k aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v praktickém životě
• k dovednosti zvolit vhodnou strategii učení
• k umění realizace a prezentace výsledků činnosti před kolektivem
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
• k rozpoznání a hledání různých řešení problému
• k rozvoji tvořivého myšlení
• k praktické aplikaci získaných vědomostí a dovedností
• ke spolupráci při řešení problému
• k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
• k prezentaci a schopnosti obhajoby výsledků vlastních řešení
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
• ke kultivovanému verbálnímu a neverbálnímu projevu
• k rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor, k užívání vhodné argumentace
• k umění naslouchat
• k využívání informační gramotnosti jako součásti každého předmětu
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky:
• k vzájemné spolupráci
• ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• k toleranci, respektu a úctě (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a k dobrým
mezilidským vztahům
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky:
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Název předmětu

Přírodověda

•

Způsob hodnocení žáků

ke správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou
pomoc
• k péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně
• k dodržování základních hygienických návyků a zdravému způsobu života
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky:
• k praktickému využívání získaných vědomostí v běžném životě
• k objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce
• k dodržování povinností, závazků a termínů
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Přírodověda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 4. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Tvořivá výchova - 4. ročník
--> Tvořivá výchova - 5. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník
--> Český jazyk - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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4. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše stavbu těla houby, zná a dodržuje hlavní zásady
sběru hub

Učivo
Houby – znaky a životní projevy.

popíše stavbu těla některých kvetoucích rostlin a uvede Rostliny – vlastnosti, výživa, stavba těla kvetoucích
jejich význam pro člověka
rostlin, význam v přírodě a pro člověka.
Význam kvetoucích částí rostlin.
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
popíše stavbu těla vybraných živočichů, uvede jejich
Živočichové – vlastnosti, životní potřeby a projevy,
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
význam v přírodě i pro člověka
průběh a způsob života, stavba těla vybraných
vzájemné vztahy mezi organismy
živočichů, jejich význam v přírodě a pro člověka.
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní seznámí se se základní taxonomií
Dělení živočichů.
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
pozoruje a uvádí změny, ke kterým dochází v přírodě na Podzimní příprava živočichů a rostlin na zimu.
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
podzim
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a vyjmenuje základní podmínky života na Zemi
Neživá příroda: voda a její koloběh, vzduch, horniny a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
minerály, půda, teplo a světlo ze Slunce
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní vyjmenuje základní ekosystémy a uvědomuje si
Ekosystémy: rozmanitost podmínek života na Zemi a
projevy života na konkrétních organismech, prakticky rozmanitost života na Zemi, uvede konkrétní příklady
jejich význam, rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
mezi organismy, základní společenstva.
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní rozlišuje lesy smíšené, listnaté a jehličnaté, zná lesní
Společenstvo lesa – druhy lesa, lesní patra, houby
projevy života na konkrétních organismech, prakticky plody, dodržuje zásady sběru hub, pozná živočichy
rostoucí v lese, byliny a keře, jehličnaté a listnaté
našich lesů a vysvětlí význam lesů
stromy, živočichové, význam lesa.
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třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu

4. ročník

pozoruje zimní přírodu, vyjmenuje některé přezimující
živočichy a uvede, jak jim můžeme v zimním období
pomoci
vyjmenuje jednotky základních veličin a umí použít
vhodná měřidla

Zima – přezimující živočichové.

Měření – délka, objem, čas a teplota
Jednoduché pokusy – měření bez a s použitím
známých měřidel
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní rozpozná některé živočichy a rostliny okolí lidských sídel Společenstva okolí lidských sídel.
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní vyjmenuje hospodářská zvířata chovaná v ČR, vysvětlí
Hospodářská zvířata a jejich chov.
projevy života na konkrétních organismech, prakticky význam chovu hospodářských zvířat
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní zná podmínky pro chov domácích mazlíčků
Zvířata chovaná pro radost – domácí mazlíčci.
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní uvede příklady živočichů žijících v blízkosti lidských sídel Volně žijící živočichové v okolí lidských sídel.
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
pozoruje a uvádí změny, ke kterým dochází v přírodě na Jaro. Růst rostlin, rozkvetlé pole, louky a zahrady,
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
jaře
kvetoucí stromy a keře a jejich význam pro člověka.
rozdělením času a střídáním ročních období
Živočichové na jaře.
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vyjmenuje některé rostliny a živočichy žijící v parku
Park – rostliny a živočichové v parku
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
rozpozná některé luční květiny a živočichy
Společenstva luk, rostliny a živočichové na louce.
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat

4. ročník
uvede význam hospodářských plodin, jmenuje některé
živočichy žijící na poli

Společenstva polí. Rostliny a živočichové na poli.

vyjmenuje některé rostliny a živočichy žijící u vody

Společenstva vod. Rostliny a živočichové u tekoucích a
stojatých vod.

vysvětlí, proč je důležité přírodu chránit a aktivně se na Význam půdy, lesů, vodních ploch.
její ochraně podílí (v rámci školy, rodiny a obce), třídí
Ochrana přírody.
odpad
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Společenstva lesů, vod, polí, luk, okolí lidských obydlí a jejich pozorování.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Neživá příroda - voda a její koloběh, vzduch, půda, teplo a světlo ze Slunce.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Význam půdy, lesů, vodních ploch. Ochrana přírody.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Měření základních veličin. Měřidla a jejich použití.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Hospodářská zvířata. Rostliny na poli. Ochrana přírody.
Přírodověda
Mezipředmětové vztahy

5. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 4. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Tvořivá výchova - 4. ročník
--> Tvořivá výchova - 5. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a uvědomuje si sebe sama jako součást přírody, zná
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
podmínky pro život na zemi
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a vysvětlí rozdíl mezi horninou a nerostem, jmenuje
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
příklady
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a vysvětlí, jak vzniká půda, popíše její složení a význam
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
seznamuje se s pozitivy/ úskalím jejich využívání
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
pozná Slunce jako hvězdu, která je zdrojem světla a
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
tepla, vyjmenuje planety sluneční soustavy, seznamuje
rozdělením času a střídáním ročních období
se s jejich vlastnostmi
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
zjednodušeně vysvětlí souvislost planety Země ve
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
vesmíru s rozdělením času a střídáním ročních období
rozdělením času a střídáním ročních období

Učivo
Člověk v přírodě. Podmínky života na Zemi. Části
neživé přírody.

Horniny a nerosty. Půda, její význam a ochrana.

Horniny a nerosty. Půda, její význam a ochrana.

Energetické suroviny.
Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje.

Slunce. Sluneční soustava.

Planeta země ve vesmíru. Den a noc, střídání ročních
období.
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ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře
vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře
vlastního zdravého způsobu života

5. ročník
vnímá Měsíc jako přirozenou a jedinou družici planety
Země, popíše, jaké pohyby vykonává

Měsíc. Pohyby měsíce.

vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím

Počasí a podnebí.

zjednodušeně popíše rozmanitost podmínek života na
Zemi s ohledem na jednotlivé podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi. Podnebné
pásy, život v různých podnebných pásech.

uvádí význam botanických a zoologických zahrad, spojí
si vymírání některých živočišných a rostlinných druhů s
aktivitami člověka v přírodě

Význam botanických a zoologických zahrad. Některé
ohrožené rostlinné a živočišné druhy.

zařadí Českou republiku do mírného pásu, seznámí se s Česká republika – oblast mírného podnebného pásu.
životem živých organizmů na našem území
uvědomuje si význam živých organismů v přírodě pro
člověka, poznává vzájemné vztahy mezi organismy a s
pomocí atlasu nebo klíče je řadí do jednotlivých skupin

Třídění živých organismů (rostliny, houby,
živočichové).

popíše lidské tělo z hlediska jeho stavby, chápe význam Lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy;
kostry a svalové soustavy pro pohyb
jmenuje jednotlivé orgánové soustavy, chápe jejich
Dýchací soustava. Oběhová soustava. Trávící soustava.
funkci a nepostradatelný význam pro lidské tělo
Vylučovací soustava. Kožní soustava. Nervová
soustava. Smysly. Rozmnožovací soustava.
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a seznamuje se s funkcí rozmnožovací soustavy a
Rozmnožovací soustava, změny v pubertě. Vývoj
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození jednotlivými orgány, uvědomuje si a chápe změny,
plodu v novorozence.
kterými prochází lidské tělo v období puberty
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
rozliší zdravé a nezdravé potraviny, sestaví zdravý
Zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr
související s podporou zdraví a jeho preventivní
jídelníček, dodržuje pitný režim
a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba
ochranou
stravy, pitný režim.
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ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

5. ročník
rozlišuje nemoc a úraz, rozumí rozdílu mezi nemocí
přenosnou a nepřenosnou, jmenuje některé z nich

Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS).

osvojuje si preventivní vzorce chování pro ochranu
Životní potřeby člověka. Prevence nemocí a úrazů.
svého zdraví, vysvětlí, proč je zapotřebí své tělo chránit Péče o zdraví. Osobní a duševní hygiena. Ošetření
drobných poranění.

zná nebezpečí spojená s návykovými látkami a
závislostmi různého druhu, předvede v modelových
situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
teoreticky ví, jak se má zachovat v situacích ohrožujících
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích zdraví, reaguje na varovný signál a pokyny evakuace,
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
zná důležitá telefonní čísla zajišťující první pomoc
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
rozpozná ve svém okolí vhodná místa pro hru a vyhýbá
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích se rizikovým oblastem; vnímá dopravní situaci a řídí se
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
pravidly pro chodce a cyklisty
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou

zná kontakty tísňové linky a dokáže je použít v případě
ohrožení

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob
na základě vlastních zkušeností vyjádří základní vztahy
mezi lidmi, dodržuje nastavená pravidla a vyvodí

Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií.
Živelné pohromy a ekologické katastrofy. Postup v
případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška
sirén). Integrovaný záchraný systém.

Osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí; bezpečné chování v silničním provozu,
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v
dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní
prvky).
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou
linku.
Plánování volného času, organizace činností.

Rodina. Soužití lidí. Mezilidské vztahy. Pravidla
slušného chování. Etické zásady.
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5. ročník

na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

pravidla pro bezkonfliktní soužití s vrstevníky ve škole,
řídí se etickými zásadami
zná hodnotu peněz, umí používat peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu, ovládá
základní finanční gramotnost

Vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné;
hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma
peněz, způsoby placení.

vysvětlí, proč je důležité spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

Úspory, půjčky, dluhy.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Soužití lidí. Mezilidské vztahy. Pravidla slušného chování. Etické zásady.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Lidské tělo, jeho stavba, orgánové soustavy. Zdraví a nemoci.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Vyvození pravidel pro bezproblémové soužití s vrstevníky ve škole.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Rodina. Soužití lidí. Mezilidské vztahy. Pravidla slušného chování. Etické zásady.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rodina. Soužití lidí. Mezilidské vztahy. Pravidla slušného chování. Etické zásady.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zoologické a botanické zahrady. Některé ohrožené rostlinné a živočišné druhy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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5. ročník

Podmínky nezbytné pro život živých organismů - voda, vzduch, živiny, teplo a světlo ze Slunce.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Rozmanitost podmínek života na Zemi. Podnebné pásy, život v různých podnebných pásech.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení.
Úspory, půjčky, dluhy.

5.1.7 Vlastivěda

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět vlastivěda realizovaný na 1. stupni vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a
navazuje na učivo prvouky, které dále prohlubuje a rozšiřuje. Učivo je rozděleno na část dějepisnou a část
zeměpisnou.
Vzdělávání v předmětu Vlastivěda směřuje k:
- rozšíření základních poznatků z prvouky o významné společenské, hospodářské, kulturní a historické jevy
- prohloubení znalostí z oblasti produktů lidského konání v návaznosti na významné události regionálních a
národních dějin
- zobecňování podnětů z osobního života žáků i z oblasti médií
- formování vědomí příslušnosti k vlastnímu národu
- podněcování zájmu o přírodní a kulturní odlišnosti jiných národů a jejich respektování
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Název předmětu

Vlastivěda

- vnímání světa v globálních souvislostech
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět vlastivěda se vyučuje pouze ve 4. a 5. ročníku 1. stupně.
důležité pro jeho realizaci)
4. ročník – 2 hodiny týdně
5. ročník – 2 hodiny týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka předmětu probíhá v kmenových učebnách. Do výuky jsou zařazovány výukové programy, exkurze,
výuka v terénu a besedy. Formy práce - individuální i skupinová práce, projektová výuka, běžný výklad
doplněný využíváním názorných pomůcek - mapy, obrazy, filmy atd.
Integrace předmětů
• Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• ke čtení s porozuměním
kompetence žáků
• k sebehodnocení
• k dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k učení a k dovednosti zvolit vhodnou strategii
učení
• k vyhledávání informací a jejich kritickému hodnocení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
• k hledání různých řešení problému
• k rozvoji tvořivého myšlení
• k praktické aplikaci získaných vědomostí, dovedností, postojů
• ke spolupráci při řešení problému
• k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
• k rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné
argumentace
• k dovednosti vystupovat před skupinou lidí
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Název předmětu

Vlastivěda

•

Způsob hodnocení žáků

k umění naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky:
• k vzájemné spolupráci
• k toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a k dobrým mezilidským vztahům
• k povědomí o spoluodpovědnosti za práci a činnost třídy/školy a její obraz na veřejnosti
Kompetence občanské:
Učitel:
• vede žáky k důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem, zákonů a společenských
norem
• vede žáky k péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně
• vede žáky k rozvíjení jejich kulturního a estetického cítění
• vede žáky k vlastenectví
• seznamuje žáky s principy trvale udržitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky:
• k objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce
• k dodržování povinností, závazků a termínů
• k respektování autorských práv
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
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Vlastivěda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 4. ročník
--> Český jazyk - 4. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše polohu České republiky, vyhledá a ukáže na
mapě sousední státy, rozliší přirozenou a umělou
hranici země

Učivo
Naše vlast – Česká republika, její poloha a sousední
státy

vyjmenuje historické země a popíše územní členění
České republiky
vyjmenuje a rozpozná jednotlivé státní symboly české
republiky

Historické země ČR, státní členění ČR – obec, město,
kraje, krajská města.
Státní symboly české republiky.

seznamuje se s některými státními svátky naší země a
stručně se seznamuje s historickými událostmi, které se
k nim vztahují
popíše státní zřízení naší země, seznamuje se s hlavními
orgány státní moci, uvede některé jejich zástupce a
vysvětlí, proč jsou důležité zákony

Státní svátky ČR.

Česká republika – demokratický stát, principy
demokracie, státní správa a samospráva. Základy
státního zřízení a politický systém ČR. Zákony.
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Vlastivěda
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-2-01 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 (městě)
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

4. ročník
charakterizuje s porozuměním pojmy národ, národnost, Obyvatelstvo ČR, menšiny žjicí v ČR, národopisné
národnostní menšina, úřední jazyk
oblasti.
vyvodí pravidla pro soužití mezi lidmi nejen ve škole a v Obyvatelstvo ČR, menšiny žjicí v ČR, národopisné
rodině, ale také v obci, státě (národnostní menšiny) a na oblasti.
mezinárodní úrovni (cestování do ciziny)
rozlišuje jednotlivé národopisné oblasti, zná některé
jejich typické zvyky a tradice

Obyvatelstvo ČR, menšiny žjicí v ČR, národopisné
oblasti.

vyjmenuje jednotlivé světové strany a orientuje se
podle nich na mapě, s dopomocí učitele také v přírodě

Světové strany, orientace na mapě a v krajině.
Orientační body a linie.

rozlišuje základní typy map (vlastivědné, turistické,
tematické) a učí se v nich samostatně orientovat

Mapy a jejich rozdělení, obsah mapy, měřítko mapy,
orientace na mapě ČR.

s pomocí mapy popíše povrch České republiky, ukáže
naše pohraniční pohoří, rozliší na mapě nížiny a
vrchoviny, vyhledá naše největší vodní toky

Zemský povrch. Povrch ČR. Vodstvo. Vodstvo ČR.
Povodí ČR.

seznamuje se s doporučeným postupem při ohrožení
člověka při povodních

Povodně.

definuje pojmy počasí a podnebí, navzájem je rozlišuje, Počasí a podnebí. Podnebí ČR.
charakterizuje podnebí typické pro ČR
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Vlastivěda
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

4. ročník
dělí zemědělství do dvou odvětví - rostlinná a živočišná
výroba

Půda, zemědělství, rostlinstvo a živočichové.

vysvětlí, jaký užitek má půda pro člověka a s
porozuměním užívá termín humus

Půda, zemědělství, rostlinstvo a živočichové.

stručně charakterizuje zemědělství v ČR s ohledem na
pěstované plodiny a chované živočichy

Půda, zemědělství, rostlinstvo a živočichové.

uvede činnosti, kterými člověk negativně ovlivňuje
Vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a
okolní krajinu (těžba, průmysl, orná půda, doprava…) a životní prostředí.
zamýšlí se, jak se lidé přizpůsobili životu v těžkých
přírodních podmínkách
demonstruje, jak správně třídit odpad a vysvětlí, proč je Ochrana přírody. Chráněná území v ČR.
důležitá recyklace
na mapě ukáže chráněné krajinné oblasti a vlastními
slovy charakterizuje termín národní park

Ochrana přírody. Chráněná území v ČR.

na mapě vyhledá vybrané regiony a ukáže jejich krajská Praha. Vybrané regiony ČR.
města
vypracuje referát na zadané téma (kraje ČR)

Praha. Vybrané regiony ČR.

orientuje se v kalendáři a na časové ose, definuje pojmy Orientace v čase a časový řád – určování času,
letopočet, století, tisíciletí
kalendář, letopočet.
charakterizuje pravěk jako nejstarší období lidských
dějin

České země v pravěku.
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ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

4. ročník
časově rozdělí období pravěku na dobu kamennou,
bronzovou a železnou podle převažujícího materiálu

České země v pravěku.

vnímá příchod Slovanů jako začátek středověku v našich Příchod Slovanů.
zemích
uvede, kdo to byl kupec Sámo a popíše, jakou roli sehrál Sámův kmenový svaz.
v dějinách Slovanů na našem území

seznamuje se s některými českými pověstmi

Naše nejstarší minulost v pověstech.

vysvětlí počátky křesťanství na našem území, spojuje
příchod Cyrila a Metoděje se státním svátkem

Velkomoravská říše, způsob života a obživy.

srovná způsob obživy člověka raného středověku s
moderním člověkem

Velkomoravská říše, způsob života a obživy.

spojuje přemyslovský rod se vznikem českého státu

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat.
Život za vlády prvních Přemyslovců.

spojuje osobu sv. Václava se slavením státního svátku,
snaží se vysvětlit význam této osobnosti

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat.
Život za vlády prvních Přemyslovců.

vysvětlí, co je to Zlatá bula sicilská a jak ovlivnila vývoj
naší země

Vznik Českého království. Vláda přemyslovských králů.

jmenuje některé přemyslovské krále, s pomocí
encyklopedie či jiných informačních zdrojů vytvoří
informační plakát o jejich životě
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách uvede významné činy Karla IV., které ovlivnily další
způsob života a práce předků na našem území v
vývoj našich zemí ve středověku

Vznik Českého království. Vláda přemyslovských králů.

Český stát za vlády Lucemburků.
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minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik

4. ročník

srovná život středověkého člověka s životem dnešního
moderního člověka

Život ve středověku.

na ukázkách vybraných staveb rozpozná románský a
gotický sloh a jejich základní rysy.

Románský sloh. Gotika

seznamuje se s osobou Jana Husa, stručně popíše jeho
záměr reformovat církvi, spojuje jeho úmrtí se státním
svátkem ČR
jmenuje největší osobnosti a bitvy husitských válek a
charakterizuje období po husitských válkách

Jan Hus

vyjmenuje chronologicky panovnické rody v českých
zemích v období středověku a raného nověku

Jagellonci na českém trůně.

Husitské války. Husitský král Jiří z Poděbrad.

porovnává umělecké slohy gotika a renesance, na
Renesance. První Habsburkové na českém trůně.
vybraných ukázkách architektury vytyčí základní rozdíly

stručně charakterizuje vládu Rudolfa II. a uvede její
dopad na české země, srovná ji s vládou svého
předchůdce Ferdinanda I.

Renesance. První Habsburkové na českém trůně.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Diskuze: Co je to národ? Vyvození.
Státní svátky a jejich propojení s některými klíčovými událostmi naší historie.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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4. ročník

Základní principy demokracie. Uplatnění těchto principů při řešení konfliktních situací ve třídě - modelová situace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Pravidla pro soužití mezi lidmi. Tolerantní vztahy. Národnostní menšiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvíjení schopnosti spolupráce při společných činnostech.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Slované - příchod na naše území a způsob obživy.
Národnostní menšiny.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Správné třídění odpadu, recyklace. Způsob negativního ovlivňování krajiny lidskou činností.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Sousední státy ČR.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Základní principy demokracie. Uplatnění těchto principů při řešení konfliktních situací ve třídě - modelová situace.
Vlastivěda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 5. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Vlastivěda
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-2-01 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 (městě)
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v

5. ročník
popíše územní členění České republiky, umístí na slepou Praha – hlavní město ČR, územní členění ČR
mapu jednotlivé kraje, zná krajská města a orientuje se (Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj,
na mapě ČR
Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj,
Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina,
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj).
ukáže Evropu na mapě světa, umístí ji mezi ostatní
Evropa – poloha a povrch, podnebí.
světadíly a do slepé mapy, najde nejdůležitější ostrovy a
poloostrovy Evropy, ukáže a vyjmenuje největší pohoří
a nížiny
vyjmenuje podnebné pásy Evropy, ukáže a vyjmenuje
Podnebné pásy Evropy, vodstvo.
největší řeky a oceány

jednoduše charakterizuje hospodářství Evropy

Hospodářství, surovinové zdroje, výroba, služby a
obchod.

dodržuje etické zásady, snaží se předcházet konfliktům

Obyvatelstvo – chování lidí, etické zásady, rizikové
chování, předcházení konfliktům, ohleduplnost –
soužití v EU.

umístí na slepou mapu sousední státy ČR, vyjmenuje
jejich jejich hlavní města

Sousední státy ČR – Slovensko, Polsko, Rakousko,
Německo a další evropské státy. Cestujeme po
Evropě.

uvědomuje si historický význam bitvy na Bílé hoře a
vysvětlí úlohu Habsburků v této době

Habsburkové českými králi. Bitva na Bílé hoře.
Třicetiletá válka.

popíše život v barokní době, pozná život ve školních
lavicích koncem 17. a začátkem 18. stol., uvědomuje si
význam Jana Amose Komenského

Baroko a život v barokní době (17. a první 18. století),
Jan Ámos Komenský
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Vlastivěda
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

5. ročník

pochopí význam osvícenství pro rozvoj tehdejší
Druhá polovina 18. století. Vláda Marie Terezie. Vláda
společnosti, seznámí se s vládou Marie Terezie a Josefa Josefa II.
II. , vyjmenuje některé nejvýznamnější reformy
popíše život na vesnici v 18. st. , vysvětlí, co je to
Život na vesnici. Manufaktury a první stroje. Vynálezy
manufaktura a vyjmenuje nejvýznamnější vynálezy této mění život lidí.
doby
vysvětlí pojem národní obrození

Národní obrození - obrození měšťanské společnosti.

popíše změny v životě člověka po r. 1848

Rok 1848 – z poddaného člověka občanem.

vysvětlí, jak stroje ulehčily lidem život a zajistily vzestup Tovární výroba - stroje ovládly život – 2. polovina 19.
výroby
století.

uvědomuje si společnou minulost Čechů a Němců

Vznik Rakouska – Uherska. Návrat T. G. Masaryka do
Čech.

chápe význam osobnosti T. G. Masaryka.

Vznik Rakouska – Uherska. Návrat T. G. Masaryka do
Čech.

vysvětlí příčiny vzniku 1. světové války.

1. světová válka, život za války. Odpor proti Rakousku
- Uhersku.

objasní důvody vzniku Československé republiky

Vznik Československé republiky. Československo
demokratickým státem.
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Vlastivěda
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam

5. ročník
chápe Československou republiku jako demokratický
stát, vysvětlí principy demokracie

Vznik Československé republiky. Československo
demokratickým státem.

stručně vysvětlí příčiny, které vedly k 2. světové válce,
popíše roli Německa v těchto událostech

Vyhlášení protektorátu. 2. světová válka, život za
okupace.

charakterizuje poválečná léta, popíše vývoj od nástupu
komunistické moci až po sametovou revoluci

Poválečný vývoj. Od totalitní moci k demokracii.

popíše povrch, vodstvo a hospodářství svého kraje a
uvede významná města a místa v kraji

Kraj, v němž žijeme – Jihomoravský kraj.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání kulturních odlišností národnostních menšin a jejich respektování. Národopisné oblasti jednotlivých krajů ČR.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Sousední státy ČR. Památky a zajímavosti sousedních států. Evropská unie.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Sousední státy ČR.
Cestujeme po Evropě - vlastní cestovatelské zážitky, seznámení s vybranými evropskými památkami.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Sousední státy ČR, důležité společné historické milníky. Evropská unie.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Jihomoravský kraj.
Seznámení žáka s formami účasti občana na politickém dění v obci, státu.
Školská reforma Marie Terezie.
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Vlastivěda

5. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Rozvíjení respektu k národnostním menšinám, akceptace znevýhodněných jedinců či skupin, odpovědnost jedince za diskriminaci ve společnosti.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Seznámení žáka s formami účasti občana na politickém dění v obci, státu. Kraj v němž žijeme.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Seznámení s principy demokratického státu.
Kraj, v němž žijeme.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Uzemní členění ČR, formy samosprávy.

5.1.8 Hudební výchova

1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Hudební výchova
Umění a kultura
Vyučovací předmět Hudební výchova náleží do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah
předmětu hudební výchova má komplexní charakter a je rozdělen do čtyř oblastí: vokální činnosti,
instrumentální činnosti, hudebně pohybové činnosti a poslechové činnosti. Vyučovací předmět rozvíjí u
žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách a porozumění
hudbě a hudebnímu prostředí. Vzájemným propojením činností pěveckých, sluchových, rytmických,
intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivýcha poslechových je v rámci hudební
výchovy rozvíjena celková osobnost žáka.
Vzdělávání v předmětu hudební výchova směřuje k:
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Název předmětu

Hudební výchova

•

vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit
• chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
• získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
• pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
• rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu Hudební výchova je ve všech ročnících, tj. v 1. - 5. ročníku 1 vyučovací hodina
předmětu (specifické informace o předmětu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výuka předmětu probíhá v kmenových třídách nebo v herním prostoru ŠD. Formy a metody práce se
užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, poslechové činnosti, pěvecké
činnosti, samostatná práce, krátkodobé projekty. Výuku dle možností doplňují koncertní vystoupení.
Integrace předmětů
• Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učí žáky vyhledávat, shromažďovat, třídit a porovnávat informace s hudební tématikou
kompetence žáků
• rozvíjí u žáků hudební prožitek a vede je k využívání vlastního hlasu
• vede žáky k používání hudební terminologie
• předkládá žákům témata k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi
• motivuje žáka k zájmu o dění a vývoj hudební kultury, získávání touhy poznávat další hudební díla
na základě svých již získaných znalostí a zkušeností z hodin hudební výchovy
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• vede žáky k formulování vlastních názorů na umění
• pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• zadává práci v týmu vyžadující komunikaci žáků mezi sebou
• realizuje se žáky aktivní hudební projevy a poslech ze záznamu
• navštěvuje se žáky živá koncertní vystoupení
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Název předmětu

Hudební výchova

•

Způsob hodnocení žáků

vede žáky ke sdělování osobních pocitů a k formování názorů na hudební díla
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• umožňuje žákům přednést připravené i nepřipravené promluvy před třídou
• zadává týmové úkoly pro práci ve škole i pro domácí přípravu
• klade důraz na toleranci k hudebně méně nadaným spolužákům
• zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence občanské:
Učitel:
• klade důraz na ochranu kulturních hodnot
• vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
• vede žáky k respektování národních kulturních tradic
• klade důraz na dodržování slušného chování a ohleduplnost vůči ostatním při návštěvě kulturních
akcí
Kompetence pracovní:
Učitel:
• vede žáky k samostatnému poslechu hudby a k aktivnímu zapojení do činností
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

1. ročník

•
•

--> Anglický jazyk - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
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Hudební výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
rozpoznává tón vysoký a hluboký, krátký a dlouhý, silný VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev –
a slabý
pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost), intonace –
hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď apod.),
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky).
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
rozpozná tempo pomalé a rychlé
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: rytmizace – hudební hry
(ozvěna, otázka – odpověď).
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
reaguje pohybem na znějící hudbu, vyjadřuje tempo a HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: pohybový doprovod
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr dynamiku melodie
znějící hudby – taneční hry se zpěvem, orientace v
melodie
prostoru – utváření pohybové paměti.
POSLECHOVÉ ČINNOSTI: hudba vokální, kvality tónů –
délka, výška.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Hra na otázku a odpověď. Pohybový doprovod písně.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rytmická hra na štafetu. Zachycení melodie hudby pomocí linky. Rytmický doprovod koledy.
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

2. ročník

•

--> Anglický jazyk - 2. ročník
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Hudební výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 2. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
respektuje délku not a pomlky, aplikuje je v praxi při
zpívání písní

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

dokáže rytmicky doprovodit jednoduchou melodii,
dokáže zopakovat jednoduchý rytmus, vizuálně
rozpozná vybrané hudební nástroje

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

dokáže jednoduchou část písně správně vytleskat

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

vnímá vzestupnou a sestupnou melodii, vnímá
dynamiku v hudbě

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev – rozvoj
pěveckých dovedností (dynamicky odlišený zpěv),
hlasová a dechová cvičení, hudební rytmus – realizace
písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, intonace – volný nástup
V. stupně,záznam vokální hudby – nota jako grafický
znak pro tón
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hra na hudební nástroje
– reprodukce motivů pomocí jednoduchých nástrojů z
Orffova instrumentáře, rytmizace – rytmická
deklamace, akcentace těžké doby v rytmickém
doprovodu.
Hra na tělo – rytmický doprovod písně.
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: orientace v prostoru
– reprodukce pohybů při tanci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI: Hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem – rytmus, melodie, pohyb
melodie (melodie vzestupná a sestupná). Hudba
vokální, instrumentální, hudební styly a žánry –
pochod, ukolébavka, hudba programní.
Hudební teorie: Notová osnova, délka not (nota
půlová, čtvrťová, osminová), pomlky (čtvrťová, půlová,
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Hudební výchova

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

2. ročník

vnímá náladu v hudbě (smutná, veselá)

osminová), dynamická znaménka: zesilovat,
zeslabovat.
POSLECHOVÉ ČINNOSTI: Hudební prvky s výrazným
sémantickým nábojem – rytmus, melodie, pohyb
melodie (melodie vzestupná a sestupná). Hudba
vokální, instrumentální, hudební styly a žánry –
pochod, ukolébavka, hudba programní.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Poslech skladeb.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zpěv kánonu „Bejvávalo“.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dechová cvičení, relaxační hry.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rytmický doprovod na nástroje z Orffova instrumentáře.
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 3. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Hudební výchova
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

3. ročník
podle svých individuálních schopností a dovedností
interpretuje vybrané písně a uplatňuje v nich zásady
hlasové hygieny, dokáže rozpoznat notovou osnovu a
houslový klíč, délku not a pomlky aplikuje v praxi při
zpívání písní
dokáže píseň správně vytleskat, dokáže rytmicky
doprovodit jednoduchou melodii, dokáže zopakovat
jednoduchý rytmus a sám krátký motiv vymyslet

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná vnímá sestupnou a vzestupnou melodii, vnímá
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící dynamiku v hudbě, dokáže vymyslet k poslechové
hudby
ukázce název a vystihnout náladu poslech. skladby –
dokáže ji výtvarně, pohybově vyjádřit, rozpozná v
ukázkách některé hudební nástroje
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev – rozvoj
pěvecké dovednosti (nasazení a tvorba tónu), hlasová
hygiena, jazykolamy, záznam vokální hudby – notový
zápis jako opora při realizaci písně.
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hra na hudební nástroje
– reprodukce motivů, témat pomocí jednoduchých
nástrojů z Orffova instrumentáře, melodizace –
jednodílná písňová forma (a – b). HUDEBNĚ
POHYBOVÉ ČINNOSTI.
POSLECHOVÉ ČINNOSTI: kvality tónů – délka, síla,
barva, výška, hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem – harmonie,
barva, metrické, rytmické změny v hudebním proudu,
hudební styly a žánry – ukolébavka apod. Antonín
Dvořák: Slovanské tance.
Hudební teorie: notová osnova, houslový klíč, délka
not (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová), hudební
abeceda
vybraná dynamická znaménka, těžká, lehká doba,
stručné rozdělení hudebních nástrojů.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rytmická cvičení, poslech hudby.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Relaxace a zpracovávání emocí pomocí hudebního a výtvarného umění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Prezentace referátů - oblíbený hudební styl, zpěvák, kapela...
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Tříbení individuálního hudebního vkusu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Samostatného nebo společné rozezpívání, uvolnění mluvidel a příprava na zpěv.
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Hudební výchova

3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hra na Orffovy nástroje, rytmická cvičení.
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 4. ročník
--> Český jazyk - 4. ročník
--> Tvořivá výchova - 4. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i dokáže vysvětlit rozdíl mezi lidovou a umělou písní,
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
rozlišuje jednohlas a vícehlas
pěvecké dovednosti

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i podle svých individuálních schopností a dovedností
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
interpretuje vybrané písně a uplatňuje v nich zásady
pěvecké dovednosti
hlasové hygieny

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní

dokáže rytmicky doprovodit jednoduchou melodii,
dokáže zopakovat jednoduchý rytmický celek a sám
krátký motiv vymyslet

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev –
rozšiřování hlasového rozsahu, dvojhlas a vícehlas –
prodleva, kánon, intonace – diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (I., III. a V. stupeň),
záznam vokální hudby – zápis rytmu jednoduché
písně.
VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev –
rozšiřování hlasového rozsahu, dvojhlas a vícehlas –
prodleva, kánon, intonace – diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (I., III. a V. stupeň),
záznam vokální hudby – zápis rytmu jednoduché
písně.
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hra na hudební nástroje
– reprodukce jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod., záznam

137

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Hudební výchova

4. ročník

instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického
schématu jednoduchého motivku či tématu
instrumentální skladby, využití notačních programů.
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
podle individuálních schopností rozpozná v ukázce
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI:taktování –
tanečních kroků, na základě individuálních schopností polku, valčík a dokáže je předvést
dvoudobý, třídobý takt, pohybový doprovod znějící
a dovedností vytváří pohybové improvizace
hudby – jednoduché lidové tance, pohybové vyjádření
hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby –
pantomima a pohybová improvizace s využitím
tanečních kroků – polka, valčík.
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně dokáže vymyslet příběh na motivy poslechové ukázky, POSLECHOVÉ ČINNOSTI: vztahy mezi tóny – akord,
či skladby
dokáže vymyslet k poslechové ukázce název a
rozlišení durové a mollové tóniny, hudební výrazové
vystihnout náladu poslechové skladby – dokáže ji
prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým
ztvárnit výtvarně, pohybově vyjádřit, rozpozná v
nábojem – kontrast a gradace, zvukomalba – Bedřich
ukázkách některé hudební nástroje, rozpozná durovou a Smetana: Vltava (Má vlast), hudba vokálně
mollovou tóninu,
instrumentální, hudební styly a žánry – hudba taneční
– polka (B. Smetana), valčík (J. Strauss), hudební
formy – malá písňová forma, rondo, variace.
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z dokáže rozdělit vybrané hudební nástroje do
Hudební teorie: předznamenání (posuvky – křížek,
užitých hudebních výrazových prostředků
předepsaných skupin
bé), rozdělení hudebních nástrojů – prohloubení
znalostí, hudební skladatelé (L. Janáček, J. J. Ryba, B.
Martinů, W. A. Mozart).
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Prezentace referátů - oblíbený hudební styl, zpěvák, kapela...
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hra na Orffovy nástroje, rytmická cvičení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Samostatného nebo společné rozezpívání, uvolnění mluvidel a příprava na zpěv.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Tříbení individuálního hudebního vkusu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rytmická cvičení, poslech hudby.
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Hudební výchova

4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Relaxace a zpracovávání emocí pomocí hudebního a výtvarného umění.
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 5. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Tvořivá výchova - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí vybraným hudebním pojmům a aplikuje je v
praxi při zpěvu,

podle svých individuálních schopností a dovedností
interpretuje vybrané písně ve dvojhlase

Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI: vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách (volné
nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), dvojhlas a
vícehlas – lidový dvojhlas.
HUDEBNÍ TEORIE: osminová nota a pomlka, rytmické
hodnoty not – opakování, šestnáctinová nota,
znaménka síly (shrnutí) – pp, p, mp, mf, f, ff,
crescendo a decrescendo, jazz, Jaroslav Ježek, národní
hymna, hudební skladatelé (F. Škroup, B. Smetana, L.
Janáček, J.S. Bach, K. Hašler).
VOKÁLNÍ ČINNOSTI: vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách (volné
nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), dvojhlas a
vícehlas – lidový dvojhlas.
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Hudební výchova

5. ročník

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic dokáže rytmicky doprovodit jednoduchou melodii,
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
dokáže zopakovat jednoduchý rytmický celek a sám
elementární hudební improvizace
krátký motiv vymyslet

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hudební improvizace –
tvorba předeher, meziher a doher s využitím
tónového materiálu písně, hudební doprovod
(ostinato, prodleva).
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z rozpozná akord, vnímá harmonii, dokáže k vybraným
POSLECHOVÉ ČINNOSTI: vztahy mezi tóny – souzvuk,
užitých hudebních výrazových prostředků
hudebním skladatelům přiřadit nejznámější díla, dokáže rozložený kvintakord, hudební výrazové prostředky a
vybrané ukázky přiřadit k hudebním skladatelům,
hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem –
rozpozná v ukázkách některé hudební nástroje
harmonické změny v hudebním proudu, lidský hlas a
hudební nástroj, interpretace hudby – slovní vyjádření
(jaká je to hudba a proč je taková) – Antonio Vivaldi:
Čtvero ročních dob.
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
podle individuálních schopností dokáže předvést různé HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: taktování – čtyřdobý
tanečních kroků, na základě individuálních schopností kroky
takt.
a dovedností vytváří pohybové improvizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rytmická cvičení, poslech hudby.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Tříbení individuálního hudebního vkusu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Relaxace a zpracovávání emocí pomocí hudebního a výtvarného umění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Samostatného nebo společné rozezpívání, uvolnění mluvidel a příprava na zpěv.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Prezentace referátů - oblíbený hudební styl, zpěvák, kapela...
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hra na Orffovy nástroje, rytmická cvičení.
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5.1.9 Výtvarná výchova

1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Výtvarná výchova

Umění a kultura
Vyučovací předmět výtvarná výchova náleží do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět přispívá
k rozvoji estetických vztahů žáka ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především
z citového vztahu žáka k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjí tvořivost, fantazii, estetické
cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro
výtvarnou činnost v tomto období je základní podmínkou klidná atmosféra ve třídě. Učitel posiluje
sebevědomí žáků, využívá jejich fantazii, rozvíjí ji, podporuje jejich vlastní výtvarné vyjadřování a vhodně
žáky motivuje. Do výuky jsou zařazovány také hravé činnosti a experimentování.
Výtvarná výchova dává žákům příležitost se individuálně projevit svou výtvarnou činností. Žákům mají
možnost svůj výtvarný projev obhájit, vysvětlit spolužákům a vyslechnout si jejich názory. Učitel zde taktně
usměrňuje a působí na vytváření výtvarného vkusu žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu 1. ročník – 1 hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
2. ročník – 1 hodina týdně
3. ročník – 1 + 1 disponibilní hodina týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v kmenových třídách.
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k tvořivosti
kompetence žáků
• k radosti z umění
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Název předmětu

Výtvarná výchova

•
•

Způsob hodnocení žáků

k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých
k dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k práci
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• vede žáky k formulování vlastních názorů na umění
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• vede žáky ke sdělování osobních pocitů z uměleckého díla
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• klade důraz na toleranci k výtvarně méně nadaným spolužákům
• zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence občanské:
Učitel:
• klade důraz na ochranu kulturních hodnot
• vede žáky k respektování národních kulturních tradic
• klade důraz na dodržování slušného chování a ohleduplnost vůči ostatním při návštěvě kulturních
akcí
Kompetence pracovní:
Učitel:
• vede žáky k aktivnímu zapojení se do činností
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
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Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Pracovní výchova - 1. ročník
--> Český jazyk - 1. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
poznává základní barvy a jejich různé využití

Učivo
Hra s barvou

snaží se vystihnout tvar a barvu přírodnin

Hra s barvou

hraje si s barvou a linií

Hra s barvou

obkreslí připravenou šablonu, dokreslí detaily

Kresba, otisk, tisk

kreslí dle námětu na základě vlastních prožitků

Kresba, otisk, tisk

provádí jednoduché dekorativní kreslení, otisky
přírodnin

Kresba, otisk, tisk

143

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Výtvarná výchova
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je
vyjadřuje
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je
vyjadřuje
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

1. ročník
naslouchá říkadlům, pohádkám - vyjadřuje zážitky

Malba

vyjadřuje příběh kresbou, malbou

Malba

výtvarně dotváří přírodniny na základě svých představ

Práce s přírodninami a netradičními materiály

kombinuje přírodní a umělé materiály

Práce s přírodninami a netradičními materiály

seznamuje se se známými ilustrátory

Ilustrátoři dětských knih

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvoření jednotlivých výtvarných prací.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Arteterapeutický účinek tvořivé práce. Správné sezení a správný úchop kreslícího náčiní.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vlastnosti materiálů. Poznávání barev - teplé a studené barvy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Pozorování přírody na jaře a její výtvarné ztvárnění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. Organizace práce v hodině s dopomocí učitele.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Tradice a svátky - Velikonoce, Vánoce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce.
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Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je
vyjadřuje
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Pracovní výchova - 2. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pozoruje odlišnosti jednotlivých období v přírodě provádí malbu, kresbu dle ročních období

Učivo
Kresba, malba

využívá základních i máchaných barev, barvy
harmonizuje

Kresba, malba

pokouší se popsat děj kresbou

Kresba, malba

vyjadřuje své zážitky mimo školu - hřiště, sport, kroužky Rozvíjení fantazie pomocí výtvarných technik

rozvíjí svou fantazii představami věcí z minulosti nebo
budoucnosti

Rozvíjení fantazie pomocí výtvarných technik

vyjadřuje pocity z rodinných oslav, svátků, pocity ze
zvuků

Výtvarné ztvárnění pocitů, členění plochy
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Výtvarná výchova
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

2. ročník
rytmicky člení plochu - střídá různé prvky a barvy

Výtvarné ztvárnění pocitů, členění plochy

provádí jednoduché náčrtky a plány podle fantazie i
Náčrty, plány, ilustrace
skutečnosti - např. výtvarný návrh hry, hračky, dopravní
značky
seznamuje se s ilustrátory dětských knih
Náčrty, plány, ilustrace

využívá přírodních materiálů, kombinuje materiály,
vytváří plošné i prostorové práce

Skupinová práce

pracuje ve skupině na velký formát s různým námětem

Skupinová práce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Výtvarné vyprávění pohádky. Výtvarné zachycení proměny v čase.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Zapouštění barev, míchání barev.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupinová práce (domácí zvířata, pohádky, život v moři). Organizace času na práci.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Život na louce. Výtvarné ztvárnění proměn přírody během roku. Výtvarné dotváření přírodniny.
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 3. ročník
--> Pracovní výchova - 3. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
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Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich kombinace

3. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vnímá tvář krajiny v různých souvislostech - barevnost,
počasí

Učivo
Malba, hra s barvou

rozlišuje teplé a studené barvy

Malba, hra s barvou

tvoří soulad svou barev, ví, co je to kontrast

Malba, hra s barvou

vyjadřuje své zkušenosti z běžného života - návštěva
lékaře, obchodu, divadla

Kresba, náčrty, koláže

výtvarně vnímá užitkové předměty, jejich funkci a tvar

Kresba, náčrty, koláže

vytváří jednoduché náčrty

Kresba, náčrty, koláže

provádí koláž, tisk z koláže

Kresba, náčrty, koláže

147

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Výtvarná výchova
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je
vyjadřuje
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

3. ročník
pokouší se vyjádřit svou fantazii ovlivněnou filmovým
představením, výstavou, televizním pořadem
pozoruje tvar užitkových předmětů, pokouší se o
výtvarné ztvárnění linie, zaznamenává pohyb

Kombinované techniky

seznamuje se s jednoduchými grafickými technikami otisk, papírořez, frotáž, tisk

Grafické techniky a práce s materiálem

využívá různých materiálů k prostorovému tvoření
(plast, textil, papír)

Grafické techniky a práce s materiálem

Zobrazení předmětu a pohybu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvíjení smyslové vnímání při vnímání barev.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Organizování času, vytváření klidného prostředí pro uvolnění a relaxaci, poslouchání relaxační hudby při výtvarných hodinách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvíjení fantazijních představ na základě filmu, televize, přečtené knihy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Domluva se spolužáky na postupu při skupinové práci - materiál a spolupráce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Ilustrace dětských knih - forma komunikace se čtenářem.
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5.1.10 Tvořivá výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
3
3
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Tvořivá výchova

Člověk a svět práce, Umění a kultura
Vyučovací předmět Tvořivá výchova v sobě spojuje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Umění a
kultura. Obsahuje široký okruh pracovních a uměleckých činností a technologií, vede žáky k získávání
dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k orientaci žáků k budoucí profesi. Zaměřuje se jak
na praktické dovednosti a návyky, tak na tvůrčí činnosti rozvíjející vnímání, cítění, myšlení, intuici a fantazii.
Předmět Tvořivá výchova na 1. stupni:
Výuka je na 1. stupni rozdělena na tyto tematické okruhy:
Vaření, Čistá dílna, Špinavá dílna, Keramika a Výtvarná výchova.
• Výtvarné činnosti rozvíjí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků
vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům.
• Práce ve cvičné kuchyňce zvyšuje dovednosti žáků při zacházení s jednoduchým kuchyňským
nářadím, přípravě jednoduchých pokrmů, vytváří pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu a
v neposlední řadě ke správnému stolování i rozvoji sebeobsluhy.
• V dílnách žáci získávají základní dovednosti pro práci s různými materiály a nářadím a jejich
následné využití.
Při výše uvedených činnostech jsou žáci vedeni k dodržování základních bezpečnostních pravidel.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu „Tvořivá výchova" na 1. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu 4. ročník – 3 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
5. ročník – 3 hodiny týdně
Integrace předmětů
• Člověk a svět práce
• Výtvarná výchova
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Název předmětu
Tvořivá výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v praktickém životě
kompetence žáků
• dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k určité činnosti
• využívání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
• k vyhledávání informací a jejich kritickému hodnocení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• praktické využití získaných vědomostí a dovedností
• vytrvalosti při plnění úkolů
• uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné argumentace
• k umění naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• vzájemné spolupráci
• ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• k toleranci a k dobrým mezilidským vztahům
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou pomoc
• důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem a učitelem
• důslednému dodržování základních hygienických návyků
• orientaci v různých oborech lidské činnosti
• osvojení poznatků a dovedností, které by mohly vést k volbě vlastního pracovního zaměření
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
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Název předmětu

Tvořivá výchova

•
•
•
•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

praktickému využití získaných dovedností
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo ni
objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků své práce
k hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech
V rámci výuky předmětu jsou žáci děleni na skupiny.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Tvořivá výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Český jazyk - 4. ročník
--> Tvořivá výchova - 5. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

151

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Tvořivá výchova
RVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
VV-5-1-04 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
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky a postupy

4. ročník
ŠVP výstupy
rozměřuje, stříhá a vyřezává z kartonu, papíru a vlnité
lepenky

Učivo
Práce s papírem, textilem

používá teplé a studené barvy a jejich odstíny, dokáže
využít a rozmístit na ploše geometrické tvary,
porovnává jejich velikost a kombinuje barvy, využívá
linie jako zdůraznění celku, dokáže smysluplně zaplnit
plochu, porovnává velikost částí lidského těla a dokáže
je zobrazit
modeluje drát do daného tvaru pomocí šablony

Teorie barev - teplé a studené barvy, geometrické
tvary a jejich vzájemná poloha v prostoru, linie
barevné i černobílé, vyplnění plochy; portrét,
autoportrét

metoda quilling - ovládá základní tvary

Quilling - papírový filigrán

dokáže vyjádřit výtvarnými prostředky svůj vztah k
okolnímu světu, využívá různé techniky, které jsou mu
známé
zvládá zadní a obšívací steh

Malba na základě pocitů – roční období, kresba a
pozorování známých předmětů ve svém okolí

využívá různé materiály a postupy

Koláž, využití různých materiálů ve výtvarné tvorbě

aranžuje přírodní materiál

Aranžování, práce s přírodním materiálem

seznamuje se s různými možnostmi a přístupy vizuálně
obrazného ztvárnění

Obtiskování, techniky a práce s tuší, práce s pastely.

Drátkování

Práce s jehlou a nití
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Tvořivá výchova
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-04 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
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
VV-5-1-04 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

4. ročník
používá nůžky na papír, dekorační nůžky, silnější jehlu s Práce s papírem, textilem, práce s jehlou a nití
velkým uchem, vyřezává pomocí šablon
snaží se vnímat a posuzovat ostatní vizuálně obrazná
Hodnocení svého výtvarného projevu
vyjádření, jak ve třídě, tak i ostatní, dokáže je brát jako
inspiraci
udržuje pořádek na pracovním místě a jeho okolí,
Základy první pomoci
nahlásí úraz, umí ošetřit drobná zranění
bere vizuálně obrazné vyjádření jako specifický druh
komunikace

Ilustrace ke knize, plakát

seznámí se s metodou kašírování, kašíruje s pomůckou
(balonek, pet lahev)

Kašírování

odlišuje celek a detaily, zná postup při jednoduchém
modelování, při spojování jednotlivých prvků celku

Válení hlíny, vykrajování, zdobení, zdobení;
jednoduchá figurka

seznamuje se se základním vybavením kuchyně a učí se Základní vybavení kuchyně
rozlišovat jednotlivé pomůcky na vaření
udržuje pořádek pracovního místa v kuchyni, pracuje v Bezpečnost a hygiena v kuchyni
souladu s bezpečností práce a poskytne první pomoc při
jednoduchém úrazu
zvládne montáž a demontáž jednoduchých stavebnic
Práce se stavebnicí
zasadí rostlinu do květináče, zvládá dělení trsů
používá zrak i hmat při práci s hlínou, rozeznává různé
druhy materiálu hmatem i zrakem, používá hmat při
modelování i válení hlíny

Pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových
rostlin
Práce s různými typy hlíny, obtiskování do hlíny
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Tvořivá výchova
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

4. ročník
s pomocí připraví jednoduchý pokrm, seznamuje se s
pravidly uchovávání a skladování potravin
samostatně pracuje dle pokynů a předlohy

Příprava jednoduchých pokrmů a nápojů a jejich
vhodné uchovávání
Návody a jejich použití.

pěstuje rostlinu, zalévá, rosí, pozoruje, sklízí

Výživa rostlin, osivo

zná základní pracovní postupy a na základě nich vytváří Modelování, válení, vykrajování, zdobení; používání
při zapojení své představivosti objekty z hlíny
glazur, burelu, engob
rozlišuje základní zdravé a nezdravé pokrmy
vytvoří si jednoduchý náčrt, který mu pomůže při
následné práci
pracuje se správným nářadím

Zdravá výživa
Návody a jejich použití.

používá tradiční postupy při tvorbě keramiky

Pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových
rostlin
Plátování, zdobení

dodržuje etiketu stolování

Pravidla slušného stolování a příprava jídelního stolu

pracuje se dřevem

Vlastnosti různých materiálů (dřevo)
Způsoby opracování materiálů.
Měřidla při práci s materiály.
Vytvoření jednoduchého výrobku pro domácí použití.
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

pracuje bezpečně, dodržuje hygienu, zná postup
pomoci při bodnutí hmyzem
zná základní pomůcky při keramické tvorbě
seznamuje se a následně dodržuje pravidla pro
bezpečnou práci s ručním nářadím

Práce se základními pomůckami a nářadím
Druhy nářadí a jeho použití.
Seznámení s bezpečnostními riziky při práci v dílně.
Základní pravidla při práci s ručním nářadím
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ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

4. ročník
dodržuje pořádek na pracovišti a zná základní pravidla
bezpečnosti práce, v případě úrazu hlásí vyučujícímu,
popřípadě poskytne první pomoc
udržuje pořádek na pracovišti a předchází tak úrazům

Řád učebny – keramická dílna, základní pravidla
hygieny a bezpečnosti práce

zná a dodržuje hygienická pravidla

Základní hygienické návyky.

poskytne první pomoc při jednoduchém úrazu

Seznámení s bezpečnostními riziky při práci v dílně.

Základní hygienické návyky.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Vař: příprava sladkého slavnostního občerstvení.
Šp. díl.: Rozvíjení kreativity při realizaci jednotlivých výrobků.
VV+ker.: Rozvíjení jednoduchého zadání vlastními nápady.
Č. díl.: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VV + ker.: Časový management a rozvržení práce. Dodržení pokynů a požadavků.
Č. díl.: Organizace času při práci, práce ve skupinách – cvičení sebekontroly, rozdělování práce v rámci skupiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Šp. díl.: Tvoření v týmu, pohled na věc očima druhého, aktivní naslouchání. Chování podporující dobré vztahy při společné práci.
VV + ker.: Tvoření v týmu, vzájemná dopomoc.
Č. díl.: Tvoření v týmu – pomoc, aktivní naslouchání, chování podporující dobré vztahy při společné práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vař: vaření ve skupině, rozdělení jednotlivých činností a organizace práce.
Šp.díl.: Kooperace ve skupině - hledání společného řešení, vzájemná spolupráce a organizování práce ve skupině, rozdělení jednotlivých činností.
VV+ker.: Sdílení pomůcek ve skupině, společné sdílení nápadů.
Č. díl.: Kooperace ve skupině.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Šp. díl: Řešení technických problémů vzniklých při realizaci jednotlivých výrobků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV: Vytváření klidného prostředí pro uvolnění a relaxaci, poslouchání relaxační hudby při výtvarných hodinách. Arteterapeutická funkce tvořivé práce.
Č. díl: Arteterapeutická funkce tvořivé práce, zaměřená na proces, nejen na výsledek.
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Tvořivá výchova

4. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VV+Ker.: Využití zbytků materiálu ke tvoření, používání šetrných postupů při tvorbě, práce s materiály šetrnými k životnímu prostředí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Č. díl.: Základní komunikační pravidla mezi žákem a učitelem, mezi žáky navzájem. Zdvořilé vystupování.
Tvořivá výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Tvořivá výchova - 4. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá teplé a studené barvy a jejich odstíny, dokáže
využít a namíchat jejich odstíny, používá vhodné
barevné kontrasty, rozlišuje velikosti na základě
vzájemných vztahů, dokáže vyjádřit výtvarnými
prostředky svůj vztah k okolnímu světu, jeho práce je
vizuálně obrazným
snaží se vhodnými výtvarnými prostředky
dokumentovat okolní svět, umí využívat různé
materiály, zpracovává smyslové vjemy do abstraktní
formy umění, vyjadřuje se pomocí vizuálně obrazného
vyjádření

Učivo
Míchání barevných odstínů, jejich využití a kontrasty,
kombinace prvků vzhledem k celku – jejich velikost,
poměr a vztah; postava a její části

Linie, dekorativní prvky jako části celku

156

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Tvořivá výchova

5. ročník

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
dokáže vyjádřit výtvarnými prostředky svůj vztah k
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového okolnímu světu, umí využívat různé materiály v
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
prostorové tvorbě
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky a postupy
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
VV-5-1-04 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
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu

seznamuje se s různými možnostmi a přístupy vizuálně
obrazného ztvárnění

Koláž - využití různých materiálů ve výtvarné tvorbě,
plošné i objemové
Smyslové vnímání pocitů – chlad, horko a jejich
vyjádření
Malba – krajina, okolí; vnímání ročních období – teplo,
chlad
Kresba – skutečné i fantazijní ztvárnění světa
Jiné postupy - obtiskování, techniky a práce s tuší.

inspiruje se různými formami umění a literatury

Ilustrace ke knize, filmu, inspirace některými díly
světového umění

komunikuje prostřednictvím svého vizuálně obrazného
vyjádření, vybírá si k tomu jiná vizuálně obrazná
vyjádření, která upravuje
umí odlišit celek a detaily, zná postup při složitějším
modelování, při spojování jednotlivých prvků celku, při
vytváření detailů a zdobení

Dekorativní písmena, obrázky z písmen

rozměřuje, stříhá, vyřezává z papíru a vlnité lepenky,
embosuje; rozlišuje různé druhy papíru a jejich
vlastnosti
je seznámen se základním vybavením kuchyně a
rozlišuje jednotlivé pomůcky na vaření
zvládne montáž a demontáž jednoduchých stavebnic

Práce s papírem, textilem

používá zrak i hmat při práci s hlínou, rozeznává různé
druhy materiálu hmatem i zrakem, používá hmat při
modelování figurálních i skulpturních objektů, válení
hlíny přes různé materiály, obtiskování do hlíny
modeluje drát do daného tvaru

Práce s různými typy hlíny, obtiskování do hlíny, válení
přes různé materiály

Válení hlíny přes různé materiály, vykrajování, zdobení
Tvorba z ruky – figurka s detaily

Základní vybavení kuchyně
Práce se stavebnicí

Drátkování
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ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

5. ročník
udržuje pořádek pracovního místa v kuchyni, pracuje v Bezpečnost a hygiena v kuchyni
souladu s bezpečností práce a poskytne první pomoc při
jednoduchém úrazu
samostatně pracuje dle návodu nebo složitější předlohy Návody a jejich použití.
zná základní pracovní postupy a na základě nich vytváří Modelování, válení, vykrajování, zdobení; používání
při zapojení své představivosti objekty z hlíny, zároveň glazur, engob, burelu, barvítek, různých oxid
si uvědomuje možnosti a způsoby využití materiálu
metoda quilling - sestaví jednoduchý papírový filigrán
Quilling - papírový filigrán

připraví jednoduchý pokrm, dodržuje pravidla pro
uchovávání a skladování potravin
umí si vytvořit náčrt, který mu pomůže při následné
práci
používá tradiční postupy při tvorbě keramiky, při
zdobení objektů ornamenty
zvládá zadní, obšívací a křížkový steh

Příprava jednoduchých pokrmů a nápojů a jejich
vhodné uchovávání
Návody a jejich použití.

rozlišuje základní zdravé a nezdravé pokrmy
pracuje se dřevem a dalšími materiály

Zdravá výživa
Vlastnosti různých materiálů (kov, plast)
Způsoby opracování materiálů.
Měřidla při práci s materiály.
Vytvoření jednoduchého výrobku pro domácí použití.
Práce s nářadím, volná tvorba a zdobení dle vlastního
uvážení
Aranžování, práce s přírodním materiálem

dokáže zvolit správné nářadí při práci s keramikou,
hledá další možné způsoby zdobení prvky, obtiskování
samostatně vybírá a aranžuje přírodní materiál
dodržuje etiketu stolování

Plátování, malování na keramiku, odlévání
Práce s jehlou a nití

Pravidla slušného stolování a příprava jídelního stolu.
Pravidla slušného chování v restauraci a ve
společnosti.
Druhy nářadí a jeho použití.

158

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Tvořivá výchova
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

5. ročník
zná a dodržuje pravidla pro bezpečnou práci s ručním a Bezpečnostní rizika při práci v dílně.
aku nářadím
Základní pravidla při práci s ručním a aku nářadím
dodržuje pořádek na pracovišti a zná základní pravidla Řád učebny – keramická dílna, základní pravidla
bezpečnosti práce, v případě úrazu hlásí vyučujícímu,
hygieny a bezpečnosti práce
popřípadě poskytne první pomoc
používá nůžky na papír, dekorační nůžky, nůžky na
Práce s papírem, textilem, práce s jehlou a nití
látku, tenčí jehlu s malým uchem, lepí pomocí tavné
pistole
udržuje pořádek na pracovišti a předchází tak úrazům
Základní hygienické návyky.
vyřezává pomocí šablon, embosuje pomocí
embosovacích kapes
zná a dodržuje hygienická pravidla

Práce s papírem, textilem, práce s jehlou a nití

s asistencí používá rezačky na papír

Práce s papírem, textilem, práce s jehlou a nití

umí poskytnout první pomoc při jednoduchém úrazu

Bezpečnostní rizika při práci v dílně.

Základní hygienické návyky.

udržuje pořádek na pracvním místě a jeho okolí, nahlásí První pomoc při drobném poranění
úraz, umí vyčistit a obvázat drobná zranění
samostatně kašíruje bez užití pomůcek

Kašírování

zasadí nebo přesadí rostlinu do květináče, umí zasadit
cibuli, sleduje stádia růstu
pěstuje rostlinu, zalévá, rosí, pozoruje, sklízí, jednotí
rostliny
umí zvolit a pracovat se správným nářadím

Pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových
rostlin
Výživa rostlin, osivo

pracuje bezpečně, dodržuje hygienu, poskytne první
pomoc, zná nebezpečí jedovatých rostlin
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových
rostlin
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Vař: příprava sladkého slavnostního občerstvení.
Šp. díl.: Práce se dřevem a dalšími materiály, vytvoření jednoduchého výrobku pro domácí použití.
VV+ker.: Rozvíjení jednoduchého zadání vlastními nápady.
Č. díl.: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vař: vaření ve skupině, rozdělení jednotlivých činností a organizace práce.
Šp. díl.: Kooperace ve skupině – hledání společného řešení, vzájemná spolupráce a organizování práce ve skupině, rozdělení jednotlivých činností.
VV + ker.: Spolupráce při sdílení pomůcek ve skupině.
Č. díl.: Kooperace ve skupině.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Ker.: Vzájemná pomoc při práci a úklidu keramické dílny.
Č. díl.: Tvoření v týmu – pomoc, aktivní naslouchání, chování podporující dobré vztahy při společné práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Šp. díl.+ VV + ker.: Časový management a rozvržení práce. Práce podle návodu. Dodržení pokynů a požadavků.
Č. díl.: Organizace času při práci, práce ve skupinách – cvičení sebekontroly, rozdělování práce v rámci skupiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VV + ker.: Vzájemná pomoc při práci i úklidu, respektování cizí práce a opatrnost při nakládání s cizími výrobky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Šp. díl.: Řešení technických problémů vzniklých při realizaci jednotlivých výrobků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV + ker. + č. díl: Arteterapeutická funkce tvořivé práce, zaměřená na proces, nejen na výsledek.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Č. díl.: Základní komunikační pravidla mezi žákem a učitelem, mezi žáky navzájem. Zdvořilé vystupování.
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5.1.11 Tělesná výchova

1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

10

Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Vzdělávací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávání v předmětu
směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem pohybového vzdělávání dětí je
rozvoj jejich tělesné zdatnosti, regenerace sil a podpora zdraví. Pohybové vzdělávání postupuje od
spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Nedílnou součástí tělesné výchovy se
stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení.
Vzdělávání v předmětu je zaměřeno na:
• regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole
• rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
• rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností
jim předcházet nebo je řešit
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Tělesná výchova je na 1. i 2. stupni vyučován jako samostatný předmět.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace předmětu Tělesná výchova na 1. stupni:
důležité pro jeho realizaci)
• 1. ročník – 5. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v tělocvičně a gymnastickém sálu. Za příznivého počasí je využíváno školní hřiště s
doskočištěm a běžeckou drahou. Žáci 1. stupně navštěvují také herní prostor s altánem a interaktivními
herními prvky. Výuka je doplňována účastí žáků na sportovních aktivitách a soutěžích.
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Kompetence k učení:
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Název předmětu
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Učitel vede žáky:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• k sebehodnocení
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k poznávání vlastních pohybových schopností
kompetence žáků
• k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů:
Učitel :
• vede žáky ke spolupráci při řešení problému
• vede žáky k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
• pomáhá žákovi řešit problémy vzniklé při sportu, zvláště pak adekvátně reagovat na zranění své i
svých spolužáků
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
• ke vzájemné spolupráci ve dvojici, skupině, týmu
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• učí žáky dodržovat pravidla fair-play hry
• vede žáky ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• vede žáky k toleranci a respektování i méně sportovně nadaných spolužáků
• vyžaduje rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva
Kompetence občanské:
Učitel:
• vede žáky ke správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat
účinnou pomoc
• podporuje aktivní sportování žáků
• vede žáky k dodržování základních hygienických návyků a zdravému způsobu života
Kompetence pracovní:
Učitel:
• vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při sportu i mimo něj
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Název předmětu
Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Tělesná výchova
Plavání – výuka neprobíhá na ZŠ Brno, Otevřená 20a, přísp.organizace. K výuce plavání škola využívá
bazény v nejbližším okolí. Výuka plavání probíhá ve 3.ročníku. Základní výuka plavání se realizuje na 1.
stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1.
období 1. stupně. O zařazení do ročníku rozhoduje ředitel školy.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou podle svých možností ovliňuje svůj pohybový režim,
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
délku a intenzitu pohybu. S pomocí učitele se připravuje
před pohybovou činností a uklidňuje se po zátěži

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

Učivo
Význam pohybu pro zdraví- pohybový režim žáků,
intenzita pohybu.
Příprava organismu - samostatné převlékání do
cvičebního úboru, zahřátí organismu, napínací a
protahovací cvičení.
učí se uplatňovat správné způsoby držení těla v různých Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
polohách
průpravná, relaxační a kompenzační cvičení.
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1. ročník

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

pod dohledem dodržuje bezpečnost v šatnách a
Bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečná
umývárnách, v cvičeb. prostoru, bezpečně ukládá nářadí příprava a ukládání nářadí, pomůcek Tv, první pomoc
v podmínkách Tv.
seznamuje se se základním názvoslovím osvojovaných Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
činností (povely, smluvené signály)
osvojovaných činností, smluvené povely, signály.
zvládá podle svých předpokladů základní dovednosti při Pohybové hry- netradiční pohybové hry a aktivity,
netradičních pohybových aktivitách
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení,
pohybová tvořivost.

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

seznamuje se se základní technikou startů, vybíhá na
signál, trénuje hod míčkem a skok z místa

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

zvládá podle svých předpokladů chůzi na kladině nebo
lavičce

Základy gymnastiky - správné držení těla při
gymnastických cvičení, cvičení na žíněnkách:
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed, nácvik
kotoulu vpřed. Cvičení na nářadí (kladina - lavička,
chůze s dopomocí, bez pomoci).
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
koordinace pohybu (vysoký start na povel, polovysoký
start, rychlý běh do 30 m, skok do dálky z místa, hod
míčkem z místa).

učí se vedení míče driblinkem a přihrávkou jednoruč a Základní manipulace s míčem/ vedení míče
obouruč, zvládá podle svých předpokladů pravidla a hru driblinkem, nácvik přihrávek jednoruč a obouruč,
minisportů
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
hmotnosti a velikosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů.
seznamuje se se speciálním cvičením souvisejícím s
Zdravotní oslabení: konkrétní zdravotní oslabení žáka,
vlastním oslabením či vedoucím ke zlepšení kondice
prevence, pohybový režim, vhodné obutí a oblečení
pro ZdrTv, zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a
činnosti / kontraindikace zdravotních oslabení/.
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1. ročník

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
dbá na správnou obuv a oblečení při hodinách TV
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny v přírodě
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Příprava organismu - samostatné převlékání do
cvičebního úboru, zahřátí organismu, napínací a
protahovací cvičení.
Chůze a běh po turistické trase. Aplikace pohybových
her v přírodě. Přesun do terénu a chování v
dopravních prostředcích při přesunu. Táboření,
ochrana přírody.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Nácvik soustředění - např. start na povel.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Význam pohybových her pro lidské tělo.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení s hudbou - nácvik vnímání rytmu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Spinální cvičení. Relaxační cviky k uvolnění těla.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Neverbální komunikace - nácvik smluvených signálů a povelů.
Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 2. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy

Učivo
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2. ročník

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou podle svých možností ovlivňuje svůj pohybový režim,
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
jeho délku a intenzitu; pomocí učitele se připravuje
před pohybovou činností a uklidňuje se po zátěži

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků,
intenzita pohybu.
Příprava organismu - samostatné převlékání do
cvičebního úboru, zahřátí organismu, napínací a
protahovací cvičení.
učí se uplatňovat správné způsoby držení těla v různých Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
polohách
průpravná, relaxační a kompenzační cvičení.
dodržuje bezpečnost v šatnách a umývárnách, v cvičeb. Bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečná
prostoru; dbá na bezpečnou přípravu ukládání nářadí
příprava a ukládání nářadí, pomůcek Tv, první pomoc
v podmínkách Tv.
seznamuje se se základním názvoslovím osvojovaných Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
činností (povely, smluvené signály)
osvojovaných činností, smluvené povely, signály.
zvládá podle svých předpokladů základní dovednosti při Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
netradičních pohybových aktivitách
koordinace pohybu.
Pohybové hry- netradiční pohybové hry a aktivity,
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení,
pohybová tvořivost.
zvládá podle svých předpokladů techniku kotoulu
Základy gymnastiky-správné držení těla při
vpřed, chůzi na kladině nebo lavičce
gymnastických cvičení. Cvičení na
žíněnkách:Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu
vpřed, nácvik kotoulu vpřed. Cvičení na nářadí: kladina
(lavička) – chůze s dopomocí, bez pomoci.
nacvičuje správný úchop na tyči a zvládá podle svých
Šplh na tyči.
předpokladů šplhání na tyči

zvládá podle svých předpokladů základy cvičení s
hudbou, dodržuje zásady bezpečnosti při činnostech s
hudbou

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti-kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohyb.
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

2. ročník
osvojuje si základní techniku startů a výběhu na signál,
trénuje hod míčkem a skok do dálky

Vysoký start na povel, polovysoký start, výběhy na
signál. Běh – rychlý (do 30m). Skok do dálky z místa, z
chůze, trénink odrazové nohy, hod míčkem z místa,

osvojuje si vedení míče driblinkem a přihrávku jednoruč Základní manipulace s míčem/ vedení míče
a obouruč, zvládá podle svých předpokladů pravidla a
driblinkem, nácvik přihrávek jednoruč a obouruč,
hru minisportů
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
hmotnosti a velikosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů.
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
seznamuje se se speciálním cvičením souvisejícím s
Zdravotní oslabení: konkrétní zdravotní oslabení žáka,
související s vlastním oslabením
vlastním oslabením či vedoucím ke zlepšení kondice
prevence, pohybový režim, vhodné obutí a oblečení
pro ZdrTv, zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a
činnosti / kontraindikace zdravotních oslabení/.
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
dbá na správnou obuv a oblečení při hodinách TV
Příprava organismu - samostatné převlékání do
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
cvičebního úboru, zahřátí organismu, napínací a
prostorech školy
protahovací cvičení.
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny v přírodě
Chůze a běh po turistické trase. Aplikace pohybových
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
her v přírodě. Přesun do terénu a chování v
dopravních prostředcích při přesunu.Táboření,
ochrana přírody.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Relaxační cviky k uvolnění těla.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení s hudbou - vnímání rytmu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Význam pohybových her pro lidské tělo.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Nácvik soustředění - např. chůze po kladině.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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2. ročník

Neverbální komunikace - nácvik smluvených signálů a povelů.
Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 3. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou ovlivňuje svůj pohybový režim, jeho délku a intenzitu
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
pohybu, s pomocí učitele se připravuje před pohybovou
činností a uklidňuje se po zátěži
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
s dopomocí učitele uplatňuje správné způsoby držení
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
těla v různých polohách
správné základní cvičební polohy

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti

Učivo
Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků,
intenzita pohybu.

Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
průpravná, relaxační a kompenzační cvičení.
Zdravotní oslabení: konkrétní zdravotní oslabení žáka,
prevence, pohybový režim, zásady správného držení
těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti / kontraindikace
zdravotních oslabení/.
dodržuje bezpečnost v šatnách a umývárnách, v cvičeb. Bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečná
prostoru, bezpečně ukládá nářadí
příprava a ukládání nářadí, pomůcek Tv, první pomoc
v podmínkách Tv.
umí základní názvosloví osvojovaných činností (povely, Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
smluvené signály)
osvojovaných činností, smluvené povely, signály.
zvládá podle svých předpokladů základní dovednosti při Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
netradičních pohybových aktivitách
koordinace pohybu.
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3. ročník

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

s dopomocí učitele uplatňuje správné způsoby držení
těla v různých polohách, zvládá podle svých
předpokladů techniku kotoulu vpřed, nacvičuje
techniku kotoulu vzad, chůzi na kladině nebo lavičce

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

nacvičuje podle svých předpokladů skákání na
trampolíně a výskoky na bednu

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

Pohybové hry- netradiční pohybové hry a aktivity,
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení,
pohybová tvořivost.
Základy gymnastiky-správné držení těla při
gymnastických cvičení. Cvičení na žíněnkách: Kotoul
vpřed, průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad,
nácvik kotoulu vzad. Cvičení na nářadí: kladina
(lavička) – chůze bez pomoci.
Trampolína – výskoky. Výskok na bednu.

nacvičuje správný úchop na tyči a zvládá podle svých
předpokladů šplhání na tyči

Šplh na tyči.

zvládá podle svých předpokladů základy cvičení s
hudbou. Dodržuje zásady bezpečnosti při činnostech s
hudbou

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohyb.

zvládá základní techniku startů, výběh na signál, hod
míčkem a trénuje skok do dálky

Vysoký start na povel, polovysoký start, výběh na
signál. Běh – rychlý (do 40m) a vytrvalý. Skok do dálky
z místa, z chůze, trénink odrazové nohy. Hod míčkem z
místa, trénink hodu z rozběhu.
zvládá podle svých předpokladů vedení míče driblinkem Základní manipulace s míčem/ vedení míče
a přihrávku jednoruč a obouruč., zvládá podle svých
driblinkem, nácvik přihrávek jednoruč a obouruč,
předpokladů pravidla a hru minisportů
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
hmotnosti a velikosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů.
s dopomocí učitele zvládá jednoduché speciální cvičení Zdravotní oslabení: konkrétní zdravotní oslabení žáka,
související s vlastním oslabením či vedoucí ke zlepšení prevence, pohybový režim, zásady správného držení
kondice
těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení,
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TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

3. ročník
nevhodná cvičení a činnosti / kontraindikace
zdravotních oslabení/.
dbá na správnou obuv a oblečení při hodinách TV
Příprava organismu - samostatné převlékání do
cvičebního úboru, zahřátí organismu, napínací a
protahovací cvičení.
podle svých možností zvládá základní prvky plaveckého Nácvik plaveckého stylu (prsa, kraul, znak) - práce
stylu (prsa nebo kraul) s pomůckami i bez pomůcek
nohou a paží se zaměřením na správnou polohu těla a
správné dýchání
dokáže se pohybovat ve vodě, dýchá správnou
Nácvik splývání pomocí nadnášecích pomůcek,
technikou nad i pod vodní hladinou, dbá na vlastní
splývání na břiše a na zádech bez pomůcek, splývání s
bezpečnost ve vodě
přidáním práce nohou, správné dýchání
Adaptace na vodní prostředí, seznámení s vodou, hry
ve vodě
chová se bezpečně při plaveckém výcviku, dodržuje
Bezpečnost a hygiena v hodinách plavání
hygienu v bazénu, ve sprchách i v šatnách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Dechová cvičení. Relaxační a kompenzační cvičení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Povely, signály, názvosloví.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Bezpečnost při pohybových aktivitách. Pravidla fair play.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Hry pro uklidnění a relaxaci.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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4. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
ovlivňuje svůj pohybový režim, jeho délku a intenzitu,
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
chápe význam rozcvičení před pohybovou aktivitou, s
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po dopomocí se připravuje před pohybovou činností a
zlepšení úrovně své zdatnosti
uklidňuje se po zátěži
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
dodržuje bezpečnost v šatnách a umývárnách, v
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
cvičebním prostoru, dbá na bezpečnou přípravu
reaguje v situaci úrazu spolužáka
ukládání nářadí
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá podle svých předpokladů základní dovednosti při
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
netradičních pohybových aktivitách
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
polohách, zvládá podle svých předpokladů techniku
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po kotoulu vpřed a vzad, zvládá podle svých předpokladů
zlepšení úrovně své zdatnosti
krátkou gymnastickou sestavu
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá podle svých předpokladů chůzi na kladině nebo
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
lavičce a přeskok přes bednu
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

zvládá podle svých předpokladů šplhání na tyči
zvládá podle svých předpokladů základy cvičení s
hudbou, dodržuje zásady bezpečnosti při činnostech s
hudbou

Učivo
Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků,
intenzita pohybu. Příprava organismu - rozcvička,
zahřátí organismu, napínací a protahovací cvičení

Bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečná
příprava a ukládání nářadí, pomůcek TV, první pomoc
v podmínkách TV.
Pohybové hry - netradiční pohybové hry a aktivity,
využití netradičního náčiní při cvičení, pohybová
tvořivost.
Základy gymnastiky: správné držení těla při
gymnastických cvičení. Cvičení na žíněnkách: Kotoul
vpřed, průpravná cvičení a nácvik kotoulu vzad.
Gymnastická sestava.
Cvičení na nářadí: kladina (lavička) – chůze bez
pomoci. Průpravná cvičení pro nácvik odrazu z
můstku. Přeskok dílů bedny / postupné zvyšování
dílů/. Přeskok přes bednu.
Šplh - tyč.
Cvičení s náčiním: míč, švihadlo, obruč.
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohybu. Vyjádření melodie a
rytmu pohybem.
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

4. ročník
zvládá podle svých předpokladů přetahy a přetlaky

Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky.

podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonu v
běžecké rychlosti a vytrvalosti, zvládá podle svých
předpokladů základní techniku běhu na dráze i v terénu
a umí vyběhnout z nízkého startu

Základy atletiky: Průpravná běžecká cvičení, běžecká
abeceda. Běh střídavý s chůzí. Nízký start na startovní
povely, polovysoký start. Běh rychlý, běh 50m .
Vytrvalý běh. Štafetový běh.

trénuje hod kriketovým míčkem z rozběhu

Hod kriketovým míčkem z rozběhu.

zvládá podle svých předpokladů vedení míče driblinkem Základy sportovních her. Základní manipulace s
a přihrávkou jednoruč a obouruč., zvládá podle svých
míčem: vedení míče driblinkem, nácvik přihrávek
předpokladů pravidla minisportů
jednoruč a obouruč, nácvik pálkou či jiným herním
náčiním. Vybíjená, florbal, přehazovaná, korfbal.
Spolupráce ve hře.
Skoky do dálky, závodivé hry, běh, švihadla, vytrvalost.
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového zvládá správné držení těla a podle svých předpokladů
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
provádí správné cviky
průpravná, relaxační a kompenzační cvičení. Zdravotní
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
oslabení: konkrétní zdravotní oslabení žáka. Dechová
cvičení.
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
dodržuje pravidla hygieny, dbá na správnou obuv a
Prevence úrazu. Pohybový režim. Vhodné obutí a
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
oblečení při hodinách TV a adekvátně reaguje při úrazu oblečení.
reaguje v situaci úrazu spolužáka
spolužáka
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
orientuje se ve sportovních akcích a kroužcích
Seznámení s nabídkou sportovních kroužků školy.
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i pořádaných školou
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
uvědomuje si pravidla fair play
Zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
a symboly.
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
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TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

4. ročník
uvědomuje si a posuzuje pohybové dovednosti –
měření výkonu
trénuje fyzické dovednosti podle svých předpokladů

Skoky do dálky, závodivé hry, běh, švihadla, vytrvalost.

umí základní názvosloví osvojovaných činností (povely,
smluvené signály)

Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály.

Rozcvička, indiánský běh, atletická abeceda.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, osvojování základních hygienických pravidel při sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v TV - povel, signál. Štafety. Komunikace při hře v týmu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Kondiční cvičení s hudbou a rytmický pohyb - tanec, stuhy, aerobik. Dechová cvičení, relaxační cvičení, hry pro zklidnění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Bezpečnost při pohybových aktivitách, pravidla fair play, spolupráce při hře.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

5. ročník
ovlivňuje svůj pohybový režim, jeho délku a intenzitu,
Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků,
chápe význam rozcvičení před pohybovou aktivitou,
intenzita pohybu. Příprava organismu - rozcvička,
připravuje se před pohybovou činností a uklidňuje se po zahřátí organismu, napínací a protahovací cvičení.
zátěži

dodržuje bezpečnost v šatnách a umývárnách, v cvičeb. Bezpečnost při pohybových činnostech - bezpečná
prostoru, dbá na bezpečnou přípravu ukládání nářadí
příprava a ukládání nářadí, pomůcek TV, první pomoc
v podmínkách TV.
Organizace při TV- základní organizace prostoru a
činností ve známém prostředí.
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
zvládá podle svých předpokladů základní dovednosti při Pohybové hry - netradiční pohybové hry a aktivity,
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
netradičních pohybových aktivitách
využití hraček a netradičního náčiní při cvičení,
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
pohybová tvořivost.
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zvládá podle svých předpokladů skákání na trampolíně Cvičení na nářadí: kladina (lavička) – chůze bez
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
a přeskok přes bednu
pomoci. Odraz z můstku při přeskoku bedny/
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
postupné zvyšování dílů/. Trampolína – výskoky.
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zvládá podle svých předpokladů šplhání na tyči
Šplh - tyč.
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zvládá podle svých předpokladů základy cvičení s
Rytmické a kondiční formy cvičení - kondiční cvičení s
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
hudbou. Dodržuje zásady bezpečnosti při činnostech s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po hudbou
estetického pohybu. Vyjádření melodie a rytmu
zlepšení úrovně své zdatnosti
pohybem. Jednoduché tance.
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zvládá podle svých předpokladů přetahy a přetlaky.
Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky.
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
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5. ročník

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonu v
je s předchozími výsledky
běžecké rychlosti a vytrvalosti, zvládá podle svých
předpokladů základní techniku běhu na dráze i v terénu
a umí vyběhnout z bloků - nízký start
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy

zvládá podle svých předpokladů techniku hodu
kriketovým míčkem z rozběhu

Základy atletiky: Průpravná běžecká cvičení, běžecká
abeceda. Běh střídavý s chůzí. Nízký start z bloků na
startovní povely, polovysoký start. Běh rychlý, běh
50m . Motivovaný běh v terénu do 15 minut. Vytrvalý
běh. Štafetový běh.
Měření a posuzování pohybových dovedností Měření
výkonů. Základní pohybové testy.
Hod kriketovým míčkem z rozběhu.

zvládá podle svých předpokladů vedení míče driblinkem Základy sportovních her: Základní manipulace s
a přihrávkou jednoruč a obouruč. Zvládá podle svých
míčem: vedení míče driblinkem, nácvik přihrávek
předpokladů pravidla minisportů
jednoruč a obouruč nácvik pálkou či jiným herním
náčiním. Vybíjená, florbal, házená, korfbal. Spolupráce
ve hře.
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
orientuje se ve sportovních akcích a kroužcích
Seznámení s nabídkou sportovních kroužků školy.
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i pořádaných školou, samostatně vyhledá sportovní akce Orientace ve sportovních akcích probíhajících v místě
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace konající se v místě jeho bydliště
bydliště.
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
umí základní názvosloví osvojovaných činností (povely, Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
smluvené signály), zvládá nástupy, hlášení i základní
osvojovaných činností, smluvené povely, signály.
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
postoje a povely
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
uvědomuje si pravidla fair play
Zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
a symboly.
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná uvědomuje si a posuzuje pohybové dovednosti –
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
je s předchozími výsledky
měření výkonu
činností – her, závodů, soutěží
Měření a posuzování pohybových dovedností Měření
výkonů. Základní pohybové testy.
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5. ročník

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá správné držení těla a podle svých předpokladů
provádí správné cviky

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti

Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla,
průpravná, relaxační a kompenzační cvičení. Zdravotní
oslabení: Konkrétní zdravotní oslabení žáka. Dechová
cvičení.
Cvičení s náčiním: míč, švihadlo, medicinbal, činky,
posilovací guma.

účastní se sportovních soutěží a aktivit

Reprezentace školy ve sportovních soutěžích.

zvládá podle svých předpokladů techniku kotoulu vpřed Základy gymnastiky: správné držení těla při
a vzad, předvede krátkou gymnastickou sestavu, s
gymnastických cvičení. Cvičení na žíněnkách: kotoul
dopomocí zkouší stoj na rukou
vpřed, kotoul vzad. Akrobatická sestava. Průprava pro
zvládnutí stoje na rukou.
trénuje odrazové schopnosti a podle svých předpokladů Průpravná odrazová cvičení: Skok do dálky z
zvládá základní techniku skoku do dálky
individuálního rozběhu nebo skok do výšky skrčmý z
krátkého rozběhu.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, osvojování základních hygienických pravidel při sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Kondiční cvičení s hudbou a rytmický pohyb. Dechová cvičení, relaxační cvičení, hry pro zklidnění. Psychomotorické hry.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v TV - povel, signál. Štafety. Komunikace při hře v týmu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Bezpečnost při pohybových aktivitách, pravidla fair play, spolupráce při hře.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti.

176

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život

5.1.12 Pracovní výchova

1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

3

Pracovní výchova

Člověk a svět práce
Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Při pracovní
výchově se žáci učí zorganizovat si svoje pracovní prostředí, udržovat si svoje místo a nářadí v pořádku.
Dále se rozvíjejí pozornost a opatrnost. Žáci dbají na základní pravidla hygieny, správné držení těla a
správné používání pracovního nářadí. Dovednosti získané v předmětu pracovní výchova jsou dále
prohlubovány ve vyšších ročnících v předmětu tvořivá výchova.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu 1. - 3. ročník – 1 vyučovací hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v případě příznivého počasí lze některé aktivity realizovat v okolí
školy.
Integrace předmětů
• Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k tvořivosti
kompetence žáků
• k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých
• k dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k činnosti
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
• k rozvoji tvořivého myšlení
• ke spolupráci při řešení problému
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Název předmětu

Pracovní výchova

•

Způsob hodnocení žáků

k uvědomění si důležitosti zpětné vazby
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
• k rozvíjení dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné
argumentace
• k umění naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky:
• k vzájemné spolupráci
• ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky:
• ke správnému posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou
pomoc
• k důslednému dodržování stanovených pravidel pro práci
• k dodržování základních hygienických návyků
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky:
• k praktickému využívání získaných dovedností
• k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo ni
• k objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků práce
• k hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na
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Název předmětu

Pracovní výchova
vysvědčení stupni prospěchu: 1 – výborný; 2 – chvalitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatečný; 5 –
nedostatečný. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
Pracovní výchova

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Český jazyk - 1. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
učí se mačkat, trhat, lepit, stříhat, nastřihovat,
překládat a skládat papír, vytvářet jednoduché
prostorové tvary z papíru.
zkouší aranžovat a třídit při sběru přírodní materiál a učí
se pracovat podle slovního návodu nebo předlohy

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
zhotovuje výrobky v návaznosti na lidové zvyky, tradice
předměty z tradičních i netradičních materiálů
a řemesla

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

dovede sestavovat stavebnicové prvky

seznamuje se se základy péče o pokojové rostliny
(otírání listů, zalévání), provádí pozorování přírody,
pečuje o nenáročné rostliny

Učivo
Práce s papírem, vlastnosti papíru a kartonu
Bezpečné zacházení s ostrými předměty.
Práce s přírodninami a přírodním materiálem,
poznávání jejich vlastností
Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků
radosti pro druhé, společné plnění úkolů, základní
pravidla spolupráce (výzdoba třídy)
Práce se stavebnicemi podle zadání učitele nebo na
volné téma
Pěstitelské činnosti s rostlinami ve třídě, základní
podmínky pro pěstování rostlin, starost o květiny ve
třídě – zalévání
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Pracovní výchova
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

1. ročník
osvojuje si základy správného stolování a
společenského chování, připraví stůl pro jednoduché
stolování a chová se při stolování vhodně
umí pracovat s modelovací hmotou

Příprava pohoštění pro spolužáky, vánoční besídka

Práce s plastelínou (hnětení, válení, ubírání,
spojování) - věci, o kterých se učíme v prvouce (ovoce,
zelenina, ptáci, zvířata)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vlastnosti materiálů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Práce s přírodními materiály. Péče o pokojové rostliny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
práce s papírem, kartonem, přírodninou, modelovací hmotou a stavebnicí. Tvorba jednotlivých prací.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce. Organizace práce s dopomocí učitele.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Tradice a svátky - Vánoce, Velikonoce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Vzájemná pomoc při tvoření. Prosociální chování - půjčování pomůcek.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce.
Pracovní výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Pracovní výchova

2. ročník

•
•
•

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, nastřihovat, překládat a
skládat papír, vytvářet jednoduché prostorové tvary z
papíru

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
dovede navlékat, aranžovat a třídit při sběru přírodní
předměty z tradičních i netradičních materiálů
materiál
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

učí se stříhat textil a nalepit textilii

Učivo
Práce s papírem a kartonem; tvorba geometrických
tvarů a těles
Bezpečné zacházení s ostrými předměty.
Práce s přírodninami a přírodním materiálem;
modelovací hmotou. Práce s jehlou a nití.
Práce s papírem a kartonem; tvorba geometrických
tvarů a těles
Práce s přírodninami a přírodním materiálem;
modelovací hmotou. Práce s jehlou a nití.
Práce s textilem, poznávání jeho vlastností
Práce se stavebnicemi podle návodu a předlohy, podle
zadání učitele nebo na volné téma
Práce s odpadním materiálem.
Práce s textilem, poznávání jeho vlastností

zhotovuje výrobky v návaznosti na lidové zvyky, tradice Lidové zvyky, tradice, řemesla.
a řemesla
Tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků
radosti pro druhé, společné plnění úkolů, základní
pravidla spolupráce (výzdoba třídy)
dovede sestavovat stavebnicové prvky, umí montovat a Práce se stavebnicemi podle návodu a předlohy, podle
demontovat stavebnici
zadání učitele nebo na volné téma
zná základy péče o pokojové rostliny (otírání listů,
Pěstitelské činnosti s rostlinami ve třídě, základní
zalévání), provádí pozorování přírody, zaznamená a
podmínky pro pěstování rostlin, pěstování rostlin ze
zhodnotí výsledky pozorování, pečuje o nenáročné
semen v místnosti, pěstování pokojových rostlin,
rostliny
starost o květiny ve třídě

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
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Pracovní výchova
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

2. ročník
zná základy správného stolování a společenského
Příprava pohoštění pro spolužáky, vánoční besídka.
chování, připraví stůl pro jednoduché stolování a chová Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
se při stolování vhodně
stolování.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
základní pravidla spolupráce při výzdobě třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vlastnosti materiálů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
práce s papírem, kartonem, textilem, přírodninou, modelovací hmotou a stavebnicí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Společné plnění úkolů, základní pravidla spolupráce (výzdoba třídy).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Příprava pohoštění pro spolužáky, vánoční besídka.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Práce s odpadním materiálem.
Pracovní výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Pracovní výchova

3. ročník

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

ŠVP výstupy
zpracovává jednoduchými technikami papír s ohledem
na jeho vlastnosti
pracuje s různými materiály podle slovního návodu
nebo předlohy

Učivo
Práce s papírem, pracovní pomůcky a nástroje
(funkce, využití a bezpečné zacházení)
Práce s přírodninami, textilem, modelovací hmotou,
drátkem; zdobení kraslic.

umí stříhat textil a nalepit textilii, učí se navlékat nit a
Práce s textilem - jednoduché pracovní operace a
přišít knoflík
postupy, organizace práce
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
zhotovuje výrobky v návaznosti na lidové zvyky, tradice Lidové zvyky, tradice, řemesla.
předměty z tradičních i netradičních materiálů
a řemesla
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
Tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků
radosti pro druhé, společné plnění úkolů, základní
pravidla spolupráce (výzdoba třídy, chodby, vestibulu
školy)
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti dovede sestavovat stavebnicové prvky, umí montovat a Práce se stavebnicemi /plošné, prostorové,
při práci se stavebnicemi
demontovat stavebnici
konstrukční/, sestavování modelů. Práce s návodem,
předlohou, jednoduchým náčrtem. Práce se
stavebnicemi Lego, Merkur… podle zadání učitele
nebo na volné téma.
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a pečuje o pokojové květiny a nenáročné rostliny
Pěstitelské činnosti s květinami ve třídě, základní
zhodnotí výsledky pozorování
podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, pěstování rostlin ze semen v místnosti,
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
pěstování pokojových rostlin. Starost o květiny ve
třídě- přesazování, zalévání. Výživa rostlin. Osivo.
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
zná a uplatňuje základy správného stolování a
Příprava pohoštění pro spolužáky (vánoční besídka),
společenského chování, připraví stůl pro jednoduché
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
stolování a chová se při stolování vhodně
stolování; základní vybavení kuchyně
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Dotvoření daného námětu vlastními nápady, volná tvorba na určité téma, volná tvorba s daným materiálem.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Vytváření si vlastního časového plánu při práci, vlastní organizace práce a pomůcek, organizování si časového vlastního postupu.
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Pracovní výchova

3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Organizace práce a společného postupu při skupinové práci, přijetí návrhů spolužáků, ocenění a hodnocení práce druhých.

5.1.13 Náboženství

1. ročník
1
Nepovinný

2. ročník
1
Nepovinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
0
Nepovinný
Nepovinný
Nepovinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Náboženství
Nepovinné předměty
Předmět náboženství je realizován jako nepovinný předmět. Učivo je zpracováno do osnov na základě
dokumentu České biskupské konference z roku 2004 „Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické
církve v 1. – 5. ročníku základní školy pro nepovinný předmět náboženství v základních školách“. Každý
ročník má své téma, učivo je členěno do tematických celků, které mají v každém ročníku stejnou strukturu.
Učivo se v nich cyklicky opakuje a je prohlubováno v závislosti na schopnostech dětí. Obsah učiva lze
popsat níže uvedenými naukovými celky:
1. Bible (Kniha knih - fakta o Bibli; Svědectví o Božím jednání s člověkem, dobro a zlo ; Bible jako Boží slovo,
biblická kultura; Bible a kultura křesťanských národů)
2. Ježíš Kristus a Církev (Boží Syn a pravý člověk; Život a působení Ježíše Krista; Ježíš Kristus - zakladatel
Církve, identita církve; Vyznání víry; Historie církve; Misijní působení církve)
3. Křesťanství v praktickém životě (Lidský život jako dar, moje osobní identita; Vztahy mezi člověkem a
Bohem; Mezilidské vztahy včetně pohledu křesťanské mravouky; Vztahy mezi křesťanskými církvemi; Vztah
křesťanů k lidem jiných náboženství a kultur; Víra, naděje a láska v životě křesťana; Doprovázení lidského
života svátostmi a svátostinami v jeho klíčových okamžicích; Slavení křesťanských svátků; Křesťanská
angažovanost pro spravedlnost; Vztah křesťanů k životnímu prostředí)
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Název předmětu

Náboženství
Od 4. ročníku lze tato témata doplnit informacemi o vlivu křesťanství na utváření místa, kde žiji: Stopy
křesťanství v naší obci a regionu (stavby, kulturní památky, sochy, kapličky, Boží muka apod.) Slavné
křesťanské osobnosti regionu a aktuální angažovanost křesťanů pro společnost (např. Charita apod.)
Všemi tematickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru
osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím.
Předmět je určen všem žákům 1. – 5. tříd. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a
křesťanských životních postojů a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s odpověďmi katolické církve na
jejich otázky o Bohu, člověku a o světě a dává jim prostor pro jejich vlastní hledání hodnot a postojů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu 1 hodina týdně (1. - 5. ročník)
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení předmětu:
Předmět se vyučuje ve škole, převážně v učebně, a to buď po jednotlivých ročnících, nebo ve skupinách,
kde je sdruženo více ročníků. To závisí na momentálním zájmu rodičů a dětí o výuku tohoto předmětu.
Součástí výuky mohou být exkurze (např. prohlídka kostela, křesťanských zařízení, návštěva bohoslužeb o
významných svátcích); dále se žáci mohou účastnit charitativních nebo osvětových křesťanských projektů
(např. Tříkrálová sbírka, živý Betlém).
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence občanské:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k zapojování se do mimoškolních a mimotřídních činností
kompetence žáků
• k péči o životní prostředí a k jeho aktivní ochraně
• k vlastenectví, k hrdosti na svůj region a na kulturní a historické dědictví
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky
• k vzájemné spolupráci
• k toleranci (respektování jiného názoru, národnosti, víry atd.) a k dobrým mezilidským vztahům
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
• k hledání různých řešení problému
• k praktické aplikaci získaných vědomostí, dovedností, postojů
• ke spolupráci při řešení problému
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Název předmětu

Náboženství

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

Kompetence k učení:
Učitel vede žáky:
• k vyhledávání informací a jejich kritickému hodnocení
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
• k umění naslouchat
Nepovinný předmět.
V hodinách je užíváno slovní hodnocení.

Náboženství
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

1. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
je otevřený k pozitivnímu vnímání života a Boha jako
dárce života
umí popsat a zhodnotit vlastnosti, které ho odlišují od
ostatních
oceňuje jedinečnost druhého a rozpoznává konkrétní
situace v životě skupiny, kdy ji respektuje
je citlivý k soustředění, ztišení a naslouchání
zakusí atmosféru slavení s důrazem na společenství a
oslavu v rodině a umí vyjádřit její spojitost s oslavou ve
společenství církve
umí projevit radost a vděčnost z daru a umí popsat, že
narození Ježíše je darem Boha člověku

Učivo
Bůh nám dává život.
Jméno a jedinečnost každého člověka.
Položení základů vztahů ve skupině.
Dobře vidět, dobře slyšet.
Oslava v rodině a oslava ve společenství církve.

Bůh nám dává svého Syna. Smysl a hodnota daru.
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1. ročník

umí jednoduchým způsobem popsat biblickou zemi a
zařazuje biblické příběhy do reálného prostředí
umí jednoduchým způsobem vysvětlit, proč křesťané
považují Bibli za dar, který Bůh dává člověku, aby jeho
život dostal orientaci
zná probrané příklady Ježíšova učení a jeho skutků a
pokouší se je spojovat se situacemi ve vlastním životě
zakusí atmosféru Vánoc a spojí si ji se skutečností, že
Ježíš je dar Boha člověku
umí reprodukovat základní události Ježíšova života a
vnímá v nich výzvu jejich následování
žák umí vysvětlit formulaci, že Ježíš zemřel a vstal z
mrtvých, jako vítězství života nad smrtí
je otevřený poznávat, že život je dar, který může
prožívat ve společenství církve
umí popsat neděli jako den, kdy křesťané slaví Ježíšovo
zmrtvýchvstání
umí pojmenovat pomoc, kterou Bůh posílá lidem a
vnímá ji ve svém životě
formuluje modlitbu vlastními slovy, umí modlitbu Otče
náš a umí jednoduše vysvětlit její jednotlivé části ve
vztahu ke svému životu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Náboženství
Výchovné a vzdělávací strategie

Bůh nám dává své slovo. Reálie biblické země.
Bible jako dar.

Symbolika kříže, světla, chleba. Doba postní a
velikonoční.
Vánoční evangelium Lukáš 1. a 2. kap.
Příklady Ježíšova učení.
Události (oslava Velikonoc).
Bůh nám dává radost.
Neděle jako den oslavy.
Seslání Ducha svatého.
Maria modlitba vlastními slovy a modlitba Otče náš.

2. ročník

•

Kompetence občanské
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2. ročník

•
•

RVP výstupy

Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
ŠVP výstupy
je otevřený pro vnímání světa jako Božího stvoření a
člověka, který v něm má své místo a svůj úkol
je otevřený pro vnímání adventní doby jako doby
přípravy na oslavu příchodu Ježíše Krista jako
Zachránce
umí reprodukovat události vztahující se k Ježíšovu
dětství a umí podle nich jednoduchým způsobem
vysvětlit, jaký je Ježíš
je otevřený k následování Ježíšova jednání a jednání
jeho učedníků
umí vyjádřit radost ze života a je pozorný ke světu jako
k místu, které má svůj původ a smysl v Bohu
získává základní pohled nutný k chápání symbolů světla
a tmy a umí je uvést do souvislosti se slavením Vánoc
umí reprodukovat biblické události a vztáhnout je ke
konkrétním slavnostem liturgického roku
umí rozeznat v charakteristice Božího Ducha toho, který
proměňuje, posiluje a zbavuje strachu
oceňuje místo člověka v řádu stvoření a jeho výtvory,
rozpoznává jejich pozitivní i negativní stránku a vnímá
nutnost Boží záchrany
umí popsat vánoční události a spojit je s Božím
jednáním zachraňujícím člověka
je otevřený pro vnímání vánočních událostí jako oslavy
Božího jednání, které zachraňuje člověka
umí vyjmenovat nejdůležitější události v životě Marie a
vyjádřit k ní přiměřeným způsobem svůj vztah
umí reprodukovat biblické příběhy knihy Genesis a
rozpoznat v nich situace ve svém životě

Učivo
Bůh nám dává život.
Bůh k nám mluví.

Biblické události vztahující se k Ježíšovu dětství.

Chceme žít jako Ježíš.
Svět jako znamení Boží lásky.
Symbolika světla a tmy.
Liturgické slavnosti a svátky: Zjevení Páně, Uvedení
Páně do chrámu, Křest Páně a Popeleční středa.
Duch svatý jako ten, kdo proměňuje.
Místo člověka v řádu stvoření a nutnost záchrany.

Události Ježíšova narození v Božím plánu.
Bůh k nám přichází.
Maria a základy mariánské křesťanské úcty v liturgii.
Biblický obraz Boha a člověka podle Genesis.
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2. ročník
zná modlitbu Zdrávas Maria a umí vysvětlit její
jednotlivé části ve vztahu ke svému životu vyjadřující
soucit, spojí si je s konkrétními situacemi ve vlastním
životě
je otevřený k tomu, aby byl pozorný k druhým lidem ve
slově i v jednání a uměl si spojit tento postoj s
příkladem Ježíše a jeho učedníků
získává základní pohled nutný pro chápání znamení
kříže a světla, velikonoční svíce při slavení Velikonoc
formuluje Apoštolské vyznání víry, rozumí mu jako
vyjádření důvěry v Boží jednání s člověkem, umí
napodobit znamení kříže a umí vysvětlit jeho význam
umí reprodukovat velikonoční události, vysvětluje
Velikonoce jako slavnost, v níž křesťané ve smrti a
vzkříšení Ježíše Krista slaví zachraňující jednání Boha
vůči člověku
umí schematicky popsat vybrané biblické zázraky,
rozeznat v nich Ježíšovo jednání vybízející k důvěře

Modlitba Zdrávas Maria.

Církev jako společenství Božího lidu (podobenství o
milosrdném Samařanovi a o rozsévači), hierarchie
církve.
Ten, který má moc. Symbolika kříže a velikonoční
svíce.
Apoštolské vyznání víry a gesto znamení kříže.

Velikonoční události (vjezd do Jeruzaléma, Poslední
večeře, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista) v
souvislosti s liturgií Svatého týdne.
Ježíšovy zázraky (utišení bouře, uzdravení ochrnutého,
vzkříšení Jairovy dcery) a zkušenost strachu, důvěry a
soucitu.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Náboženství
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•

Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
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3. ročník

•
•

RVP výstupy

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
otevírá se pro vnímání světa a člověka jako Božího
stvoření; člověk toužící být větší než Bůh porušuje
soužití s Bohem a lidmi
učí se reprodukovat události týkající se štěstí prvních lidí
a získává základní pohled k pochopení principu hříchu,
který ze strany člověka znamená svobodné a
dobrovolné přerušení vztahu k Bohu
umí reprodukovat biblickou událost, kdy Mojžíš přijímá
Desatero; rozeznává v ní Boží jednání, které směřuje k
záchraně člověka
na základě Ježíšova příkladu je pozorný vůči rozvoji
vlastního svědomí; učí se zhodnotit svátost smíření jako
pomoc člověku v situaci mravního selhání a připravuje
se ji přijímat
učí se chápat základní souvislosti slavení svátostí a
otevírá se k vědomé účasti na nich
je otevřený k následování Ježíšova jednání a jednání
jeho učedníků
je na základě jednotlivých přikázání Desatera pozorný
vůči rozvoji vlastního svědomí a připravuje se sám na
tomto procesu podílet
umí interpretovat biblický příběh Kaina a Ábela a
dokáže ho spojit s postoji proti životu a toto jednání
církev nazývá hříchem
umí interpretovat Desatero jako Boží jednání s
člověkem, které zachraňuje a ukazuje člověku principy
nutné k prožití šťastného života

Učivo
Bůh k nám přichází.

Štěstí prvních lidí a jejich selhání jako jednání, kterým
se člověk připravuje o Boží blízkost.

Biblický příběh o Mojžíšovi, který přijímá Desatero (Dt
5. kap.).
Pozvání k hostině.

Svátosti, znamení Boží lásky.
Svátosti, znamení Boží lásky. Svátosti jako nabídka
Boží pomoci člověku v důležitých chvílích jeho života.
Desatero, cesta ke štěstí.

Příběh Kaina a Ábela (Gn 4 kap.) jako jednání člověka,
který si přivlastňuje Boží roli rozhodovat, hodnotit a
soudit.
Desatero jako životní pravidla, která neomezují, ale
osvobozují.
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3. ročník
umí reprodukovat uvedené biblické události a je
Biblické události (příběh o Zacheovi, o uzdravení
otevřený pro obraz dobrého, otevřeného, velkorysého a ochrnutého a podobenství o ztraceném synu a
milosrdného Boha
milosrdném otci) jako příklady naděje v Boží dobrotu a
milosrdenství.
umí vyjmenovat a jednoduše popsat jednotlivé svátosti Svátosti jako nabídka Boží pomoci člověku v důležitých
katolické církve a chápe jejich souvislost s životem
chvílích jeho života.
člověka
učí se zběžně popsat a chronologicky uvést do
Hostina s Ježíšem. Biblická souvislost slavení mše
souvislosti uvedené biblické události a chápe je jako
svaté.
události, které se staly základem křesťanské liturgie
umí vysvětlit pojem záchrana a najít jeho prvky v
Proroctví (Iz 7,14) a příběh Marie jako příslib záchrany
biblických proroctvích a v příběhu o Marii
(L 1 kap.)
umí formulovat jednotlivá přikázání Desatera a
Jednotlivá přikázání Desatera spojená s výchovou k
ztotožňuje se s jejich etickými principy vztaženými na
příkladnému jednání k sobě, k druhým lidem, ke světu
konkrétní situace jeho života
a k Bohu.
umí jednoduše hodnotit své jednání ve shodě se svým Jednání ve shodě se svědomím a výchova svědomí.
svědomím
získává základní pohled nutný k chápání znamení
Symbolika svátostí (gesta, slova, voda, olej, víno).
důležitých pro pochopení významů jednotlivých
svátostí
umí reprodukovat příběh učedníků jdoucích do Emauz a Událost Kristova vzkříšení na příběhu učedníků
je otevřený přijmout obraz Boha, který ve svém Synu
jdoucích do Emauz (L 24,1-35).
provází člověka a proměňuje jej svou přítomností
učí se popsat jednotlivé části svátosti smíření, umí je
Svátost smíření jako svátost radosti z návratu k Bohu.
vysvětlit jako křesťanskou nabídku pomoci člověku v
situaci mravního selhání a je připravený ji přijmout
umí vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé dary
Slavení svátosti eucharistie jako základ duchovního
Božího ducha a vnímat je v souvislostech s příklady
života.
konkrétního jednání
je pozorný při slavení mše svaté a připravuje se vědomě Hostina společenství církve.
podílet na tomto slavení
učí se jednoduchým způsobem pojmenovat souvislosti Opakování a systematizování biblických událostí
mezi událostí Poslední večeře a slavením mše svaté
vztahujících se k liturgii Svatého týdne.
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3. ročník
umí poznat a vyjmenovat důležité součásti liturgického
prostoru a umí vyjmenovat, vysvětlit a rozeznat
jednotlivé části mše svaté
je připravený k prvnímu přijetí svátosti eucharistie ve
společenství rodiny a farnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Liturgický prostor a části mše svaté.

Dary Božího ducha a příklady k následování
křesťanského jednání.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Náboženství
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
učí se vyjádřit vlastními slovy, že život je jako cesta, na
které může být křesťanství orientačním bodem
vnímá souvislost příběhu o cestě do Zaslíbené země s
cestou svého života
učí se vnímat souvislost obrazu cesty za světlem s
cestou svého života k Bohu
získává představu o Božím království, které ohlašuje
Ježíš svým životem a učením a učí se je uvádět do
souvislosti se svým životem
učí se vnímat souvislost cesty života, smrti a vzkříšení
Ježíše Krista s cestou svého života
je schopen rozlišovat, že konkrétní situace jeho života
mohou být přirovnávány k cestě

Učivo
Život jako cesta.
Cesta do Zaslíbené země.
Cesta za světlem.
Boží království.

Cesta životem.
Jsem na cestě.
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4. ročník
učí se interpretovat příběh cesty Izraelitů do Zaslíbené
země jako příběh cesty ke svobodě
učí se rozlišovat aktivní a pasivní přístup k životu,
otevírá se aktivnímu prožívání přítomnosti a spojuje si
jej se vztahem člověka k Bohu
umí schematicky vyjmenovat jednotlivá blahoslavenství
a otevírá se k jejich vnímání jako k osobnímu programu
cesty do Božího království
učí se reprodukovat uvedené velikonoční události a
prostřednictvím postavy apoštola Petra vstoupit do
děje

Biblický příběh o Mojžíšovi (Ex 1.-20. kap.).
Adventní doba v obraze cesty ke světlu.

Příslib Božího království (blahoslavenství podle Mt 5,111, jejich význam a konkrétní požadavky k
následování).
Velikonoční události z pohledu apoštola Petra
(Ježíšovo proměnění, Poslední večeře, Petrovo
zapření, Petr a Jan u hrobu, Ježíš se dává poznat u
Galilejského jezera, seslání Ducha svatého).
vnímá, že existují různé úhly pohledu na svět a že víra je Víra jako jiný úhel pohledu na svět.
jedním z nich
otevírá se k vnímání Boha jako toho, který zachraňuje a Obraz Boha, který zachraňuje a je s člověkem.
je s člověkem
umí jednoduše hodnotit své jednání ve shodě se svým Zrcadlo svědomí.
svědomím
učí se vysvětlit uvedená podobenství jako obrazné
Hlásání Božího království (podobenství o hořčičném
příběhy přibližující Boží království a cestu k němu
zrnku, o kvasu, o skrytém pokladu, o vzácné perle).
zopakuje události křížové cesty a prostřednictvím
Křížová cesta.
postav, které Ježíše doprovázejí, vstoupit do děje
učí se vyjmenovat pořadí knih Nového zákona a zná
Bible jako orientační bod.
názvy evangelií
učí se přiřazovat vybrané prvky biblických událostí k
Souvislost biblických událostí (Pascha, přechod
učení církve
mořem, cesta pouští, Zaslíbená země) s učením církve.
učí se oceňovat konkrétní příklady lidí, kteří aktivně
Vánoce jako oslava narození Ježíše, světla světa.
orientují svůj život k Bohu a jsou „světlem pro druhé“
učí se interpretovat uvedené příběhy uzdravení jako
Znamení Božího království (uzdravení slepého,
výzvy k morální reflexi svých schopností „vidět“, „slyšet“ hluchého, nemocného s ochrnulou rukou).
a „jednat“
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4. ročník
učí se v rámci uvedených biblických událostí
jednoduché reflexi vlastní víry
dovede jednoduše porovnat dva evangelijní texty a
získává porozumění obrazu o Ježíši Kristu, Světlu světa,
jako výzvě k aktivnímu přístupu k sobě, k druhým a k
Bohu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Cesta života jako křížová cesta a ti, kteří se jí účastní.
Aktivní prožívání přítomnosti příklady těch, kteří
„nesou světlo“ (sv. Lucie, sv. Josef, Panna Maria, tři
mudrci).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Náboženství
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
Učivo
otevírá se pro vnímání světa v jeho celistvosti: nejen
Svět - náš společný dům.
jako objektu vědeckého přístupu, ale i jako symbolu
krásy, dobra a transcendence.
učí se na základě biblického příběhu o Abrahamovi
Abraham slyší Boží hlas.
vnímat Boha jako toho, který vybízí k následování, dává
příslib plnosti a zůstává s člověkem
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5. ročník
učí se zřetelněji rozlišovat v souvislosti se slavením
Vánoc rozměr vnitřního světa své osobnosti a projevuje
zájem o procvičování základních prvků rozvoje vnitřního
duchovního světa
připravuje se na základě znalosti Ježíšových výroků „Já
jsem...“ a porozumění symbolům k začlenění slavení
svátostí do svého života.
učí se pozornosti vůči základní existenciální zkušenosti
se životem a smrtí, otevírá se pro jejich náboženskou
hloubku a rozpoznává ji v životě druhých lidí a v liturgii
začíná vnímat svět včetně jeho transcendentního
rozměru a připravuje se v síle křesťanské naděje převzít
svůj podíl na odpovědnosti za spoluvytváření světa,
jehož součástí je také církev
učí se všímat si krásy a dokonalosti Bohem stvořeného
světa, ve kterém má každý své místo
umí interpretovat příběh Abrahama jako příklad
vnímání výzvy
oceňuje potřebu ticha a naslouchání; na základě výzvy
je ochotný dávat prostor tichu v meditaci a osobní
modlitbě
učí se vyjmenovat Ježíšovy výroky „Já jsem...“ včetně
biblických příběhů, které se k nim vztahují

Slyším Boží hlas.

Kdo jsi Ježíši?

Já jsem vzkříšení a život.

Církev – náš společný dům

Obraz světa jako společného domu, v němž má každý
své místo. Křesťanské základy ekologické výchovy.
Biblický příběh o Abrahamovi (Gn 12.-22.kap.).
Výchova ke ztišení, naslouchání, meditaci a osobní
modlitbě.

Ježíšovy výroky „Já jsem...“ z Janova evangelia a
související texty (uzdravení slepého, nasycení zástupu,
podobenství o dobrém pastýři, podobenství o vinici,
vzkříšení Lazara.
učí se vnímat lidské utrpení a smrt a spojuje si je
Křesťanský pohled na smysl lidského utrpení (sdílení
prostřednictvím křížové cesty s křesťanským pohledem zkušenosti se setkáním se smrtí, křížová cesta spojená
na smysl lidského utrpení
s příběhem konce lidského života.
umí interpretovat biblický příběh života a učení
Dějiny prvotní církve, život a učení apoštola Pavla (Sk
apoštola Pavla a dát je do souvislosti s dějinami prvotní 2.- 28. kap.)
církve
učí se vnímat a vyjadřovat radost z toho, že jedinečnost Jedinečnost člověka jako vrcholu a součásti Božího
lidského života je Boží dar, otevírá se k objevování
stvoření.
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5. ročník
vlastní jedinečnosti a k respektování jedinečnosti
druhých lidí
otevírá se k vnímání výzev, se kterými se v životě
setkává, otevírá se otázkám a hledá jejich řešení s
důvěrou v Boha
umí interpretovat příběh Jana Křtitele a vnímá v něm
výzvu k nasazení se pro člověka
získává porozumění uvedeným symbolům v plných
souvislostech
hlouběji chápe průběh velikonoční liturgie a vnímá
poselství symboliky předmětů a gest s ní spojených
učí se objasnit souvislost uvedeného biblického příběhu
se situacemi vzájemné pomoci v dnešním světě a
pozitivně oceňuje prosociální jednání
odpoví na otázku, kdo napsal Bibli, jakými jazyky byla
napsána a umí hledat v Bibli podle biblických odkazů
chápe rozdíl, podobnost i to, co má společné
křesťanství, židovství a islám; učí se ohleduplnosti,
pozornosti a toleranci vůči lidem jinak nábožensky
smýšlejícím
umí zasadit vánoční události do dějin lidstva, spojit si je
s dějinami spásy a s vizí Božího království, které tady už
je, ale ještě není
učí se chápat podstatu slavení svátostí a připravuje se
na jejich začlenění do svého života
chápe schematicky základní rozdíly v učení různých
křesťanských církví a učí se toleranci k těmto rozdílům

Příběh Abrahama jako příklad člověka, který ve svém
životě vnímá konkrétní situace jako výzvy k aktivitě,
víra v Boha jako opakovaná zkušenost důvěry.
Biblická zpráva o životě Jana Křtitele (L 1. a 2. kap., Mt
3. a 11. kap.) jako výzva k osobní angažovanosti.
Světlo, chléb, dveře, vinný kmen a ratolesti, cesta.
Velikonoční liturgie jako vyjádření křesťanské naděje
ve znamení světla, slova, vody, chleba a vína.
Misie, situace solidarity

Bible jako literární text.
Abraham jako člověk spojující tři světová náboženství
(židovství, křesťanství a islám).

Vánoční události jako oslava příchodu Božího
království.

Svátosti jako viditelná znamení přítomnosti Božího
království ve světě.
Základní informace o ekumenickém hnutí, o jiných
křesťanských církvích v souvislosti seslání Ducha
svatého, který sjednocuje a přináší pokoj.
připravuje se svým jednáním k zasazování za lepší svět v Křesťanská naděje při dotváření světa, výzva k
síle křesťanské naděje
angažovanosti jako výraz touhy po lepším světě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

5.2 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka anglického jazyka
5.2.1 Český jazyk a literatura

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
5
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
0

13

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a
plynuje navazuje na vzdělávání v předmětu Český jazyk na 1. stupni. Dovednosti získané v předmětu Český
jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné
osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené
i písemné formě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.
Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy.
V Komunikační a slohové výchově dochází k rozvoji komunikačních schopností, žáci se učí vnímat a chápat
jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, pracovat s textem a vyhledávat informace.
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Český jazyk a literatura
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, dochází k rozvoji
čtenářských návyků i schopnosti tvořivé recepce a interpretace. Učí se formulovat vlastní názory o
přečteném díle.
Vzdělávací obsah jednotlivých složek se ve výuce vzájemně prolíná.
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k:
• rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
• vyjadřování potřeb, prožitků a sdělování názorů
• pochopení role v různých komunikačních situacích
• orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
• porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, postihnutí záměrů autora a
hlavní myšlenky
• vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu český jazyk a literatura:
předmětu (specifické informace o předmětu 6. ročník: 4 + 1 disponibilní hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
7. ročník: 4 hodiny týdně
8. ročník: 3 + 1 disponibilní hodina týdně
9. ročník: 4 + 1 disponibilní hodina týdně
Organizační vymezení: Výuka předmětu probíhá v kmenových učebnách, které jsou vybaveny interaktivní
tabulí a multimediální technikou, a dle charakteru učiva i v učebně informatiky. Je doplňována návštěvou
knihovny a dalších kulturních akcí.
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce, práce s textem, referáty, práce s jazykovou příručkou, využití multimediální techniky
(video, audio, internet) atd. Do výuky jsou zařazovány také literární besedy a diskuze.
Integrace předmětů
• Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
Učitel:
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Český jazyk a literatura
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - vede žáky k využívání vhodných učebních pomůcek (jazykové příručky, tabule gramatických přehledů,
kompetence žáků
slovníky atd.)
- vede žáky k užívání správné terminologie
- vede žáky k sebehodnocení a autokorekci chyb
- ke čtení s porozuměním a k práci s textem
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
- vede žáky k rozpoznávání a následnému řešení problémů, k práci s chybou
- vede žáky k prezentaci názorů na základě vlastních zkušeností
- vede žáky k nalézání chyb v textu a k odůvodňování správných řešení
- vede žáky k uvědomění si odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Učitel:
- zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností žáka v mateřském jazyce
- vede žáky k nezbytnému prvku komunikace - naslouchání druhým
- vede žáky k formulování vlastních názorů a myšlenek
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
- klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu/ skupině a jejich respektování
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vede žáky k dodržování pravidel stanovených školním
řádem
- podporuje u žáků poskytování vzájemné pomoci
- vede žáky k empatii, ohleduplnosti a chápání problémů druhých
Kompetence občanské:
Učitel:
- vede žáky k respektu k odlišnostem lidí, skupin i různých společenství
- motivuje žáky ke zkoumání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Kompetence pracovní:
Učitel:
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Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Český jazyk a literatura
- rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
- vede žáky k organizaci práce a aktivnímu podílení se na činnostech během výuky
- vede žáky k sebehodnocení
- směřuje žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je na 2. stupni posílen o 3 vyučovací hodiny z disponibilní
dotace, a to v 6., 8. a 9. ročníku. V 9. ročníku je navýšená hodina využita k přípravě na přijímací zkoušky a
plynulý přechod na střední školy.
V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku předmětu dělit třídy na skupiny.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Tvořivá výchova - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Český jazyk a literatura

RVP výstupy
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

6. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pracuje se základními jazykovými příručkami

Učivo
Obecné poučení o jazyce
Některé jazykové příručky

komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných
komunikačních situacích

Komunikační situace

osvojuje si základní normy písemného vyjadřování

Komunikační situace

formuluje hlavní myšlenky textu, rozpozná podstatné
informace

Výpisky a výtah

dokáže pracovat s odborným textem

Výpisky a výtah

rozeznává různé způsoby dorozumívání a užívá je ve
vhodné komunikační situaci

Komunikační žánry – vzkaz, poukázka, objednávka,
zpráva, oznámení, dopis, dotazník, el. komunikace
(sms, e-mail, chat).
Komunikační žánry – vzkaz, poukázka, objednávka,
zpráva, oznámení, dopis, dotazník, el. komunikace
(sms, e-mail, chat).
Popis
Vypravování
Vypravování

volí vhodné jazykové prostředky v jednotlivých
slohových útvarech

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
využívá přímou řeč a spolehlivě ji odliší od nepřímé
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
uvědomuje si různé funkce popisu a umí vytvořit
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem jednoduchý pracovní postup
ke svému komunikačnímu záměru

Popis
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

6. ročník
sestaví osnovu vypravování a na jejím základě člení text Vypravování
do odstavců
vytvoří vlastní vypravování, dbá na soudržnost textu

Vypravování

dokáže vyhledat potřebné informace a využije je v praxi Některé jazykové příručky

zpracuje jednoduchý pracovní postup

Popis

rozumí rozvrstvení českého jazyka a rozlišuje spisovný a Útvary národního jazyka.
nespisovný jazykový projev
určí, ke kterému literárnímu druhu patří přečtený
Literární druhy (lyrika, epika, drama).
umělecký text
zorientuje se v knize (pomocí orientačního aparátu
knih) i na internetu (pomocí práce s klíčovými slovy

Práce s informacemi.

určí druh vyprávěcí formy použité v přečteném textu

Vypravěč, vyprávěcí formy (ich-forma, er-forma).

přečte text s porozuměním a kriticky ho posoudí

Práce s informacemi.

chápe stavbu slova v návaznosti na pravopis

Stavba slova

určí hlavní postavu přečteného textu, srovnává více
postav z více textů podle zadaných kritérií

Literární postava (hlavní, vedlejší, kladná, záporná, s
autobiografickými rysy).
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ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

6. ročník
objasní, proč je důležité uvádět zdroje informací u
zpracovávaných textů
uvádí na příkladech slovotvorný základ, předpony a
přípony a vysvětlí, jak byla slova odvozena

Práce s informacemi.

na konkrétním příkladu určí verš a sloku

Báseň, verš, sloka, rým, rytmus.

rozlišuje písmeno a hlásku, druhy hlásek a dvojhlásku,
určí ve slově počet souhlásek, samohlásek a slabik
odůvodní pravopisné jevy lexikální a morfologické,
aplikuje základy syntaktického pravopisu

Zvuková stránka jazyka.

stanoví téma přečteného textu nebo jeho části

Téma literárního díla (hlavní, vedlejší).

vysvětlí rozdíl mezi znělými a neznělými hláskami

Zvuková stránka jazyka.

rozpozná ohebné a neohebné slovní druhy

Tvarosloví – ohebné slovní druhy

seznámí se s žánrem deníku a napíše touto formou
vlastní text

Žánry: deník, komiks

objasní, kde je ve slově umístěn přízvuk, používá
správně přízvuk při čtení, používá správně větnou
melodii, pauzy a tempo řeči v mluveném projevu
určuje některé mluvnické kategorie

Zvuková stránka jazyka.

vyjmenuje základní znaky komiksu

Žánry: deník, komiks

Slovotvorný rozbor

Změny hlásek při odvozování
Pravopis lexikální a morfologický

Tvarosloví – ohebné slovní druhy
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6. ročník

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

tvoří spisovné tvary slov a správně je používá

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

určí druhy rýmů v konkrétní básni; na vynechaná místa
v básni doplní slova, která se rýmují

Tvarosloví – ohebné slovní druhy

dozvídá se o filmových nebo seriálových adaptacích
Literární postava (hlavní, vedlejší, kladná, záporná, s
vybraných textů, srovnává dané dílo s knižní předlohou autobiografickými rysy).
určuje větné členy, kromě doplňku
Základní větné členy, rozvíjející větné členy
rozpozná metaforu, přirovnání, kontrast a personifikaci Umělecké jazykové prostředky: metafora, přirovnání,
v přečteném textu
kontrast, personifikace.
chápe významové vztahy mezi větnými členy ve větě

řeší jednoduché větné rozbory

Základní větné členy, rozvíjející větné členy
Shoda přísudku s podmětem
Druhy rýmů (sdružený, střídavý, obkročný, přerývaný).

Věta jednoduchá a souvětí

vytvoří jednoduchou báseň na základě zadaných kritérií Báseň, verš, sloka, rým, rytmus.
a tématu
rozlišuje větu jednoduchou, souvětí, větu hlavní a
vedlejší
rozpozná nonsens v přečteném textu, přemýšlí nad
spojitostí nonsensu a humoru v literatuře

Věta jednoduchá a souvětí

rozpozná nadpřirozené prvky v příběhu přečteného
textu

Ústní lidová slovesnost (žánry: lidová pohádka, balada,
říkanka, hádanka, pranostika, přísloví, lidová píseň).

vlastními slovy převypráví děj a shrne ho

Ústní lidová slovesnost (žánry: lidová pohádka, balada,
říkanka, hádanka, pranostika, přísloví, lidová píseň).

Literární žánry: nonsensová a humoristická literatura.
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6. ročník

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
vyjmenuje znaky lidové slovesnosti a jejích typických
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a žánrů, uvede významné představitele ústní lidové
vlastními slovy interpretuje smysl díla
slovesnosti v dějinách národní literatury (B. Němcová,
K. J. Erben)
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
jmenuje typické znaky žánrů fantasy a sci-fi
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
uspořádá jednotlivé události příběhu tak, jak jdou za
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a sebou a jednotlivé části pokračování příběhu tak, aby
vlastními slovy interpretuje smysl díla
byla dodržena textová návaznost
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
formuluje ústně i písemně své dojmy z četby; zhodnotí,
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
která část textu na něj nejvíce zapůsobila a zformuluje,
představení a názory na umělecké dílo
z jakého důvodu
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
rozliší uměleckou a odbornou literaturu, jmenuje jejich
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
znaky; rozliší vhodné a nevhodné informační zdroje na
představitele
základě pochopení rozdílu mezi uměleckou a odbornou
literaturou
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
jmenuje znaky starověkého mýtu a eposu
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
vyhledá informace v přečteném textu z encyklopedie a
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích porovná je s informacemi získanými z dalších různých
typů textů
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
jmenuje znaky románu
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
na základě přečteného textu formuluje specifické znaky
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
dívčího románu
představitele
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
tvoří vlastní bajku na základě osvojených znalostí o
schopností a na základě osvojených znalostí základů
bajce jako literárním žánru
literární teorie

Ústní lidová slovesnost (žánry: lidová pohádka, balada,
říkanka, hádanka, pranostika, přísloví, lidová píseň).

Literární žánry: fantasy, science-fiction, autorská
pohádka.
Literární žánry: fantasy, science-fiction, autorská
pohádka.
Vedení čtenářského deníku.

Umělecká a odborná literatura.

Literární žánry: Mýtus, epos.

Práce s encyklopedií.

Literární žánry: román, dívčí román.

Literární žánry: román, dívčí román.

Literární žánr: bajka; umělecké jazykové prostředky:
alegorie.
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

6. ročník
uvede zakladatele bajky (Ezop)

Literární žánr: bajka; umělecké jazykové prostředky:
alegorie.

rozpozná alegorii obsaženou v bajce

Literární žánr: bajka; umělecké jazykové prostředky:
alegorie.

na základě přečteného textu jmenuje znaky
dobrodružného románu

Literární žánr: dobrodružný román.

na základě přečteného textu jmenuje znaky pověsti a
legendy

Literární žánry: pověst, legenda.

na základě přečteného textu jmenuje znaky cestopisu

Literární žánr: cestopis.

pracuje s fakty a fikcí v přečteném textu, uvědomuje si
nutnost ověřování zdroje a znalosti zacílení textu (s
jakým záměrem autor text napsal)
jmenuje znaky reportáže

Literatura faktu.

tvoří vlastní publicistický text formou interview

Žánry: reportáž, interview
Publicistické texty.

Žánry: reportáž, interview

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy, slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova, větné členy, literární druhy a některé literární žánry, obrazná pojmenování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
tvorba vlastního vyprávění, dramatizace jednoduchého textu, vedení čtenářského deníku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikační situace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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6. ročník

sestavení popisu pracovního postupu, tvorba vypravování - sestavení osnovy a dodržení posloupnosti, řešení jazykových a pravopisných cvičení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupině, práce v realizačním týmu, práce ve dvojicích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozvrstvení národního jazyka
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
lidová slovesnost a příroda
člověk a příroda - literatura s přírodní tematikou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
tvorba zprávy, oznámení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
komunikační situace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
četba - literatura různých žánrů, díla lidové slovesnosti
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
--> Informatika - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
rozlišuje slovní druhy, jednotlivá slova umí správně
Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
zařadit ke slovnímu druhu podle jejich významu ve větě přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
rod
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7. ročník

Tvarosloví: neohebné slovní druhy (příslovce,
předložky, spojky, částice, citoslovce), příslovečné
spřežky
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
reprodukuje přečtený umělecký text a vyjádří jeho téma Žánry: povídka, novela.
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a (nebo téma jeho částí); vysvětlí, jak souvisí titul knihy s
vlastními slovy interpretuje smysl díla
přečtenou ukázkou
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
seznamuje se s nepravidelnostmi ve skloňování
Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
ohebných slovních druhů
přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
komunikační situaci
rod
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
rozliší vtipnou a tragickou pointu
Pointa.
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvoří spisovné tvary slov a vhodně je využívá v
Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikaci
přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
komunikační situaci
rod
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
určí typ verše v básni
Volný verš, vázaný verš.
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
určuje některé mluvnické kategorie, u sloves nově
Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
rozpozná slovesný rod
přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
komunikační situaci
rod
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
určí, ke kterému literárnímu druhu patří přečtený
Žánry: povídka, novela.
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
umělecký text
představitele
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
odůvodní pravopisné jevy lexikální a morfologické,
Pravopis - psaní i/y; ú/ů; n/nn; skupiny bě/bje, pě,
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
včetně psaní velkých písmen jednoslovných a
vě/vje, mě/mně; předpony s/z/vz
větě jednoduché i souvětí
víceslovných vlastních jmen
Velká písmena
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
popíše rozdíl mezi povídkou, novelou a románem,
Žánry: povídka, novela.
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
uvede představitele těchto žánrů
představitele
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
užívá přenášení pojmenování
Slovní zásoba - význam slov, slova jednoznačná a
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma,
sousloví a rčení, odborné názvy
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zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

7. ročník

jmenuje hlavní znaky eposu, rozliší hrdinský a rytířský
epos

Žánry: epos rytířský a hrdinský, parodie

rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby

Literární historie: středověká evropská literatura vyprávění o udatných bojovnících a rytířích
Tvoření slov - obohacování slovní zásoby (odvozování,
skládání, zkracování, přejímání)

seznámí se s žánrem parodie

Žánry: epos rytířský a hrdinský, parodie

orientuje se v zásadách tvoření českých slov

Tvoření slov - obohacování slovní zásoby (odvozování,
skládání, zkracování, přejímání)

rozpozná básnický přívlastek v uměleckém textu, přiřadí
vhodný básnický přívlastek k uvedeným podstatným
jménům
používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení
významu slova

Umělecké jazykové prostředky: básnický přívlastek
(epiteton)
Slovní zásoba - význam slov, slova jednoznačná a
mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma,
sousloví a rčení, odborné názvy
Žánry: romance, balada, poéma

přemýšlí nad významem užívání citoslovcí v poezii K. J.
Erbena
rozpozná jednotlivé větné členy včetně doplňku a chápe Základní a rozvíjející větné členy
významové vztahy mezi nimi
seznámí se podrobněji s literárním druhem drama,
Drama (scénické poznámky, dějství, monolog, dialog)
porovná dramatické a prozaické ztvárnění téhož
námětu
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7. ročník

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

zdůvodní základní pravopisné jevy syntaktické ve větě
jednoduché

Větná stavba

rozliší literární žánry romance a balada

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k

Žánry: romance, balada, poéma
Literární historie: středověká evropská literatura milostná tématika
Druhy vět

rozlišuje větu jednoduchou, souvětí, větu hlavní a
vedlejší; pozná druh věty vedlejší v textu
tvoří zakončení příběhu se šťastnou nebo tragickou
Žánry: romance, balada, poéma
pointou, přetvoří text balady do podoby romance a
naopak
výstižně vyjádří charakteristické rysy popisované osoby Popis
Charakteristika

rozpozná v uměleckém textu metaforu a metonymii

Umělecké jazykové prostředky: metonymie

snaží se adekvátně zachytit a vyjádřit své city, pocity a
nálady

Líčení

spojí dvojice obrazného pojmenování a jeho významu

Umělecké jazykové prostředky: metonymie

formuluje hlavní myšlenky textu

Výtah

rozpozná spisovná a nespisovná slova v uměleckém
přečteném textu

Žánr: Dobrodružná literatura (robinsonáda)

užívá jednoduchou grafickou podobu textu

Pozvánka
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tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla

7. ročník

vyjádří své dojmy z četby

Žánr: Literatura s tématem holokaustu.

vyplní strukturovaný životopis

Životopis, žádost

jmenuje znaky dobrodružné literatury

Žánr: Dobrodružná literatura (robinsonáda)

snaží se rozlišovat slohové rozvrstvení slovní zásoby,
volí vhodné jazykové prostředky v jednotlivých
slohových útvarech

Popis
Charakteristika
Líčení
Životopis, žádost
Vypravování
Dopis
Žánr: Literatura s tématem holokaustu.

jmenuje znaky literatury s tématem holokaustu

dokáže použít přímou a nepřímou řeč při tvorbě
vlastního vypravování

Vypravování

jmenuje znaky hororu a specifické znaky hororové
literatury pro děti a mládež

Žánr: Horor, hororová literatura pro děti a mládež

uspořádá jednotlivé část příběhu, aby byla dodržena
textová návaznost, domýšlí pokračování příběhu

Žánr: Dobrodružná literatura (robinsonáda)
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7. ročník

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

seznámí se s různými druhy populárně-naučné
literatury, v populárně-naučných textech rozpozná
naučné pasáže
srovná informace získané z legendy a populárněnaučného textu, převede obtížně srozumitelné věty do
současného jazyka

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

vlastními slovy interpretuje smysl přečteného
uměleckého textu a porozumění autorovu sdělení

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

snaží se odlišit fakta od názorů pomocí dostupných
informačních zdrojů

Populárně-naučná literatura

Žánr: legenda
Literární historie: středověká literatura vzniklá na
našem území
Žánr: antiutopie (dystopie)

vyjádří své emoce z četby

Žánr: antiutopie (dystopie)

na základě svých dispozic tvoří vlastní texty dle
zadaného slohového útvaru

Popis
Charakteristika
Líčení
Pozvánka
Vypravování
Dopis
Úvod do mediální komunikace

rozliší individuální styl autora u děl s podobným
tématem
seznámí se s literárním žánrem antiutopie (dystopie),
porovná znaky tohoto žánru se znaky fantasy a sci-fi

Žánr: antiutopie (dystopie)

přetvoří přečtený prozaický text do podoby komiksu;
navrhne vlastní obálku ke knize

Žánr: antiutopie (dystopie)

rozpozná prvky regionální literatury v uměleckém díle

Regionální literatura

Žánr: antiutopie (dystopie)
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ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

7. ročník
seznámí se s literárními žánry biografie, autobiografie a
s jejich typickými znaky
v textu najde použité umělecké jazykové prostředky a
konkrétně je pojmenuje (básnické oslovení, hyperbola,
eufemismus)
vyjadřuje své dojmy a pocity z četby, ústně i písemně

Žánry: biografie, autobiografie
Umělecké jazykové prostředky: básnické oslovení,
hyperbola, eufemismus)
Vedení čtenářského deníku.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
tvorba vlastních textů v rámci daného slohového útvaru - popis, vypravování, líčení, charakteristika; vedení čtenářského deníku; tvorba/ úprava balady
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
určování základních a rozvíjejících větných členů v textu, zařazování slov k jednotlivým slovním druhům, určování vět hlavních a vedlejších, rozlišování druhů VV
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
úvod do mediální komunikace - porovnávání názorů s dostupnými informačními zdroji
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
úvod do mediální komunikace - porovnávání názorů s dostupnými informačními zdroji
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pravopisná cvičení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Slohový útvar - charakteristika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
přejímání slov z cizích jazyků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvíjení empatie pro různé životní situace na základě četby literárních ukázek.
Rozvíjení prosociálního chování na příkladu pozitivního jednání hlavního hrdiny.
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•

--> Dějepis - 8. ročník

213

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výchova ke zdraví - 8. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Informatika - 7. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Informatika - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence k řešení problémů
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
objasní vlastními slovy pointu textu; vysvětlí, jak souvisí Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a titul knihy s přečtenou ukázkou
paralelní).
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
určí vyprávěcí formu přečteného uměleckého textu
Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
paralelní).
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
uspořádá jednotlivé části pokračování příběhu tak, aby Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a byla dodržena textová návaznost
paralelní).
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
určí typ kompozice v epickém textu
Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
paralelní).
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
rozpozná kompoziční postupy v lyrickém textu
Kompozice lyriky (opakování, variace, kontrast).
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
tvoří vlastní milostnou lyrickou báseň
Žánry: milostná lyrika.
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
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ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

8. ročník
kriticky posoudí uměleckou hodnotu literárního díla

Žánry: milostná lyrika.

určí, ke kterému literárnímu druhu patří přečtený text

Výstavba děje klasického dramatu.

popíše schéma výstavby děje klasického dramatu

Výstavba děje klasického dramatu.

rozliší individuální styl různých dramatiků

Žánry: tragédie, komedie.

popíše rozdíl mezi komedií a tragédií a uvede
představitele těchto žánrů

Žánry: tragédie, komedie.

vyjádří své dojmy a pocity z dramatického díla

Žánry: tragédie, komedie.

dramaticky přednese část monologu postavy

Literární historie: drama v období renesance a
klasicismu.

nacvičí a zahraje část dramatu

Literární historie: drama v období renesance a
klasicismu.

srovná ztvárnění téhož námětu v různých uměleckých
dílech
reprodukuje přečtený umělecký text, předpovídá děj
uměleckého díla na základě obálky knihy a ilustrací v
knize
rozliší individuální styl autora u děl s podobným
tématem
rozezná v textu základní znaky apokalyptického a
postapokalyptického sci-fi

Literární historie: drama v období renesance a
klasicismu.
Žánry apokalyptické a postapokalyptické sci-fi.

Žánry apokalyptické a postapokalyptické sci-fi.
Žánry apokalyptické a postapokalyptické sci-fi.
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ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora

8. ročník
charakterizuje jazyk uměleckého díla

Žánry: esej, kronika.

rozpozná, do které postavy v uměleckém textu je
promítnuta osoba autora

Literární historie: české národní obrození.

jmenuje hlavní znaky eseje a kroniky

Žánry: esej, kronika.

porovnává zpracování podobného tématu v uměleckých Literární historie: české národní obrození.
textech napsaných v různé době
jmenuje znaky detektivky a uvede představitele tohoto Žánry: detektivka.
žánru
rozliší hlavní a vedlejší motivy v uměleckém díle,
Motiv.
charakterizuje hlavní a vedlejší postavy uměleckého díla
tvoří vlastní prozaický text na základě zadaného žánru a Žánry: esej, kronika.
dalších kritérií
nalezne v textu pasáže uměleckého směru romantismu Literární historie: světový romantismus.

najde v textu prvky ironie, satiry, sarkasmu

Ironie, sarkasmus, satira.

jmenuje literární postavy z různých děl a období, které
mají stejné charakteristické rysy
určí pointu epigramu a její aktuálnost pro dnešní dobu

Literární historie: světový realismus.
Žánry: epigram, anekdota.
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8. ročník

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova

tvoří vlastní epigram

Žánry: epigram, anekdota.

objasní vlastními slovy pointu anekdoty

Žánry: epigram, anekdota.

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci

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

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem, k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic

volně přepíše příběh patřící k realismu tak, aby splňoval Literární historie: světový realismus.
znaky jiného uměleckého směru
najde v textu znaky nonsensu
Žánry: nonsensová literatura.

rozliší v díle jazykovou a situační komiku

Komika literárního díla (jazyková, situační).

jmenuje základní znaky podžánrů fantasy (hrdinská,
historická, současná fantasy, paralelní realita)

Žánry: fantasy (hrdinská, historická a současná
fantasy, paralelní realita).

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Skupiny jazyků, slovanské jazyky a jejich dělení.
Tvarosloví: podstatná jména, skloňování obecných
jmen přejatých a cizích vlastních jmen.
Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
Skupiny jazyků, slovanské jazyky a jejich dělení.

Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
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8. ročník

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování,
zvláště ve frazémech
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

správně třídí slovní druhy

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
ke svému komunikačnímu záměru
komunikačnímu záměru

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci

Slovní zásoba a její obohacování - slovní zásoba,
tvoření slov, význam slova, homonyma, synonyma,
obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov.
Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
Tvarosloví: podstatná jména, skloňování obecných
jmen přejatých a cizích vlastních jmen.
Tvarosloví: přídavná jména, zájmena (zájmeno týž/
tentýž), číslovky.
Tvarosloví: slovesa, slovesný vid, třídy a vzory sloves,
nepravidelná slovesa.
Tvarosloví: příslovce, předložky, spojky, částice,
citoslovce.
Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
Tvarosloví: podstatná jména, skloňování obecných
jmen přejatých a cizích vlastních jmen.
Tvarosloví: přídavná jména, zájmena (zájmeno týž/
tentýž), číslovky.
Tvarosloví: slovesa, slovesný vid, třídy a vzory sloves,
nepravidelná slovesa.
Tvarosloví: příslovce, předložky, spojky, částice,
citoslovce.
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8. ročník

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří výpisky nebo
výtah z přečteného textu

Výklad., výtah, referát.

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický

Pravopis: psaní i, í/y, ý po obojetných souhláskách.
Pravopis: psaní bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně; u/ú/ů;
n/nn; s-, z-, vz-.
Pravopis: psaní velkých písmen.
Výklad., výtah, referát.

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá samostatně připraví a s oporou textu přednese referát
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
jednotek ve větě a v souvětí
větě a v souvětí

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

Skladba: věta dvojčlenná, jednočlenná, větný
ekvivalent.
Skladba: zápor
Skladba: základní větné členy, rozvíjející větné členy,
několikanásobné větné členy.
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné
a podřadné, grafický vzorec souvětí.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru
v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě Skladba: věta dvojčlenná, jednočlenná, větný
jednoduché i v souvětí
ekvivalent.
Skladba: zápor
Skladba: základní větné členy, rozvíjející větné členy,
několikanásobné větné členy.
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné
a podřadné, grafický vzorec souvětí.
snaží se rozpoznat manipulativní komunikaci v
Média a mediální komunikace.
masmédiích a zaujmout k ní kritický postoj
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Český jazyk a literatura
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

8. ročník
tvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování, využívá větu jednoduchou i
souvětí
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů, ověřuje tato fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

Skladba: věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné
a podřadné, grafický vzorec souvětí.
Média a mediální komunikace.

zapojuje se do diskuze, využívá zásad komunikace a
Média a mediální komunikace.
pravidel dialogu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvíjení empatie pro různé životní situace na základě četby literárních ukázek.
Rozvíjení prosociálního chování na příkladu pozitivního jednání hlavního hrdiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Systematické vedení žáků ke komunikaci nad literární ukázkou - srovnávání literárního textu s vlastním životem, diskuze o společenských problémech nastíněných ve
čtených literárních textech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních literárních textů či ilustrací. Převedení prozaického textu do formy komiksu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Publicistické žánry. Srovnání tištěného denního tisku s internetovými zpravodajskými servery. Pravidelnost zpravodajství, sestavení denních zpráv dle zadaných kritérií.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem. Mediální stereotypy (články "pro ženy" versus jejich vnímání mladou generací).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Bulvární tisk x seriózní tisk.
Srovnání tištěného denního tisku s internetovými zpravodajskými servery.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Povolání novinář/ redaktor - náplň práce, etické principy, práce se zdroji.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Projekt: třídní časopis (1 vydání) - rozdělení rolí, tvorba vlastního obsahu, odpovědnost za přidělený úsek.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace z pohledu literární teorie: drama v období renesance a klasicismu, světový romantismus a realismus, české národní obrození.
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5.2.2 Anglický jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
4
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
0

12

Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací
oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá
úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního
vzdělávání. Cizí jazyk přispívá k pochopení a objevování skutečností, které přesahují zkušenost
zprostředkovanou mateřským jazykem.
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje k:
• tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním na
jednoduchá témata
• porozumění čtenému textu, který svou obtížností a výběrem slovní zásoby odpovídá aktuální
jazykové úrovni žáků
• seznámení žáků s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří
• pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v žácích toleranci k nim a je nedílnou součástí
komunikace mezi nimi
• prohloubení vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu anglický jazyk na 2. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu Třída s rozšířenou výukou AJ: 6. - 9. ročník - 3 + 1 disponibilní hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
Třída s rozšířenou výukou Informatiky a TV: 6. - 9. ročník - 3 hodiny týdně
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Název předmětu

Integrace předmětů

Anglický jazyk
Výuka probíhá v kmenových učebnách a v jazykové učebně. Využívá se interaktivní tabule, interaktivní
učebnice a pracovní listy, online procvičování, výukové PC programy, poslechová CD, nástěnné mapy a
další pomůcky.
Vyučovací hodiny jsou realizovány nejrůznějšími formami. Uplatňují se dialogy, poslech, četba, reprodukce
textu (písemná i ústní), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv. Podle počtu žáků se třídy dělí na skupiny.
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Kromě frontální výuky je využívána i práce ve dvojicích a
skupinách. Pravidelně je zařazována práce na projektech, která se velmi účinně propojuje s poznatky z
jiných předmětů.
Výuka je založena na modelu britské angličtiny. Žáci jsou ale také seznamování s výrazy americké angličtiny
a jsou upozorňováni na rozdíly mezi těmito dvěma formami.

•

Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, nástěnné tabule
kompetence žáků
gramatických přehledů, interaktivní tabuli)
• vede žáky k využívání těchto pomůcek při samostatné práci
• předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů
• zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
• prakticky žáky seznamuje s různými učebními strategiemi
• zařazuje práci na projektech, ve kterých se využívají mezipředmětové vazby
• věnuje se dovednosti autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému s využitím dostupných pomůcek a
materiálů, napomáhá mu hledat další řešení
• zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku (např. při
práci na projektech)
• vede žáky k samostatnému získávání informací s využitím literatury, informační technologie,
slovníků a gramatických tabulek
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Název předmětu

Anglický jazyk

•

vede žáky k odhadování významu neznámých slov (např. při čtení s porozuměním – reading
comprehension)
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• zařazuje do výuky komunikační cvičení a konverzační téma
• prostor pro komunikaci zajišťuje zařazováním práce ve dvojicích a skupinkách, jako motivaci ke
komunikaci zařazuje např. obrázkový a autentický materiál
• zařazuje poslechová cvičení, PC programy, aktivity založené na čtení a psaní s porozuměním,
cvičení na interaktivní tabuli
• vede žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů v cizím jazyce ústně i písemně
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce,
rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování
• vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vede žáky k dodržování pravidel stanovených
školním řádem
• vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
• posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
Kompetence občanské:
Učitel:
• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
• podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního
dědictví a k ocenění tradic
• vede žáky k vyjadřování vlastního názoru v cizím jazyce
• nacvičuje s žáky modelová řešení krizových situací v cizím jazyce
• v rámci konverzačních témat věnuje pozornost tématu Česká republika, Velká Británie a jejich
kulturním, historickým a sportovním tradicím
• seznamuje žáky s životem vrstevníků v cizích zemích
Kompetence pracovní:

223

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Název předmětu

Anglický jazyk
Učitel:

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů
(projekty, portfolio, referáty,..)
• vede žáky k samostatné práci a k této práci poskytuje zpětnou vazbu
• v rámci konverzačních témat se zaměřuje na témata související s výběrem povolání (sestavování
životopisu, nacvičování pracovního pohovoru, atd.)
Na 2. stupni je třídách s rozšířenou výukou AJ předmět anglický jazyk posílen o 4 vyučovací hodiny z
disponibilní časové dotace. Ve třídách s rozšířenou výukou Informatiky a TV je zachována původní časová
dotace bez disponibilního navýšení. Při výuce AJ se třída dělí na skupiny v obou formách vzdělávání.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Tvořivá výchova - 6. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Anglický jazyk
RVP výstupy
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

6. ročník
ŠVP výstupy
rozumí běžným pokynům

Učivo
„classroom language“ – pokyny ve třídě

rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu slovesa „být“, „mít“, „moci“, „muset" (must, have to),
přítomný čas prostý a průběhový, určitý a neurčitý
člen, přídavná jména (stupňování), příslovce,
předložky, zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací,
minulý čas slovesa „být“, pravidelných a
nepravidelných sloves, počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména, plánovaná budoucnost (going to)
rozumí hlavním bodům rozhovoru na blízké téma
témata: rodina, režim dne, jídlo, food from around the
world, nakupování, cestování, volný čas, zvířata,
animal classification, počasí. A typical year in Britain.
The weather in Britain. Films and characters.
rozliší jednotlivé účastníky rozhovoru na základě
fyzický popis, osobní údaje, otázky s tázacími zájmeny
sdělených osobních informací

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně používá základní zdvořilostní fráze
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně zapojí se do jednoduché konverzace
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích informace týkající se osvojovaných témat a zeptá se na
ně kamaráda
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
popíše kamarádův i svůj režim dne
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně pokládá jednoduché otázky na děje aktuální i minulé a
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích odpovídá na ně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

pozdravy, žádost, prosba, poděkování, návrh
slovesa „být“, „mít“, „moci“, přítomný čas prostý a
průběhový, neurčitý člen, přídavná jména, předložky,
zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, minulý čas
slovesa „to be“, pravidelných a nepravidelných sloves
témata: rodina, kamarádi, nakupování, cestování,
volný čas, zvířata, počasí; přítomný čas – oznamovací
věta, otázka, odpověď
režim dne, volný čas, přítomný čas prostý
otázky a odpovědi v přítomném i minulém čase,
intonace otázek
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Anglický jazyk

6. ročník

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše aktuální činnosti jiných a rozliší je od pravidelně
opakujících se
simuluje jednoduché situace z běžného života (telefonní
rozhovor; v restauraci; apod.)
využívá znalostí slovní zásoby z probíraných okruhů

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

vyhledá známá slova a základní informace v textu

v obchodě, v restauraci, telefonní rozhovor (témata z
běžného života)
témata: rodina, kamarádi, nakupování, cestování,
volný čas, zvířata, počasí; přítomný čas – oznamovací
věta, otázka, odpověď
slovní zásoba k probíraným tématům

rozumí hlavní myšlence krátkého příběhu

reprodukce textu v jednoduchých větách

rozumí v čteném textu základním informacím o
osvojovaném tématu

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

rozliší pořadí událostí v textu

témata: rodina, režim dne, jídlo, food from around the
world, nakupování, cestování, volný čas, zvířata,
animal classification, počasí. A typical year in Britain.
The weather in Britain. Films and characters.
přítomný, minulý a budoucí čas

čte jednoduché texty, přeloží je, odpovídá na otázky,
které se textu týkají
používá dvojjazyčný slovník

čtení, překlad a jednoduchá reprodukce textů z
anglických knih nebo časopisů
vyhledávání slovíček k dané slovní zásobě a tématu

sestaví jednoduché a správně formulované písemné
sdělení z oblasti osvojovaných témat

témata: rodina, režim dne, jídlo, food from around the
world, nakupování, cestování, volný čas, zvířata,
animal classification, počasí. A typical year in Britain.
The weather in Britain. Films and characters.
slovesa „být“, „mít“, „moci“, přítomný čas prostý a
průběhový, neurčitý člen, přídavná jména
(stupňování), předložky, zájmena osobní,
přivlastňovací, ukazovací, minulý čas slovesa „to be“,
pravidelných a nepravidelných sloves

přítomný čas průběhový a prostý
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Anglický jazyk
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

6. ročník
ovládá vyplňování dotazníku
napíše pozdrav z výletu

vyplnění osobních údajů v dotazníku
psaní pohledů, emailů, přání, pozvánka

zapíše nákupní seznam podle slyšených informací

téma nakupování, jídlo, oblečení; počitatelná a
nepočitatelná podstatná jména

napíše krátký jednoduchý popis sebe i dalších osob,
prostředí a činností

popis osoby, místa, dne

poznamená si datum a čas

řadové číslovky, datum, hodiny

vypráví příběh podle obrázků

přítomný průběhový čas, minulý čas

rozliší zvukovou a psanou podobu hlásky

vztah mezi zápisem hlásek a jejich výslovností,
spelování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozhovory ve vyučovacích hodinách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vyhledávání informací. Cvičení dovednosti zapamatování: Ordinal numbers, months of the year, dates – birthdays, holidays and festivals.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce v hodinách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Dodržování stanovených pravidel a termínů.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Anglický projektový den – anglicky mluvící země – USA, Austrálie, Kanada, Velká Británie, Nový Zéland.
Food from around the world - pouze třídy s rozšířenou výukou AJ.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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6. ročník

Svátky v anglicky mluvících zemích, výukové programy. Anglický projektový den.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Četba anglických časopisů, novin a webových stránek.
TV programmes, films (free time).
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí běžným pokynům

rozumí slyšenému textu a rozliší v něm různé, předem
dané informace

rozumí hlavním bodům rozhovoru na blízké téma

Učivo
„clasroom language" - pokyny ve třídě

minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla,
historické momenty UK, hrdinové UK
minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

7. ročník

rozliší jednotlivé účastníky rozhovoru na základě
sdělených osobních informací
používá zdvořilostní fráze

zapojí se do jednoduché konverzace

sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní
informace týkající se osvojovaných témat a zeptá se na
ně kamaráda

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně pokládá jednoduché otázky na děje aktuální i minulé a
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích odpovídá na ně

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně zeptá se na cestu a směr a odpoví na podobné otázky
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
popíše svou rodinu, její členy, domov
volném čase a dalších osvojovaných tématech

should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla,
historické momenty UK, hrdinové UK
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla,
historické momenty UK, hrdinové UK
pozdravy, žádost, prosba, poděkování, pozvánka

témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla,
bezpečný internet
minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: volný čas, plány do budoucnosti
minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: volný čas, plány do budoucnosti
v obchodě, v restauraci, telefonní rozhovor (témata z
běžného života)
cestování, popis cesty
témata: členové široké rodiny, příbuzenské vztahy,
domov, volný čas, plány do budoucnosti, příroda,
zdraví, nemoci a zranění
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7. ročník

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše, co dělal o víkendu/ o prázdninách

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše, jaké má plány do budoucnosti

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše vypráví jednoduchý příběh podle obrázků
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše dokončí započatý příběh
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše simuluje jednoduché situace z běžného života
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

využívá znalosti slovní zásoby z probíraných okruhů

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

čte jednoduché texty, přeloží je, odpovídá na otázky,
které se textu týkají

typická česká a britská rodina - rozdíly
přítomný, minulý a budoucí čas
témata: členové široké rodiny, příbuzenské vztahy,
domov, volný čas, plány do budoucnosti, příroda,
zdraví, nemoci a zranění
přítomný, minulý a budoucí čas
témata: členové široké rodiny, příbuzenské vztahy,
domov, volný čas, plány do budoucnosti, příroda,
zdraví, nemoci a zranění
přítomný průběhový čas, minulý čas, předpřítomný
čas
přítomný průběhový čas, minulý čas, předpřítomný
čas
činnosti každodenního života: v obchodě, v restauraci,
telefonování, nabídka pomoci, nemoci, zranění,
zdravý životní styl
slovní zásoba k probíraným tématům
slovní zásoba k probíraným tématům

rozumí ve čteném textu základním informacím o
osvojovaném tématu
rozliší pořadí událostí v textu

přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas

vyhledá známá slova a základní informace v textu

reprodukce textu v jednoduchých větách

rozumí hlavní myšlence krátkého příběhu

reprodukce textu v jednoduchých větách
témata: rodina a domov, cestování, budoucnost, volný
čas, migrace obyvatel, doprava v Londýně, sluneční
soustava, časová pásma, školy v Británii
reprodukce textu v jednoduchých větách
čtení, překlad a jednoduchá reprodukce textů z
anglických knih nebo časopisů

přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas
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7. ročník

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

používá dvojjazyčný slovník

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

napíše pozdrav z výletu, e-mail

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

napíše krátký jednoduchý popis sebe i dalších osob,
prostředí, činností

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

napíše krátký vlastní příběh

ovládá vyplňování dotazníku, formuláře
sestaví jednoduché a správně formulované písemné
sdělení z oblasti osvojovaných témat

rozliší zvukovou a psanou podobu hlásky

témata: rodina a domov, cestování, budoucnost, volný
čas, migrace obyvatel, doprava v Londýně, sluneční
soustava, časová pásma, školy v Británii
reálie UK a USA
práce se slovníkem - vyhledávání slovíček k dané
slovní zásobě a tématu
vyplnění osobních údajů v dotazníku, formuláři
přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas,
zájmena osobní v pádu, přivlastňovací, určitý a
neurčitý člen, should/shouldn´t, must/mustn´t
témata: rodina, domov, volný čas, cestování, plány do
budoucnosti
přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas,
zájmena osobní v pádu, přivlastňovací, určitý a
neurčitý člen, should/shouldn´t, must/mustn´t
psaní pohledů, e-mailů, přání, pozvánky
přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas,
zájmena osobní v pádu, přivlastňovací, určitý a
neurčitý člen, should/shouldn´t, must/mustn´t
popis osoby, místa, dne
témata: rodina, domov, volný čas, cestování, plány do
budoucnosti
příběh na základě vlastní fantazie

vztah mezi zápisem hlásek a jejich výslovností,
spelování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Plány do budoucnosti. Příprava na výuku, osvojování slovní zásoby.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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7. ročník

Komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení...). V restauraci, v obchodě, telefonní rozhovor (témata z
běžného života).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě - volnočasové aktivity - volný čas. Etapy lidského života.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Reálie UK a USA. Život Evropanů a styl života. Anglický projektový den. Our trip to London.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce v hodině, rozhovory.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Talking about the future - TV programmes.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Reálie USA a UK - kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování. Typical Czech and British family - differences. Anglický projektový den. Holidays in
English speaking countries (Halloween, Christmas, Easter).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pamětní učení, rozlišování časů - Tenses (present, past).
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výchova ke zdraví - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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8. ročník

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

ŠVP výstupy
rozumí slyšenému textu a rozliší v něm různé, předem
dané informace

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

rozumí hlavním bodům rozhovoru na blízké téma

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

rozliší jednotlivé účastníky rozhovoru na základě
sdělených osobních informací
používá zdvořilostní fráze

zapojí se do jednoduché konverzace

sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní
informace týkající se osvojovaných témat a zeptá se na
ně kamaráda

Učivo
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Pozdravy, žádost, prosba, poděkování.

Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
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8. ročník

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně pokládá jednoduché otázky na děje aktuální a minulé s
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích následkem v přítomnosti a odpovídá na ně

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše kamarádův a svůj režim týdne
popíše obvyklé činnosti svého běžného dne

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše vypráví jednoduchý příběh podle obrázků
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše simuluje jednoduché situace z běžného života
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše využívá znalosti slovní zásoby z probíraných okruhů
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
rozumí ve čteném textu základním informacím o
jednoduchých každodenních autentických materiálech osvojovaném tématu a vyhledá základní informace v
textu

podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
V restauraci, u doktora, běžné situace každodenního
života.
Přátelé, zdraví, předpřítomný čas.
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Sloveso + „-ing“ nebo infinitiv, předpřítomný čas.
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas.
„used to“, trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“.
V restauraci, u doktora, běžné situace každodenního
života.
Slovní zásoba k probíraným tématům.
Slovní zásoba k probíraným tématům.
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas.
„used to“, trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“.
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8. ročník

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

rozumí hlavní myšlence krátkého příběhu

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

čte jednoduché texty, přeloží je, odpovídá na otázky,
které se textu týkají

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

sestaví jednoduché a správně formulované písemné
sdělení z oblasti osvojovaných témat

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

napíše o sobě a svých zálibách a informace doplní o
podrobnosti
napíše krátký jednoduchý popis sebe i dalších osob,
prostředí, činností

Reprodukce textu v jednoduchých větách.
Témata: historické události, filmy, lidské tělo,
klimatické změny, přátelé.
Čtení, překlad a reprodukce textů.
Reálie anglicky mluvících zemí – život vrstevníků v UK,
historie, sportovní události v UK, Austrálie, typický
víkend britské rodiny.
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: filmy, lidské tělo, zdraví, historické události,
životní prostředí, přátelé.
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas.
„used to“, trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“.
Témata: filmy, lidské tělo, zdraví, historické události,
životní prostředí, přátelé.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Hledání pomoci při potížích - zdraví.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo - lidské tělo, zdraví.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu, zvyky a tradice národů Evropy – reálie UK – England.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - reálie UK.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích – přátelé, mezigenerační rozdíly.
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v různých situacích (reakce na zprávu, vyjadřování souhlasu či nesouhlasu, informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení...). V
restauraci, u lékaře, běžné situace každodenního života.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí, ochrana přírody a kulturních památek – životní prostředí, klimatické změny.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti). Filmy a celebrity.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a
prezentace) – životní prostředí, klimatické změny.

5.2.3 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

4

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací
oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá
úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního
vzdělávání. Cizí jazyk přispívá k pochopení a objevování skutečností, které přesahují zkušenost
zprostředkovanou mateřským jazykem.
Zásadním obsahem vzdělávání v předmětu NJ jsou z didaktického hlediska tyto vzájemně propojené
oblasti: řečové dovednosti, jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
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Název předmětu

Německý jazyk
a poznatky o zemích. Výběr učiva se řídí zejména kritériem uplatnění jeho obsahu v různých situacích
každodenního osobního života. Žáci jsou vedeni k výstupní úrovni A1/A2. Výuka směřuje k tomu, aby žáci
chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty v německy mluvících zemích.
Výuka předmětu usiluje o to, aby žáci:
- komunikovali ústně i písemně v cílovém jazyce v běžných životních situacích,
- získali informace o reáliích německy mluvících zemí,
- pracovali s informačními zdroji v německém jazyce (internet, slovníky, příručky, on-line aplikace).
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu německý jazyk:
předmětu (specifické informace o předmětu 7. - 9. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových učebnách a v jazykové učebně. Využívá se interaktivní tabule, interaktivní
učebnice a pracovní listy, online procvičování, výukové PC programy, poslechová CD, nástěnné mapy a
další pomůcky. Vyučovací hodiny jsou realizovány nejrůznějšími formami. Uplatňují se dialogy, poslech,
četba, reprodukce textu (písemná i ústní), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv.
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Kromě frontální výuky je využívána i práce ve dvojicích a
skupinách. Pravidelně je zařazována práce na projektech, která se velmi účinně propojuje s poznatky z
jiných předmětů.
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• výběru a využívání strategií a metod, které jsou vhodné pro výuku cizího jazyka
kompetence žáků
• poznávání smyslu a cíle učení
• vyhledávání a třídění informací
• zhodnocení výsledků učení a k diskuzi o nich
Kompetence k řešení problémů:
učitel vede žáky k:
• vnímání jednotlivých nejrůznějších problémových situací
• přemýšlení o příčinách problémů, jejich možných eliminací a redukcí
• vyhledávání informací k řešení problémů
• samostatnému řešení problémů
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Německý jazyk

Kompetence komunikativní:
učitel vede žáky k:
• přiměřenému vyjadřování k základním osobním situacím
• formulování a vyjadřování svých myšlenek
• využívání informačních a komunikačních prostředků
• výstižnému vyjadřování a k souvislému písemnému i ústnímu projevu

Kompetence sociální a personální:
učitel vede žáky k:
• spolupráci ve skupině
• utváření příjemné atmosféry ve skupině
• aktivnímu zapojení ve vztahu ke společným i osobním cílům
• respektu ke zkušenostem a názorům druhých

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Kompetence občanské:
učitel vede žáky k:
• aktivní toleranci k identitě druhých
• uvědomění si vlastní kulturní, národní a osobnostní identity
Kompetence pracovní:
učitel:
• rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku předmětu dělit třídy na skupiny.

238

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Německý jazyk
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení
číslice.

Německý jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí základní slovní zásobě, běžným frázím
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Učivo
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Hudební nástroje
Koníčky, sporty
Státy a jazyky
Dny v týdnu, denní režim
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7. ročník

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

rozumí základním otázkám a pokynům učitele

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

vhodně pozdraví, použije vhodné slovní obraty
zapojí se do jednoduchých rozhovorů na známé téma

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

představí sebe, svého kamaráda

Pozdravy a zdvořilostní fráze

pochopí obsah a smysl jednoduchého rozhovoru, pokud Číslovky, hodiny
lidé mluví pomalu a zřetelně
Pozdrav, seznamování, kontakt

zorientuje se v jednoduchém poslechovém cvičení a
vyhledá informaci

Záliby, koníčky, rozvrh hodin

ovládá gramatické a jazykové jevy v mluveném projevu Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se pojmenuje státy a jazyky
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se vyjádří souhlas či nesouhlas
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

Zájmena osobní, přivlastňovací
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
Člen určitý, pády, množné číslo
Pozdrav, seznamování, kontakt
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Pozdrav, seznamování, kontakt
Rodina, kamarádi, koníčky
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Rodina, kamarádi, koníčky
Státy a jazyky

Záliby, sporty, hudební nástroje
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7. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše svůj denní režim
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zjednodušeně vyjádří své plány a zájmy
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
ovládá gramatické a jazykové jevy v psaném projevu
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

Denní režim, týdenní plán

Denní režim, týdenní plán, volný čas

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat

ovládá gramatické a jazykové jevy ve čteném a
poslechovém cvičení

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

vyhledá základní informace v textu a na internetu

Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
Zájmena osobní, přivlastňovací
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
Člen určitý, pády, množné číslo
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
Člen určitý, pády
Zájmena osobní, přivlastňovací
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty

rozumí krátkému vzkazu, pozvánce a e-mailu

Pozdravy a zdvořilostní fráze

orientuje se v kratším textu obsahujícím známou
základní slovní zásobu a vyhledá potřebnou informaci,
orientuje se v jídelním lístku a televizním programu

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

rozumí běžným pokynům

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Záliby, volný čas
Škola
Volný čas
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
Pozdrav, seznamování, kontakt
napíše stručný a krátký text týkající se jeho samotného, Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
jeho rodiny, zájmů a školy
Pozdrav, seznamování, kontakt
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7. ročník

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

napíše krátký vzkaz, pozvánku a e-mail

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Německy mluvící země a jejich obyvatelstvo.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní fráze, pozdravy, představní se, jednoduchý rozhovor.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinové práce, práce ve dvojicích, projekty.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Reálie německy mluvících zemí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Porovnání ČR s německy mluvícími zeměmi – pozdravy, volný čas, škola.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Koníčky, záliby. Vyjádření názoru a oblíbenosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Projekt – Mein Jugendklub und ich.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Německy mluvící země.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Verben - hören, kochen, telefonieren, lernen, singen - v mediálním textu.
Německý jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•

--> Zeměpis - 8. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
Kompetence k učení
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8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí základní slovní zásobě, běžným frázím
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Učivo
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Barvy
Jídlo, pití, určení ceny
Rodina
Povolání
Zvířata
Popis domu
Jídelní lístek, školní rozvrh

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
vyhledá základní informace v textu a na internetu
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ovládá gramatické a jazykové jevy v mluveném projevu Zájmena osobní, přivlastňovací
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
sdělení
slovesa
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
Člen určitý, neurčitý, pády, množné číslo
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
ovládá gramatické a jazykové jevy v psaném projevu
Zájmena osobní, přivlastňovací
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
osvojovaných témat
slovesa
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
Člen určitý, neurčitý, pády, množné číslo
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Německý jazyk
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

8. ročník
rozumí základním otázkám a pokynům učitele

Pozdravy a zdvořilostní fráze

rozumí krátkému vzkazu, pozvánce a e-mailu

Pozdravy a zdvořilostní fráze, rodina

vhodně pozdraví, použije vhodné slovní obraty
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
pochopí obsah a smysl jednoduchého rozhovoru, pokud
lidé mluví pomalu a zřetelně

Pozdrav, seznamování, kontakt
Osobní údaje, kontakt
Pozdrav, seznamování, kontakt
Volný čas, restaurace

orientuje se v kratším textu obsahujícím známou
základní slovní zásobu a vyhledá potřebnou informaci

Zvířata
Rodinné vztahy, práce a povolání
Jídelní lístek, určení ceny
zapojí se do jednoduchých rozhovorů na známé téma
Pozdrav, seznamování, kontakt
Rodina, kamarádi, koníčky, volný čas
Objednání v restauraci
napíše stručný a krátký text týkající se jeho samotného, Pozdrav, seznamování, kontakt
jeho rodiny, zájmů a školy
Rodina, škola, volný čas, záliby
zorientuje se v jednoduchém poslechovém cvičení a
vyhledá informaci

Jídelní lístek, určení ceny, popis domu, školná rozvrh

představí sebe, svého kamaráda

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Povolání
Rodina, kamarádi
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Rodina a vztahy
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce, spojky
Člen určitý, člen neurčitý, pády
Zájmena osobní, přivlastňovací

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

napíše krátký vzkaz, pozvánku a e-mail

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat

ovládá gramatické a jazykové jevy ve čteném a
poslechovém cvičení
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8. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se pojmenuje státy a jazyky
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
sdělení
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

rozumí běžným pokynům

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se vyjádří souhlas či nesouhlas
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše svůj denní režim
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zjednodušeně vyjádří své plány a zájmy
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní fráze, pozdravy, představení se, rozhovor na známé téma.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Popis školního rozvrhu, volba povolání, objednání si v restauraci, určení ceny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinové práce, práce ve dvojicích, projekty.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Tykání, vykání v německém jazyce. Členové rodiny.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Reálie německy mluvících zemí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
Státy a jazyky

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Určení hodin, ceny
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Jídelní lístek, popis domu, školní rozvrh, rozvrh denní
práce
Jídlo, pití
Domácí zvířata
Domácí práce
Denní režim, týdenní plán, domácí práce

Denní režim, týdenní plán, volný čas, domácí práce
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Německý jazyk

8. ročník

Jídlo a pití. Tradiční pokrmy německy mluvících zemí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Vyjádření oblíbenosti.

5.2.4 Matematika

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
5
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
0

13

Matematika

Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět matematika spadá do oblasti Matematika a její aplikace. Je založena na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití v reálných situacích. Poskytuje
vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a jejich užití.
Vzdělání v předmětu Matematika vede k:
• rozvoji logického myšlení a rozvíjení paměti žáků
• používání matematické symboliky a zdokonalování grafického projevu
• provádění rozboru problému a plánu řešení úloh
• volbě správného postupu k vyřešení matematického problému
• využívání matematických poznatků a dovedností v běžném životě
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu na 1. stupni
předmětu (specifické informace o předmětu Vzdělávací obsah předmětu Matematika je na 1. stupni rozdělen na 4 tematické okruhy:
důležité pro jeho realizaci)
1. Čísla a početní operace:
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Název předmětu

Matematika

o
o
o
o

Dovednost provádět operaci
Algoritmické porozumění
Významové porozumění
Získávání číselných údajů a seznámení se s termínem proměnná
2. Závislosti, vztahy a práce s daty:
o Rozpoznávání a uvědomování si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování
z tabulek, diagramů a grafů
3. Geometrie v rovině a prostoru
o Určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání
tvaru a prostoru
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy:
o Uplatňování logického myšlení, řešení problémových úloh a situací z běžného života
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu na 2. stupni
Matematika se člení na část geometrickou, která je vyučována v průběhu všech 4 ročníků, na část
aritmetickou, která se učí v 6. a 7. ročníku a na část algebraickou, která se vyučuje v 8. a 9. ročníku.
Časová dotace vyučovacího předmětu Matematika na 2. stupni:
Předmět matematika je vyučován na 2. stupni jako samostatný předmět ve všech ročnících.
6. ročník - 4 + 1 disponibilní hodiny týdně
7. – 9. ročníku - 4 hodiny týdně
Organizační vymezení na 2. stupni:
Výuka probíhá v kmenových učebnách.
Metody práce jsou zaměřené na samostatnou práci žáků, ale i na práci ve skupinách, kde se žáci učí
sebekontrole, týmové práci a zapojování se do diskuzí. V hodinách matematiky se střídají různé metody
výuky od demonstrační ukázky řešení úloh, přes společné procvičování až po samostatnou práci žáků. Při
práci s pomůckami (kružítko, modely těles) se upevňují motorické dovednosti. Pro zvýšení motivace či
upevňování učiva jsou využívány i hry či různé soutěže.
Žáci jsou vedeni a motivováni k účasti v různých matematických soutěžích jako je Matematická olympiáda,
Pythagoriáda, Matematický klokan aj.
Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

•

Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky k:
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Matematika

•
•
•
•
•
•
•

přesnému a stručnému vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně symboliky
propojování získaných matematických poznatků se znalostmi z jiných předmětů
operování s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly
vytváření si uceleného pohledu na přírodní jevy
rozvoji logického myšlení a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
rozvoji schopnosti zhodnotit věcnost a správnost použitého řešení
osvojení standardních matematických postupů a výpočtů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• samostatnému vyhledávání informací
• volbě vhodného způsobu nebo více způsobů řešení zadaného matematického úkolu
• aplikaci známých postupů na nové typy předkládaných úloh
• analýze matematických problémů – provádění rozboru problému a plánu řešení
• odhadu výsledků a k jejich logické kontrole
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• přesnému a stručnému vyjadřování matematického jazyka, užívání správné terminologie, včetně
symboliky při vzájemné komunikaci
• řešení úloh, kde se uplatní vzájemná komunikace žáků k danému problému
• využití komunikativních a informačních technologií ve výuce
• ke správnému užívání matematického jazyka při vzájemné komunikaci
• formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu
• orientaci v matematickém textu, grafech, tabulkách…
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh
• kolektivní práci a respektování názoru ostatních
• schopnosti poskytnou i přijmout pomoc
• vytváření pozitivní představy o sobě samém, vidět pokrok a nenechat se odradit neúspěchy
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Název předmětu

Matematika

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• utváření smyslu pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
• rozvíjení paměti žáků a osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
• k organizaci práce ve skupině a k hodnocení práce vlastní i skupinové
• bezpečnému používání vhodných pomůcek – kalkulátory, rýsovací potřeby
• samostatnému vytváření modelů těles z různých materiálů potřebných ve výuce
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• respektování společně dohodnutých pravidel při práci
• řešení úloh z oblasti svých zájmů a běžného života
• úvahám nad ekologickými tématy prostřednictvím slovních úloh
• respektování společně dohodnutých pravidel při práci
Vyučovací předmět Matematika je na 2. stupni posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní dotace, a to v 6.
a 9. ročníku. V 9. ročníku je navýšená hodina využita k přípravě na přijímací zkoušky a plynulému přechodu
na střední školy.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Matematika
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•

--> Fyzika - 6. ročník
--> Tvořivá výchova - 6. ročník
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Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Informatika - 8. ročník
--> Fyzika - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
objasní pojem desetinné číslo a vyznačí ho na číselné
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu ose
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
správně zapíše desetinné číslo podle diktátu
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
sečte, odečte, vynásobí a vydělí desetinná čísla zpaměti
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu i písemně
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

určí hodnotu číselných výrazů s desetinnými čísly

Učivo
Desetinné číslo a číselná osa
Porovnávání desetinných čísel
Zápis a čtení desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel
Operace s desetinnými čísly
Vlastnosti početních operací
Slovní úlohy s desetinnými čísly

zaokrouhlí přirozená a desetinná čísla na určený počet
platných cifer nebo na určitý řád
odhadne výsledek úlohy a svůj odhad porovná s
výpočtem
využívá znaky dělitelnosti (2, 3, 5, 10)

Zaokrouhlování desetinných čísel

vypíše všechny dělitele daného čísla

Znaky dělitelnosti

Slovní úlohy s desetinnými čísly
Znaky dělitelnosti
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6. ročník

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

rozliší pojmy prvočíslo a číslo složené

Prvočísla a čísla složená

rozloží složené číslo na součin prvočísel

Prvočísla a čísla složená

objasní pojmy největší společný dělitel a nejmenší
společný násobek

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh

vyjadřuje vztah celek – část pomocí desetinného čísla

Společný dělitel
Společný násobek
Zápis a čtení desetinných čísel a desetinných zlomků

převádí mezi sebou desetinné zlomky a desetinná čísla

Zápis a čtení desetinných čísel a desetinných zlomků

sestaví a vyřeší jednoduchou rovnici úvahou

Slovní úlohy s desetinnými čísly

využije početní operace s desetinnými čísly při řešení
úloh z běžného života

Slovní úlohy s desetinnými čísly

pozná, pojmenuje a zapíše pomocí matematické
symboliky základní rovinné útvary

Matematická symbolika

změří úsečku, úhel a jejich velikosti zapíše pomocí
matematické symboliky

Matematická symbolika
Měření a sestrojení úsečky

využívá při analýze úlohy náčrtky, schémata a modely

Konstrukce trojúhelníků
Trojúhelníková nerovnost

rozliší vnitřní a vnější úhel v trojúhelníku

Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku

251

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Matematika
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary

6. ročník

využívá znalosti o součtu všech vnitřních úhlů
trojúhelníku

Trojúhelník

rozlišuje jednotlivé druhy trojúhelníku

Druhy trojúhelníků

narýsuje výšku, těžnici v libovolném trojúhelníku

Výšky, těžnice

sestrojí kružnici opsanou a vepsanou libovolnému
trojúhelníku

Kružnice opsaná, vepsaná a její konstrukce

narýsuje trojúhelník zadaný třemi stranami a napíše
postup konstrukce

Konstrukce trojúhelníku
Zápis konstrukce trojúhelníku

využívá vlastnosti trojúhelníku při řešení úloh

Konstrukce trojúhelníku

využívá matematickou symboliku při zápisu postupu
konstrukce trojúhelníku

Zápis konstrukce trojúhelníku

pozná základní rovinné útvary – rovina, polorovina,
přímka, polopřímka, úsečka, trojúhelník, čtyřúhelník,
pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh

Druhy trojúhelníků
Rovinné útvary
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6. ročník

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

narýsuje úhel dané velikosti
přenese úhel k polopřímce
rozlišuje různé druhy úhlů
převádí ze stupňů na minuty a naopak
sečte, odečte, vynásobí a vydělí úhly početně i graficky

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v
trojúhelníku a vlastnosti dvojic úhlů

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku

Konstrukce úhlu
Přenášení úhlu
Velikost úhlu
Jednotky úhlu
Přenášení úhlu
Sčítání a odčítání úhlů
Násobení a dělení úhlu
Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku
Druhy dvojic úhlů
Čtverec a obdélník

používá a převádí jednotky délky a obsahu

Jednotky délky a obsahu

využívá osu úhlů, osu úsečky

Kružnice opsaná, vepsaná trojúhelníku
Osa úhlu

načrtne úhel, kružnici, osu úsečky, osu úhlu, trojúhelník, Čtverec a obdélník
čtverec, obdélník
Úhel a jeho vlastnosti
Trojúhelník
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
provede jednoduché konstrukce a ověří, zda výsledný
Čtverec a obdélník
tvar odpovídá zadání
Úhel a jeho vlastnosti
Trojúhelník
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
Shodnost geometrických útvarů
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrnosti
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve určí osy souměrnosti u osově souměrných útvarů
Osově souměrné útvary
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové rozliší kvádr a krychli na modelech a obrázcích
Krychle a kvádr – základní pojmy
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
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6. ročník

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová
a stěnová úhlopříčka
vypočítá povrch a objem kvádru a krychle

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar

používá a převádí jednotky délky, obsahu a objemu
pozná, načrtne a sestrojí síť kvádru a krychle
vytvoří model tělesa z jeho sítě
načrtne a sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném
rovnoběžném promítání
vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností krychle
a kvádru a ověří výsledek úlohy
určí velikost úhlu pomocí úhloměru
určí shodné útvary
sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti

sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti

Tělesová a stěnová úhlopříčka
Povrch a objem kvádru
Povrch a objem krychle
Jednotky délky, obsahu, objemu
Síť kvádru a krychle
Síť kvádru a krychle
Zobrazování kvádru a krychle
Krychle a kvádr ve slovních úlohách
Velikost úhlu
Přenášení úhlu
Osová souměrnost

Středová souměrnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupinová práce, prezentace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení slovních úloh z běžného života, rozhodování a výběr z několika možných řešení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Skupinová práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Práce s daty, aplikace matematických znalostí v praxi (jízdní řády, měření, finanční gramotnost, obvod a obsah základních rovinných obrazců, objem a povrch krychle a
kvádru), odhad, slovní úlohy.
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Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Fyzika - 7. ročník
--> Tvořivá výchova - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
vyjádří zlomky v základním tvaru či ve tvaru smíšeného
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu čísla
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
vyznačí zlomek na číselné ose
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
zlomky porovná, rozšíří a zkrátí
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
zlomky sečte, odečte, vynásobí a vydělí
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
vyznačí celé číslo na číselné ose
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
porovná dvě celá čísla
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

Učivo
dělení celku, zlomek

zlomky na číselné ose

porovnávání zlomků, krácení a rozšiřování zlomků

sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků

celá čísla na číselné ose

porovnávání celých čísel
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)

7. ročník
určí absolutní hodnotu celého čísla

absolutní hodnota celého čísla

sečte, odečte, vynásobí a vydělí celá čísla

početní operace s celými čísly (sčítání, odčítání,
násobení, dělení)

vyznačí zadaná racionální čísla na číselné ose

racionální čísla na číselné ose

při úpravě výrazu využije vlastnosti početních operací

početní operace s racionálními čísly (sčítání, odčítání,
násobení, dělení)

užije různé druhy vyjádření vztahu celek - část celku

poměr

vyjádří poměr ze zadaných údajů

poměr

určí požadované údaje ze zadaného poměru

slovní úlohy s poměrem

vyjádří část celku procentem, zlomkem či desetinným
číslem

procenta, promile

rozliší procenta a promile a vypočítá procentovou část,
počet procent či základ

procenta, promile
slovní úlohy s procenty

vyřeší úlohy ze života s užitím měřítka mapy a plánu

měřítko mapy a plánu

využije daný poměr v reálných situacích

slovní úlohy s poměrem

určí z textu úlohy procentovou část, počet procent či
základ a provede výpočet neznámé hodnoty

procenta ve slovních úlohách
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7. ročník

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

vyřeší jednoduché úlohy z oblasti finanční matematiky

základy finanční matematiky - jednoduché úrokování

využije početní operace s racionálními čísly při řešení
úloh z běžného života

slovní úlohy s racionálními čísly

rozpozná přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

vytvoří tabulku a graf závislosti pro přímou a nepřímou
úměrnost na základě textu úlohy
načrtne a sestrojí čtyřúhelník při užití jeho vlastností

přímá úměrnost, nepřímá úměrnost
trojčlenka
pravoúhlá soustava souřadnic

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

využije matematickou symboliku při zápisu postupu
konstrukce čtyřúhelníku

konstrukce čtyřúhelníků

konstrukce čtyřúhelníků

roztřídí čtyřúhelníky dle vlastností
rozdělení čtyřúhelníků
vypočítá obvody a obsahy trojúhelníků, rovnoběžníků a obvod a obsah trojúhelníku
lichoběžníků
obvod a obsah rovnoběžníků
obvod a obsah lichoběžníků
vyřeší konstrukční úlohy na sestrojení čtyřúhelníků
konstrukce čtyřúhelníků
(rozbor, postup konstrukce, konstrukce, závěr)
využije věty o shodnosti při porovnávání trojúhelníků
shodnost trojúhelníků
rozliší kolmé hranoly dle vlastností

hranoly

odhadne a vypočítá objem a povrch kolmého hranolu

objem hranolu
povrch hranolu
síť hranolu

pozná, načrtne a sestrojí síť hranolu
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M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu

7. ročník
vytvoří model hranolu z jeho sítě
načrtne a sestrojí obraz hranolu v rovině

síť hranolu
zobrazování hranolu

vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností
čtyřúhelníky - slovní úlohy
čtyřúhelníků
vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností hranolů hranoly - slovní úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, sociálních rolí... - slovní úlohy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovedností zapamatování. řešení problémů - slovní úlohy.
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 0 do 20,
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu odmocniny těchto mocnin a využívá je při výpočtech
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
využívá ve výpočtech pravidla pro počítání s mocninami
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninami
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
určí rozvinutý a zkrácený zápis čísla v desítkové
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu soustavě
a odmocninu

Učivo
druhá mocnina, druhá odmocnina

pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami

zápis čísla v desítkové soustavě
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8. ročník

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor

účelně využívá tabulky a kalkulátor

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

zapíše odhad ve tvaru a·10n s přesností na určitý počet
platných cifer
vysvětlí pojmy proměnná, výraz s proměnnou, člen
výrazu

určování druhých mocnin pomocí tabulek a
kalkulátoru
určování druhých odmocnin pomocí tabulek a
kalkulátoru
zápis číselných odhadů
číselný výraz
výraz s proměnnou

zapíše text pomocí výrazu s proměnnými a určí hodnotu hodnota výrazu
výrazu

sečte, odečte, vynásobí mnohočleny

operace s mnohočleny

rozkládá mnohočlen na součin pomocí vytýkání a vzorců rozklad mnohočlenu na součin

umocní dvojčleny

druhá mocnina dvojčlenu

užívá proměnných při popisu reálné situace

slovní úlohy s využitím výrazů

vyřeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav

rovnost; lineární rovnice
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

8. ročník
určí počet řešení lineární rovnice

počet řešení lineární rovnice

analyzuje reálné situace a řeší je pomocí lineárních
rovnic

slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi

vysvětlí základní pojmy z oblasti statistky
určí četnost, aritmetický průměr, modus a medián
provede a zpracuje jednoduché statistické šetření
porovná soubory dat
používá Pythagorovu větu pro výpočet třetí strany
pravoúhlého trojúhelníku

základy statistiky
četnost; aritmetický průměr; modus a medián
statistické šetření
tabulky a grafy ve statistice
Pythagorova věta

vypočítá délku hrany, stěnovou a tělesovou úhlopříčku
hranolu

Pythagorova věta v prostoru

řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty

slovní úlohy s využitím Pythagorovy věty

popíše základní vlastnosti kruhu a kružnice
určí vzájemnou polohu kružnice a přímky
určí vzájemnou polohu dvou kružnic
vypočítá délku kružnice, obvod a obsah kruhu

kružnice, kruh
vzájemná poloha kružnice a přímky
vzájemná poloha dvou kružnic
délka kružnice; obvod a obsah kruhu

určí délku části kružnice a obsah části kruhu

části kružnice a kruhu

pomocí množin bodů dané vlastnosti sestrojí
jednoduché geometrické útvary

množiny bodů dané vlastnosti
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M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací

8. ročník
využívá Thaletovu kružnici a sestrojí tečnu ke kružnici
procházející bodem ležícím vně kružnice

Thaletova kružnice; konstrukce tečny z bodu ke
kružnici

načrtne a sestrojí rovinné útvary pomocí množin bodů
dané vlastnosti
definuje válec a určí jeho vlastnosti

konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané
vlastnosti
válec

odhadne a vypočítá objem a povrch válce
načrtne a sestrojí síť válce
vytvoří papírový model válce
načrtne obraz válce v rovině

povrch a objem válce
síť válce
model válce
zobrazení válce do roviny

vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností válce

válec – slovní úlohy

řeší kombinatorické úlohy úsudkem a vysvětlí způsob
řešení

pravděpodobnost; slovní úlohy řešené úvahou

vyhodnotí různá řešení kombinatorických úloh

logické úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů - slovní úlohy.
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5.2.5 Informatika

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Informatika
Informatika
Vyučovací předmět informatika náleží do vzdělávací oblasti informatika. Dává prostor všem žákům
porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním,
optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo
problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením
problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální
technologie jsou.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu,
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.
Dále žáky připravujeme na současnou informační společnost, kde je potřeba smysluplně využívat kritický
přístup ke všem informacím a mediálním sdělením. Žáci si z hodin informatiky odnáší správné návyky jak si
efektivně organizovat čas při přípravě na výuku a také jak je důležité aktivně regenerovat a odpočívat.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací
než doposud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané v předmětu informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou
škálou výukového software a informačních zdrojů ve všech oblastech celého základního vzdělávání.
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Název předmětu
Informatika
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět informatika je na 2. stupni vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku, a to v časové
důležité pro jeho realizaci)
dotace 1 vyučovací hodina týdně ve třídách s rozšířenou výukou AJ.
Organizační vymezení
Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými
notebooky, s připojením k internetu. Některá témata jsou vyučována bez počítače.
V některých činnostech umožňujeme práci žáků ve dvojicích či skupinách, aby docházelo k diskusi a
spolupráci. Žák nebo skupina pracuje individuálním tempem.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy,
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. K výuce jsou
využívány programovatelné robotické stavebnice.
Kritériem pro výběr metod při výuce je jejich vhodnost vzhledem k stanoveným cílům a jejich schopnost
žáky motivovat. Jedná se například o metody skupinové a týmové práce, samostatné práce, badatelské
aktivity, diskuze, práce s chybou.
Integrace předmětů
• Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• výběru a využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení
kompetence žáků
• vyhledávání a třídění informací a jejich efektivnímu využití praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• samostatnému řešení problémů a volbě vhodného řešení
• praktickému ověření správnosti řešení problémů a aplikaci osvědčených postupů při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
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Název předmětu

Informatika

•

Způsob hodnocení žáků

spolupráci ve skupině
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• pochopení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
• uvědomění svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• bezpečnému a účinnému používání vybavení a dodržování vymezených pravidel
• plnění povinností a závazků
Kompetence digitální:
Učitel vede žáky k:
• ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb
• samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
• získávání, vyhledávání, kritickému posouzení, správě a sdílení dat, informací a digitálního obsahu
pomocí vhodných postupů, způsobů a prostředků
• vytváření a úpravě digitálního obsahu
• kombinování různých digitálních formátů
• vyjadřování pomocí digitálních prostředků
• využívání digitálních technologií k usnadnění práce, zautomatizování rutinních činností,
zefektivnění či zjednodušení pracovních postupů
• pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost
• kritickému hodnocení přínosu digitálních technologií
• předcházení situací ohrožujících bezpečnost zařízení i dat a tělesné či duševní zdraví i zdraví
ostatních
• etickému chování při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
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Informatika
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.
Informatika

Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém,
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná

Učivo
Algoritmizace - základní příkazy

řeší problémy sestavením algoritmu

Algoritmizace - Sestavení algoritmu

hotový program upraví pro řešení příbuzného problému Algoritmizace - úprava programu

používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy
je podmínka splněna

Algoritmizace - větvení
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vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i
užívání informačních systémů
I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i
užívání informačních systémů
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v
něm případnou chybu

6. ročník

používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná,
kdy je podmínka splněna

Algoritmizace - cykly typu While

používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná,
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování

Algoritmizace - cykly typu For

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační
systém, s nímž ve škole aktivně pracují

Školní informační systém

pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím Uživatelé, činnosti, práva v IS
související práva

demonstruje základní práci v textovém editoru, uvede
příklady využití textového editoru při studiu
přiblíží funkce textových editorů a demonstruje jejich
použití v praxi

Textové editory – nejběžnější funkce

demonstruje základní práci v prezentačních
manažerech, uvede příklady využití prezentačních
manažerů při studiu
přiblíží základní funkce prezentačních manažerů

Prezentační manažery – nejběžnější funkce

Textové editory – praktické využití

Prezentační manažery – praktické využití

objasní základní typografická pravidla při práci s textem Typografie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznání, kreativita: Prezentační manažery - praktické využití.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální: Prezentační manažery - nejběžnější funkce.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Faktory ovlivňující práci v týmu: prezentační manažery - pokročilé funkce.
Informatika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování vybavením
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
rozpozná různé druhy počítačů a porovná jejich
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování vlastnosti
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě

Učivo
Hardware a Software

Druhy počítačů

Počítačový Hardware
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I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými
stavy počítače
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými
stavy počítače

7. ročník
rozpozná základní periferie PC, demonstruje práci s nimi Periferie PC

vysvětlí základní funkce operačních systémů

Operační systémy

popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které
považuje za inovativní

Moderní trendy ICT

uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory Správa souborů, struktura složek
vybere vhodný formát pro uložení dat

Formáty souborů

na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat

Ztrátová a bezztrátová komprese dat

vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která
zařízení jsou připojena do školní sítě

Počítačové sítě

popíše služby internetu, demonstruje využití služeb v
běžném životě

Služby internetu

charakterizuje základní pojmy při elektronické
komunikaci

E-mail
Instant Messaging a podobné formy komunikace

zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny

Porty

zkontroluje nastavení systému či aplikace, ukončí
Nejčastější chybové stavy
program bez odezvy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod.): Instant Messaging a podobné formy.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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7. ročník

Služby internetu: organizace a postavení médií ve společnosti, způsoby financování médií a jejich dopady.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Služby internetu: pravidelnost mediální produkce.
Informatika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data,
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data,
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
odpoví na otázky na základě dat v tabulce či grafu

Učivo
Data v grafu a tabulce

porovná různé interpretace týchž dat

Reprezentace dat

objasní základní pojmy informatiky (data, informace,
jednotky)

Informace a data
Jednotky informace
Kódování ASCII a další

zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady
zakóduje v obrázku barvy

Kódování barev
Barevné modely
vysvětlí základní principy kódování mediálních souborů Obrazové a zvukové formáty a jejich kódování
Vzorkování
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I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku;
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí
její funkčnost, případně navrhne její úpravu
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí
její funkčnost, případně navrhne její úpravu
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat

8. ročník
seřadí tabulku dat podle daného kritéria, používá filtr
na výběr dat z tabulky

Filtrování, řazení a třídění dat

při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu
buňky

Relativní a absolutní adresace

používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a
textovými vstupy

Vzorce, Funkce

popíše databázový model jednoduchého systému

Relační databáze

navrhne tabulku pro záznam dat

Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce

doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy

Evidence dat v tabulce

demonstruje základní práci v tabulkovém kalkulátoru,
uvede příklady využití tabulkového kalkulátoru při
studiu

Tabulkové kalkulátory – nejběžnější funkce
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5.2.6 Dějepis

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6

Dějepis

Člověk a společnost
Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Ve vyučovacím předmětu dějepis žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné pro život v demokratické
společnosti. Osvojují si základní poznatky o konání člověka v minulosti, utváří si komplexní pohled na historii
a hlouběji se seznamují s jednotlivými etapami dějinného vývoje. V důsledku toho získávají obraz o vývoji
lidské společnosti.
Současně jsou žáci vedeni k poznání, že historie není uzavřenou minulostí. Prostřednictvím důležitých jevů
a procesů je jim vysvětlen přesah minulosti do podoby dnešního společenského prostředí. Žáci se díky tomu
učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti a v současnosti. Důležitou součástí
vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a k
respektování lidských práv, výchova k rovnosti mužů a žen, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i
k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Vzdělání v předmětu dějepis směřuje k:
• kultivaci historického vědomí, hledání a nalézání vazeb a vztahů mezi historickými fakty
• orientaci v historických, společenských a politických meznících
• schopnosti propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života
• rozvíjení zájmu o minulost vlastního národa i národů ostatních
• utváření základních mravních hodnot a vlasteneckého cítění
• schopnosti zjišťovat a zpracovávat informace, vyvozovat závěry, formulovat vlastní názor
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
předmětu (specifické informace o předmětu 6. - 8. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
9. ročník - 1+1 vyučovací hodina týdně
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Dějepis
Organizační vymezení:
Výuka předmětu probíhá zpravidla v kmenových učebnách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a
multimediální technikou
Vedle klasických výukových metod volí učitelé kombinaci různých výukových materiálů vhodných pro dané
učivo . Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce (práce s textem, referáty, seminární práce), přednášky, diskuse, problémové vyučování,
využití multimediální techniky (video, audio, internet), práce s mapou, obrazy, knihou atd.Pravidelnou
součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze.

Integrace předmětů

•

Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, učitel
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vede žáky k pochopení odlišností jednotlivých časových období
kompetence žáků
• poskytuje žákům přístup k dalším zdrojům a pramenům informací
• vede žáky k práci s mapou a atlasy, k orientaci na mapě
• učí žáky vyhledávat, zpracovávat a vhodně používat potřebné informace, vyvozovat z nich závěry
• směřuje žáky k poznání smyslu a cílů učení
• vede žáky k samostatnému zpracování úkolů, rozvoji logického a analytického myšlení
Kompetence k řešení problémů:
učitel
• vede žáky k pochopení historických události a zaujetí vlastního stanoviska
• dává žákům prostor k samostatnému řešení zadaných úkolů
• vede žáky ke kritickému myšlení a hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich
porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
• objasňuje důležitost výběru vhodných zdrojů pro získávání historických informací
• vede žáky ke schopnosti výběru relevantních informací a dalšímu využívání získaných údajů
Kompetence komunikativní:
učitel
• vede žáky ke schopnosti vyjádřit a obhájit svůj názor
• pomocí skupinové práce vede žáky k vhodné komunikaci v rámci skupiny
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Název předmětu

Dějepis

•

Způsob hodnocení žáků

umožňuje žákům poznat různé typy textů, obrazových a zvukových materiálů, odborné literatury,
pramenů
• podporuje u žáků vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i
neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru
Kompetence sociální a personální:
• vede žáky k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k toleranci ostatních etnických a
náboženských skupin
• směřuje žáky k rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících
základním principům demokratického soužití
• rozvíjí schopnost samostatné práce i práce ve skupině
• podporuje vzájemnou pomoc spolužákům
• vede žáky ke schopnosti respektovat názory ostatních spolužáků
Kompetence občanské:
učitel
• vede žáky k respektování principů občanské společnosti
• směřuje žáky k uvědomění si důsledků totalitních režimů
• vede žáky k toleranci
• zdůrazňuje odpovědnost za konání jedinců
• učí žáka respektovat a chránit kulturní tradice a historické dědictví
• zdůrazňuje principy rovnoprávnosti mezi muži a ženami
Kompetence pracovní:
učitel
• učí žáky hodnotit výsledky vlastní i cizí práce
• vede žáka k využití získaných dějepisných znalostí v rámci svého dalšího rozvoje
• podporuje u žáků smysl pro plnění povinností a dodržování stanovených pravidel
• učí žáky, jak si správně rozvrhnout zadanou práci
• vede žáky k aktivní činnosti ve výuce i mimo školní vyučování
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
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Dějepis
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.
Dějepis

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Občanská výchova - 6. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Tvořivá výchova - 6. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
posoudí důležitost studia dějepisu pro pochopení
Úvod do studia dějepisu
potřebnosti dějepisných poznatků
současnosti
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; rozliší historické prameny a jednotlivé historické obory, Historie, archeologie, prameny
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
vyjmenuje paměťové instituce
shromažďovány
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Dějepis
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost

6. ročník
orientuje se na časové přímce, určí století a
posloupnost v dějinách

Měření času, periodizace

charakterizuje vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi

popíše vývoj člověka a změny v životě pravěkých lidí v
jednotlivých etapách pravěku a uvědomuje si spojitost s
klimatickými změnami, popíše materiály a nástroje
používané v pravěku, porovná prostředí a způsob života
pravěkých a dnešních lidí
objasní změnu způsobu života lidí v době přechodu na
pěstování plodin a na chov dobytka, uvede výhody
používání kovových materiálů a nástrojů

Doba kamenná (paleolit, neolit, eneolit)
Doba bronzová
Doba železná

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
pochopí rozdílnost dějin pravěku a starověku,
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro vznik
civilizací
nejstarších civilizací, charakterizuje život obyvatel
starověkých států
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které uvede příklady nejvýznamnějších kulturních a
se staly součástí světového kulturního dědictví
technických památek předantických civilizací, vysvětlí
jejich význam a možnosti využití
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
objasní přínos antických civilizací pro evropskou kulturu
přínos antické kultury a zrod křesťanství
a vědu, uvede příklady nejvýznamnějších kulturních
památek a osobností antického světa
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
dokáže na mapě ukázat území antického Řecka a Říma
přínos antické kultury a zrod křesťanství
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
uvede příklady forem vlád u vybraných starověkých
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí civilizací, popíše rozdíly mezi jednotlivými řeckými
podstatu antické demokracie
městskými státy (především Athénami a Spartou)
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
popíše principy demokratického zřízení v Athénách a
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí porovná je se současným demokratickým zřízením v
podstatu antické demokracie
České republice

Doba bronzová
Doba železná
Naše země po odchodu Keltů
Úvod do dějin starověku

Mezopotámie, Fénicie, Palestina, Egypt, Indie, Čína

Řecko a Řím

Řecko a Řím
Řecko a Řím

Řecko a Řím
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Dějepis

6. ročník

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
charakterizuje strukturu obyvatelstva vybraných
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí civilizací, objasní postavení otroků v antickém Řecku a
podstatu antické demokracie
Římě, charakterizuje antickou společnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
diskuze: demokratické způsoby řešení konfliktů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Projekt: slavní starověcí řečníci a filozofové
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
antické demokratické volby a politika - simulace ve výuce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
antické demokratické státy x současné demokratické zřízení v ČR
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
přínos antických civilizací pro evropskou vědu a kulturu
Dějepis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

Řecko a Řím

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Tvořivá výchova - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Dějepis

7. ročník

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, časově vymezí středověk, umí ho zařadit mezi jednotlivé Opakování učiva 6. ročníku
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
historické etapy
Úvod do učiva středověku (periodizace, středověká
christianizace a vzniku států
společnost)
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, rozumí rozvrstvení středověké společnosti
Úvod do učiva středověku (periodizace, středověká
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
společnost)
christianizace a vzniku států
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, objasní příčiny a důsledky stěhování národů
Stěhování národů
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, porovnává kulturu evropských a mimoevropských států Raně středověké civilizace a státy
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, charakterizuje Slovany a rozliší jejich jednotlivé jazykové Slované
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
skupiny
christianizace a vzniku států
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní orientuje se ve vývoji a zániku Velkomoravské říše a
Velkomoravská říše
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů vysvětlí její postavení v tehdejší Evropě
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní objasní vnitřní vývoj českého státu a popíše jeho
Počátky českého státu – Přemyslovci, český stát v
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů kontakty s okolními státy
raném středověku
v evropských souvislostech
Evropa na konci raného středověku
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
popíše konflikty mezi světskou a církevní mocí,
Vrcholný a pozdní středověk v evropských zemích
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
charakterizuje vztah katolické církve ke kacířství a jiným
církevní mocí
věroukám
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
popíše život člověka příslušné vrstvy ve vrcholném
Vrcholný a pozdní středověk v evropských zemích
středověké společnosti, uvede příklady románské a
středověku
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
objasní, co je to kolonizace a uvede její příčiny, rozliší
Kolonizace
středověké společnosti, uvede příklady románské a
kolonizaci vnitřní a vnější
gotické kultury
Kolonizace
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Dějepis
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

7. ročník
vysvětlí, jakým způsobem vznikala nová města, uvede
některá městská práva

Český stát ve vrcholném středověku – poslední
Přemyslovci

pojmenuje a na obrázcích rozpozná románské a gotické Románský sloh
stavby a uvede konkrétní příklady románské a gotické
Gotický sloh
architektury u nás i v Evropě
objasní důvody křížových výprav a uvede, proti komu se Křížové výpravy
vedly
stručně popíše příčinu konfliktu, který přerostl ve
Stoletá válka
stoletou válku, uvede její účastníky a objasní roli, kterou
sehrála Jana z Arku
vyjmenuje panovníky z dynastie Lucemburků a uvede
Lucemburkové na českém trůně
jejich přínos pro české země
charakterizuje osobnost Jana Husa, jeho život a dílo

Husitství a husitské války

popíše, o co Husité usilovali, vyjmenuje husitské
proudy, nejvýznamnější bitvy a osobnosti
uvede důsledky husitských válek pro české země

Husitství a husitské války

objasní proces reformace, šíření jejich myšlenek
Evropou a uvede, jakým způsobem na ně církev

Reformace a protireformace

Husitství a husitské války
Pozdní středověk v českých zemích - Jagellonci na
českém trůně
demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a Zámořské objevy a jejich důsledky
důsledky, ukáže na mapě oblasti, do kterých mořeplavci
směřovali
charakterizuje humanismus a renesanci, uvede hlavní
Renesance a humanismus
myšlenky humanismu, vyjmenuje a rozpozná některé
evropské a české památky
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Dějepis

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

7. ročník
reagovala, uvede hlavní protestantské církve a jejich
zakladatele
charakterizuje katolickou reformaci, popíše poslání
jezuitského řádu
orientuje se v důležitých evropských událostech a
rozumí mocenskému rozdělení tehdejší Evropy

Reformace a protireformace
Vybrané evropské mocnosti v 15. a 16. století

objasní postavení českého státu uvnitř habsburské
monarchie a v Evropě

Habsburkové na českém trůnu

rozumí příčinám stavovského povstání u nás, tyto
příčiny vysvětlí a popíše jeho průběh

Stavovské povstání u nás

objasní příčiny rozpoutání třicetileté války, uvede hlavní Třicetiletá válka
protivnické tábory a fáze války, shrne její důsledky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
prohlídka: gotické a renesanční brněnské památky a jejich charakteristické znaky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
diskuze: klady a zápory husitské revoluce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
stavovské povstání u nás (jeho příčiny, průběh a důsledky)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
učivo: stěhování národů, Slované
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
raně středověké civilizace a státy - předchůdci současných evropských států
objevné plavby a jejich důsledky pro Evropu
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Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
Francouzské revoluce a napoleonských válek a
rozbitím starých společenských struktur v Evropě
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
Francouzské revoluce a napoleonských válek a
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpozná základní znaky baroka a rokoka, uvede
nejvýznamnější představitele a významné kulturní
památky té doby u nás i v Evropě
vysvětlí rozdíl mezi absolutistickou, konstituční a
stavovskou monarchií a republikou a uvede konkrétní
země jako příklady
rozumí rozvrstvení tehdejší společnosti a popíše
ekonomické důsledky, které z něj vyplývají

Učivo
Opakování učiva 7. ročníku
Baroko a rokoko
Evropa po třicetileté válce

Evropské státy a USA v 17. a 18. století

formuluje hlavní myšlenky osvícenství a reformy tzv.
osvícenských panovníků

Habsburská monarchie v 18. století

uvede příčiny, které vedly k VFR a formuluje její hlavní
myšlenky

Velká francouzská revoluce

uvědomuje si a vytyčí pozitiva a negativa napoleonské
vlády pro Evropu

Napoleon Bonaparte a napoleonské války
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D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
Francouzské revoluce a napoleonských válek a
rozbitím starých společenských struktur v Evropě
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií

8. ročník
objasní úlohu Vídeňského kongresu a záměry
pořádajících mocností

Ponapoleonská Evropa a Vídeňský kongres

formuluje hlavní cíle jednotlivých etap obrozeneckého
hnutí a jmenuje hlavní představitele

České národní obrození s ohledem na evropský
kontext

porovná obrozenecké hnutí s revolučními snahami ve
vybraných evropských zemích

České národní obrození s ohledem na evropský
kontext

rozpozná rozdíly v uměleckých stylech 18. a 19. století

Klasicismus, empír, romantismus

objasní význam průmyslové revoluce pro vznik moderní Průmyslová revoluce
společnosti a rozvoj vědy a kultury

formuluje pozitiva a negativa průmyslové revoluce s
ohledem na sociální skupiny

Průmyslová revoluce

uvede příčiny, které vedly k výbuchu revolučních snah v Revoluční snahy v Evropě (1815 – 1848)
roce 1848 a formuluje jejich požadavky a cíle se
Revoluční rok 1848 v Evropě a u nás
zaměřením na demokratické reformy

stručně popíše jednotlivé konflikty mezi mocnostmi,
které vedly k utváření mocenských uskupení

Evropa a vybrané státy po roce 1848 do 1. světové
války
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D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

8. ročník
charakterizuje vnitřní a vnější politický vývoj habsburské České země v kontextu Habsburské monarchie do 1.
monarchie po roce 1848 s důrazem na postavení Čechů světové války

vysvětlí, co jsou to kolonie a proč byly pro tehdejší
mocnosti důležité, uvede příklady

České země v kontextu Habsburské monarchie do 1.
světové války

charakterizuje jednotlivé umělecké směry na přelomu
století

Umění na přelomu 19. a 20. století

vysvětlí, jaké byly příčiny vzniku 1. světové války a
uvede, co bylo záminkou pro její rozpoutání
rozliší Dohodu a Trojspolek

Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války
Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války

popíše průběh 1. světové války a jednotlivé fronty ukáže Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války
na mapě
pojmenuje nové technologie použité ve válce
Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války

charakterizuje český domácí a zahraniční odboj a s ním Vznik ČSR
související vznik ČSR
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Online prohlídka: barokní Brno a jeho charakteristické znaky.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Reformy Marie Terezie.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Diskuze: vliv VFR na myšlení Evropanů a evropské dějiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Problemsolving: Představte si sami sebe v roli panovníka mnohonárodnostní monarchie a navrhněte ideální způsob vlády.
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8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
České národní obrození.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Příčiny a záminka rozpoutání 1. světové války.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
České země v kontextu mnohonárodnostní Habsburské monarchie.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Hlavní myšlenky a cíle jednotlivých etap NO.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Myšlenky Velké francouzské revoluce.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Velká francouzská revoluce a cesta k občanské společnosti. Revoluční rok 1848. Vznik ČSR 1918.

5.2.7 Občanská výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Občanská výchova
Člověk a společnost
Vyučovací předmět občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na
utváření občanských postojů, rozvíjí u žáků povědomí o jejich přináležitosti k evropskému civilizačnímu a
kulturnímu okruhu. Seznamuje žáky se základními hodnotami demokratické Evropy, principech spolupráce
mezi státy a významu společné obrany. Rozvíjí u žáků právní a občanské vědomí. Přispívá k rozvoji finanční
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Občanská výchova
gramotnosti. Celkově žáky vybavuje znalostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu zapojení do života
moderní demokratické společnosti.
Předmět občanská výchova vede žáka zejména k:
• respektování mravních principů a pravidel soužití ve společnosti
• poznávání vztahů v rodině a širších společenstvích
• schopnosti vhodně vyjadřovat a obhájit své názory
• učení přebírat zodpovědnost za vlastní názory, chování a jednání
• orientaci žáků v sociální realitě
• začleňování žáků do různých společenských vztahů a vazeb
• rozvoji právního a občanského vědomí
• seznámení s hospodářským životem a rozvoji finanční gramotnosti
• poznávání činnosti státních (politických) institucí a orgánů
• rozvoji sebepoznání, pochopení jednání vlastního i jednání druhých v různých životních situacích
• formování občanského profilu žáka
• chápání tradic, významu a hodnot evropského kulturního a civilizačního okruhu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu
předmětu (specifické informace o předmětu 6. - 8. ročník - 1 vyučovací hodině týdně
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení
Předmět Občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět na druhém stupni základního
vzdělávání. Výuka předmětu bude probíhat v kmenových učebnách. Učebny jsou vybaveny multimediální
technikou, interaktivní tabulí a dataprojektory.
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce, práce s textem, referáty,využití multimediální techniky (video, audio, internet), diskuze
na aktuální témata atd.
Integrace předmětů
• Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vede žáky k vyhledávání informací o aktuálním dění
kompetence žáků
• seznamuje žáky s obecně užívanými termíny (odborné výrazy)
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Občanská výchova

•
•

učí žáky vhodně si plánovat přípravu do školy, napomáhá utváření vlastní identity
rozvíjí schopnost žáků zhodnotit výsledky učení, a poté zdokonalit případné nedostatky
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• vede žáky k aktivnímu řešení problémů a vnímání problémových situací
• směřuje žáky k hledání různých řešení problémů pomocí svých vědomostí a dovedností a upevňuje
jejich snahu problém samostatně vyřešit
• vede žáky k tomu, aby byli schopni obhájit svá rozhodnutí a byli si vědomi toho, že za ně nesou
odpovědnost
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• vede žáky k samostatnému vyjadřování, spisovnému projevu písemnému i ústnímu
• učí žáky vyjadřovat se souvisle a logicky
• rozvíjí u žáků schopnost obhajovat svůj názor a tolerovat názory jiných lidí
• rozvíjí schopnost spolupráce, schopnost vzájemné komunikace v týmu a rozdělení rolí
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• vede žáky ke spolupráci s ostatními spolužáky, učiteli a jinými lidmi
• rozvíjí spolupráci v týmu
• učí žáky prosadit se a obhájit si svůj názor
• vede žáky k podpoře sebedůvěry, sebeúcty a k rozvoji sebepoznání
• rozvíjí základy společenského chování a vystupování žáků
Kompetence občanské:
Učitel:
• vede žáky k toleranci k ostatním lidem, k jejich hodnotám, vyznání, dovednostem
• vysvětluje žákům jejich práva a povinnosti ve škole i mimo školu
• v případě nebezpečí a ohrožení života vede žáky k pomoci druhým lidem
• předkládá žákům základní ekologické souvislosti a problémy a nastiňuje možnosti pomoci v
ochraně životního prostředí
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•

Způsob hodnocení žáků

rozvíjí předpoklady odmítání fyzického a psychického násilí
Kompetence pracovní:
Učitel:
• vede žáky k dodržování vymezených pravidel a k plnění daných povinností
• vyžaduje od žáků odpovědný přístup k dané práci a uplatňování ochrany zdraví svého i zdraví
ostatních
• vede žáky k přípravě na budoucí povolání, ke zhodnocení svých dovedností, vlastností a vědomostí
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Občanská výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
popíše důležité symboly našeho státu a objasní způsoby státní symboly, státní svátky
jejich používání
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VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

6. ročník
popíše místní tradice v naší obci, regionu, kraji

národní i regionální lidové tradice a zvyky

užívá pojmy vlastenectví, národ, státní občanství,
respekt k cizím národům
objasní potřebu tolerance ve společnosti i rodinném
prostředí, aktivně odsoudí rasismus a xenofobii

národnost, státní občanství

objasní principy přiměřeného chování ve společenství
lidí
rozlišuje vhodné a nevhodné projevy ve společnosti

principy rodinného života, komunikace ve společnosti
i v rodině
národní zvyky a tradice u nás i ve světě
národnostních menšiny v ČR
rasismus a další extremistické projevy

seznámí se s principem fungování demokracie,
způsobem řízení obce, kraje, státu, státních a místních
orgánů a institucí

územní uspořádání ČR, krajů ČR,
základní složky státní moci, státní správy a samosprávy

respektuje základní právní normy, které se ho týkají

obecní zastupitelstva, státní orgány, instituce a jejich
kompetence, volby
základní lidská práva, práva dítěte, poškozování
lidských práv, šikana
základní lidská práva, práva dítěte, poškozování
lidských práv, šikana
evropská integrace (EU)

respektuje práva druhých, uvědomuje si význam
lidských práv
rozpozná porušování lidských a dětských práv
porozumí začlenění ČR do EU

objasní význam ekologického způsobu života a zamýšlí
se nad důsledky ničení přírodního prostředí

menšiny žijící v ČR, státní občanství, respektování
jiných národů

problémy konzumního způsobu života, udržitelnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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Národní i regionální lidové tradice a zvyky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina a její rodokmen. Podoby rodiny. Rodinné zvyklosti. Konflikty v rodině a jejich řešení - diskuze.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Konflikty v rodině a jejich řešení - diskuze.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Dodržování pravidel ve společnosti. Když se pravidla nerespektují.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Demokracie, kolektivní rozhodování na úrovni rodiny, obce, kraje a státu. Samospráva kraje. Život ve státě. Vznik státu. Státní uspořádání.
Základní složky státní moci.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace, EU. Organizace spojených národů. Život v Evropě a ve světě, zvyky a tradice jiných států.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Menšiny v ČR. Rasismus a extremistické projevy.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Respekt k menšinám. Rasismus a extremistické projevy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Problémy konzumního způsobu života. Udržitelnost.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ekologický způsob života.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Politický systém v ČR. Základní složky státní moci, státní správy a samosprávy.
Občanská výchova
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník

288

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Občanská výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
pojmenuje české státní symboly a objasní význam jejich
státu a způsoby jejich používání
používání
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
vysvětli pojem vlastenectví a uvědomuje si význam
nacionalismu
důležitých milníků naší historie
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, je schopen zhodnotit kvalitu předložených informací a
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy posoudit důvěryhodnost zdrojů
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
objasní vhodné způsoby a benefity efektivní
komunikace v různých životních situacích
komunikace, objasní rozdíl mezi asertivním a agresivním
jednáním
VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, objasní význam pravidel ve společnosti, nutnost
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, tolerance a navrhne vhodná řešení názorového střetu
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
identifikuje národnostní menšiny
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
vyjádří vlastními slovy proces dospívání a utváření
komunikace v různých životních situacích
osobnosti člověka
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
shrne formy vlastnictví a identifikuje hodnotu peněz a
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich funkci
jejich ochrany, uvede příklady

Učivo
české státní symboly
vlastenectví, Česká republika - demokratický stát,
prezident v české historii, české státní symboly
masmédia, masová kultura, kultura a umění,
historická tradice, kulturní bohatství
způsoby komunikace, asertivita a agresivita, pravidla
chování, důsledky porušování pravidel a norem

život ve společnosti, společenské skupiny, řešení
názorového střetu

národnostní menšiny, rasová nesnášenlivost

dospívání neboli puberta, člověk jako osobnost,
období lidského života
majetek a vlastnictví, peníze a jejich funkce,
hospodaření s penězi
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VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod

navrhne vhodný způsob hospodaření s penězi, načrtne
schéma rodinného rozpočtu, posoudí nutnost výdajů a
dokáže roztřídit výdaje na zbytné a nezbytné

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů

rozpočet, druhy rozpočtu

posoudí význam lidských práv, je schopen reprodukovat základní lidská práva, Všeobecná deklarace lidských
základní pojmy z Listiny základních práv a svobod v ČR práv, Listina základních práv a svobod v ČR,
porušování lidských práv, zvláštní (specifická) lidská
práva, povinnosti plynoucí z práv, postihy dětí a
mladistvých za trestné činy
posoudí význam ozbrojených sil jako prostředku k
ozbrojené síly, AČR, NATO, zahraniční mise, obrana
udržení stability před vznikem globálních i lokálních
státu, globální a ekologické problémy, globální
problémů, vysvětli význam mezinárodních společenství společenské problémy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Národnostní menšiny - seznámení s etniky žijícími v ČR – tradice, soužití s většinovou společností. Rasová nesnášenlivost.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ČR - demokratický stát. Prezidenti v české historii s důrazem na T. G. Masaryka.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Období lidského života. Dospívání neboli puberta. Člověk jako osobnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Asertivita a agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Způsoby komunikace. Asertivita, agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení názorového střetu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Řešení názorového střetu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Globální a ekologické problémy. Globální společenské problémy. Cesty k nápravě.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Globální a ekologické problémy. Globální společenské problémy. Cesty k nápravě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Řešení názorového střetu. Asertivita a agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Společenské skupiny. Život ve společnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Způsoby komunikace. Asertivita a agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pravidla chování. Důsledky porušování pravidel a norem.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Masová kultura. Masmédia.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Obrana státu, ozbrojené síly, armáda ČR. NATO, zahraniční mise.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Národnostní menšiny - seznámení s etniky žijícími v ČR – tradice, soužití s většinovou společností.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Národnostní menšiny - seznámení s etniky žijícími v ČR – tradice, soužití s většinovou společností. Rasová nesnášenlivost.
Občanská výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 7. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výchova ke zdraví - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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•
•

RVP výstupy
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
směřuje k identifikaci v rámci společnosti, na základně
čehož odhadne efektivní způsob uplatnění ve
společnosti, odhalí konflikt a jeho fáze a stanoví
efektivní způsob řešení
porovná rozdíl mezi altruismem a egoismem, autoritou
a solidaritou

na základě získaných informací posoudí vlastní
charakterové a volní vlastnosti a diskutuje o jejich
vhodném využití v osobním životě, pokouší se rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých stanoví rozdíl mezi kreditní a debetní kartou, diskutuje
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
o možnostech jejich využití a posoudí adekvátnost jejich
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
využití
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
identifikuje význam bank a vysvětlí rozdíl mezi úrokem
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a
placeným a přijatým, vyjmenuje některé druhy pojištění
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, a uvede, kdy jich lze využít
kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
je schopen efektivního posouzení osobního či
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
rodinného rozpočtu a možnosti využití případných
deficitu
volných prostředků
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
pojmenuje možnosti adekvátního řešení finančního
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
deficitu
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
objasní vztah mezi nabídkou, poptávkou a cenou
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní produktu
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,

Učivo
Společenská skupina, mezilidské vztahy, chování v
konfliktních situacích a fáze konfliktu

Autorita, solidarita, altruismus, egoismus

Duševní vlastnosti osobnosti, potřeby, zájmy,
hodnoty, sebepoznání, sebehodnocení, pocity, city,
smysly, paměť, životní styl

Peníze, debetní a kreditní karty

Úspory, úvěr, úrok, lichva, banky, vybrané finanční
produkty

Osobní rozpočet, rodinný rozpočet, příjmy a výdaje

Osobní rozpočet, rodinný rozpočet, příjmy a výdaje

Nabídka, poptávka, cenotvorba, konkurence
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na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů

8. ročník

objasní strukturu národního hospodářství, vyjmenuje
příklady dávek a příspěvků

Struktura národního hospodářství, hospodářská
politika státu, státní rozpočet a daně

identifikuje principy demokratického státu a vysvětlí
význam voleb do zastupitelstev

Funkce a typy státu, demokracie, demokratické volby
v ČR a politické strany

vysvětlí význam důležitých úprav vybraných právních
vztahů
popíše svoje práva jako spotřebitel při jednoduchých
právních úkonech

Právní vztahy, smlouvy

pojmenuje orgány právní ochrany

Orgány právní ochrany, kriminalita,

popíše typy protiprávního jednání a případné postihy

Přestupek a trestný čin

vysvětlí pojem korupce, její příčiny a důsledky

Korupce

Práva spotřebitele, koupě, smlouva, reklamace

vysvětlí význam mezinárodní spolupráce, vyjmenuje
Mezinárodní spolupráce, světové a evropské
vybrané světová a evropská společenství, objasní pojem organizace, globalizace
globalizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Společenská skupina, chování v konfliktních situacích.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokratické volby v ČR a politické strany
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Mezinárodní spolupráce, světové a evropské organizace, globalizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Funkce a typy státu.
Demokratické volby v ČR, seznámení s politickým spektrem a hlavními politickými stranami.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Struktura národního hospodářství, hospodářská politika státu, státní rozpočet a daně.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Autorita, solidarita, altruismus, egoismus.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Seznamování se s duševními vlastnostmi osobnosti, rozpoznání pocitů a emocí jiných osob.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání náročných životních situací a zaujetí správného postoje k nim.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobní přednosti, překonávání osobních nedostatků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Duševní vlastnosti osobnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vyjadřování vlastních pocitů a emocí v pro žáky bezpečném prostředí.

5.2.8 Fyzika

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Fyzika

Člověk a příroda
Vyučovací předmět fyzika spadá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Na 2. stupni základní školy navazuje
především na výuku matematiky a na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Umožňuje žákům
hlubší poznání přírodních zákonitostí a jejich aplikaci v praktickém životě.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
• Směřuje žáky k pochopení přírodních procesů, jevů a jejich vzájemných souvislostí, učí žáky
zkoumat jejich příčiny.
• Žáci si osvojují a rozvíjejí své dovednosti, zejména objektivně a spolehlivě pozorovat,
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy pomocí pokusů nebo výpočtů.
• Směřuje žáky k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie.
• Podporuje vytváření kritického a logického myšlení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Fyzika je vyučován na 2. stupni základní školy jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace předmětu:
důležité pro jeho realizaci)
6. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
7. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
8. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
9. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
Organizační vymezení:
Výuka probíhá v odborné nebo kmenové učebně.
Laboratorní práce se provádějí podle potřeby v odborné učebně a je při nich kladen důraz na praktické
ověřování získaných poznatků a dovedností.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
• frontální výuka s demonstračními pomůckami
• skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
• samostatná pozorování a krátkodobé projekty
Předmět fyzika úzce souvisí s dalšími předměty:
matematika: využití matematických dovedností pro výpočty, převody jednotek, rovnice
chemie: skupenství a vlastnosti látek, atomy, molekuly, jaderná energie
zeměpis: magnetické póly Země, kompas, vesmír, sluneční soustava
přírodopis: optika (zrak), akustika (sluch)
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Název předmětu
Integrace předmětů

Fyzika

•

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k vyhledávání, třídění a propojování informací
kompetence žáků
• k samostatnému pozorování a experimentování, získané výsledky žák porovnává a kriticky
posuzuje
• k operování s obecně užívanými znaky a symboly
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
• ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni
• k tomu, aby přemýšleli o nesrovnalostech
• k vyhledávání informací potřebných k řešení zadaných problémů
• k využívání získaných vědomostí a dovedností
• k identifikaci a správnému užívání pojmů
• ke kvalitativnímu a kvantitativnímu popisu fyzikálních jevů
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
ke schopnosti s porozuměním přečíst přiměřeně složitý text
k vyhledávání potřebných údajů na internetu, v příručce, v odborné literatuře
ke správnému vyjadřování pomocí fyzikálních pojmů
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky:
• k účinné spolupráci ve skupině při laboratorních cvičeních
• ke schopnosti přispět k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy nad fyzikálními problémy
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky:
• k pochopení základních environmentálních problémů z fyzikálního hlediska
• ke schopnosti vysvětlení fyzikálních problémů a jevů z běžného života
• k šetrnému využívání elektrické energie a k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů
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Název předmětu

Fyzika

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky:
• k používání materiálů a vybavení odborné učebny (laboratoře) bezpečným a účinným způsobem
• k pochopení významu fyziky v řadě odvětví a oborů, v pracovních činnostech
• k dodržování dohodnuté kvality a termínu práce
Vyučovací předmět Fyzika je posílen o 2 disponibilní hodiny a to v 6. a 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Fyzika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 6. ročník
--> Chemie - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Fyzika

6. ročník

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí
skupenství tělesa nebo látky

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

předpoví, jak se změní délka a objem tělesa při dané
změně teploty
porozumí vztahu mezi hustotou, hmotností a objemem, Vztahy mezi veličinami a jejich využití při výpočtech
využívá vztah při výpočtech, řeší praktické problémy
(hustota, objem, hmotnost)
využívá získané poznatky o působení magnetického pole Magnety a jejich vlastnosti
na magnet
Feromagnetické látky
Magnetická indukce
Magnetické pole Země
zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
Elektrické obvody a jejich části
zařízeními
sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický Elektrické obvody a jejich části
obvod, vyjmenuje běžné zdroje elektrického napětí, umí Vodiče, nevodiče
měřit základní el. veličiny a zná jejich jednotky
Elektrické veličiny a jejich měření
využívá znalosti o atomu k vysvětlení některých
Elektrování třením
elektrických vlastností látek
rozliší vodiče a nevodiče
Vodiče, nevodiče

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

Tělesa, látky, skupenství látek

uvede jevy, které dokazují, že se částice látek neustále a Částicové složení látek, model atomu, pohyb částic
neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí
používá značky základních fyzikálních veličin a jejich
jednotek i základních násobků a dílů jednotek

Fyzikální veličiny – délka, obsah, objem, hmotnost,
čas, teplota, síla hustota
Násobky a díly jednotek a jejich převody
Vztahy mezi veličinami a jejich využití při výpočtech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Fyzika

6. ročník

Seznámení s fyzikálními veličinami, jejich značkami, jednotkami a vzájemnými vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj.
Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
ví, že klid a pohyb jsou relativní

umí rozlišit druhy pohybu podle tvaru trajektorie,
velikosti okamžité rychlosti a délky a tvaru trajektorie
jednotlivých bodů tělesa
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a uvědomuje si rozdíl mezi okamžitou a průměrnou
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rychlostí
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a dokáže číst v grafu závislosti rychlosti na čase, na jeho
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
základě posoudit, o jaký pohyb se jedná, a takový graf
rovnoměrného pohybu těles
sestrojit
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a využívá vztah mezi rychlostí, dráhou a časem k
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
jednoduchým výpočtům
rovnoměrného pohybu těles

Učivo
klid, pohyb, vztažné těleso
trajektorie, přímočarý a křivočarý pohyb
posuvný a otáčivý pohyb
okamžitá rychlost, rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb
dráha, čas, rychlost
okamžitá rychlost, rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb
dráha, čas, rychlost

299

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Fyzika

7. ročník

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici

rozeznává základní druhy sil a uvědomuje si různost
účinků síly na tělesa

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici

zná hlavní myšlenku všech Newtonových zákonů a
dokáže diskutovat jejich rozličné praktické důsledky s
uvážením třecích a dalších odporových sil

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

pozná rozdíl mezi jednozvratnou a dvojzvratnou pákou
a dokáže formulovat či posoudit podmínku rovnováhy
sil na páce
rozlišuje mezi pevnou a volnou kladkou a je si vědom
výhod i nevýhod použití kladek a kladkostrojů

druhy a účinky síly

dokáže sílu graficky znázornit i v praktických příkladech, jednotky, měření, výpočet a znázornění síly
je si vědom významu působiště síly
dokáže vyřešit jednoduché skládání sil včetně sil
různoběžných a stanovit podmínku rovnováhy sil

skládání sil stejné i opačné orientace, výslednice sil a
rovnováha
skládání různoběžných sil, tíhová síla a její působiště
zákon setrvačnosti a odporové síly
zákon síly
zákon vzájemného silového působení
páky jednozvratné a dvojzvratné, rovnováha sil na
páce
pevná a volná kladka, kladkostroj

uvědomuje si různé deformační účinky tlakové síly ve
vztahu k velikosti plochy, na níž působí a dokáže
poskytnout praktické příklady využití těchto poznatků
zná rozdíl mezi smykovým a valivým třením a jeho
využití v praxi

tlaková síla a tlak
účinky tlakové síly, výpočet a jednotky tlaku

ví, jak se šíří tlak v kapalině, dokáže popsat a spočítat
schopnosti jednoduchých hydraulických zařízení

tlak v kapalině, Pascalův zákon a jeho využití

smykové a valivé tření

popíše princip spojených nádob a vysvětlí hydrostatické hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak
paradoxon
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh

7. ročník
vysvětlí Archimedův zákon a rozumí jeho dopadům na
chování těles ponořených do kapalin

hydrostatická vztlaková síla a Archimedův zákon

zná složení a strukturu atmosféry Země

atmosféra Země a atmosférický tlak

ví, na čem závisí atmosférický tlak a jak jej měříme

atmosféra Země a atmosférický tlak

dokáže vysvětlit rozdíl mezi pod tlakem a přetlakem a
popsat chování těles v atmosféře v důsledku
Archimédova zákona
zná rozdíly mezi jednotlivými zdroji světla a vyjmenuje
příklady různých takových zdrojů

podtlak, přetlak a vztlak v atmosféře

bodové a plošné, vlastní a nevlastní zdroje světla

dokáže posoudit šíření světla různými prostředími

optická prostředí
šíření a rychlost světla, stín a polostín, zatmění Slunce
a Měsíce
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce na základě poznatků o šíření a rychlost světla, stín a polostín, zatmění Slunce
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
přímočarém šíření světla
a Měsíce
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve zná zákon odrazu světla a dokáže vysvětlit a znázornit
zákon odrazu světla, zobrazení zrcadly
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
zobrazení rovinnými a kulovými zrcadly
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou kvalitativně vysvětlí lom světla ke kolmici a od kolmice, lom světla, druhy čoček, zobrazení čočkami, optické
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
mezní úhel a totální odraz
přístroje
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou popíše druhy čoček a vysvětlí princip jednoduchých
lom světla, druhy čoček, zobrazení čočkami, optické
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
optických přístrojů
přístroje
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
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F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami

7. ročník
zná stavbu a funkci lidského oka

lidské oko, vady a choroby oka a jejich korekce

stručně popíše vady oka a jejich korekce

lidské oko, vady a choroby oka a jejich korekce

dokáže posoudit optické klamy

optické klamy

na základě lomu světla vysvětlí rozklad světla

rozklad světla

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Seznámení se základními zákony a vztahy v klasické Newtonovské fyzice, užívání výpočtových rovnic pro popis dějů okolo nás.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí.
Fyzika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Chemie - 8. ročník
--> Matematika - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Fyzika

RVP výstupy
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

8. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí pojmům práce a energie

Učivo
Práce, energie, teplo

v jednoduchých případech určí práci vykonanou silou

Práce, výkon

chápe vztah mezi výkonem, příkonem a účinností,
využívá vztah při výpočtech
odliší druhy energií a jejich přeměny

Výkon, příkon, účinnost

uvede příklady tepelné výměny

Tepelná výměna

Polohová energie, pohybová energie a jejich přeměny

chápe rozdíl mezi tepelným vodičem a izolantem, uvádí Tepelné vodiče a izolanty
příklady použití
v jednoduchých případech určí teplo tělesem přijaté
Měrná tepelná kapacita
nebo odevzdané
Přenos vnitřní energie
určí skupenství látek a jeho změny
Přeměny skupenství
Tání a tuhnutí
Vypařování, var, kapalnění
Sublimace a desublimace
rozumí pojmu elektrický náboj
Elektrické vlastnosti látek, elektrický náboj
rozliší vodič a izolant

Elektrické vlastnosti látek, elektrický náboj

osvojí si metody měření elektrického proudu a napětí

Elektrický proud a napětí

využívá Ohmův zákon při řešení jednoduchých úkolů

Ohmův zákon

početně i pokusně určí elektrický odpor

Elektrický odpor, rezistory
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Fyzika
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

8. ročník
početně určí elektrickou práci

Elektrická práce

vysvětlí pojmy výkon, příkon a účinnost elektrického
proudu
rozpozná zdroje zvuku

Výkon, příkon a účinnost elektrického proudu

rozumí principu šíření zvuku

Šíření zvuku

chápe vztah mezi tónem, výškou a kmitočtem

Tón, výška a kmitočet

porozumí pojmům odraz zvuku, ozvěna a dozvuk

Odraz zvuku, ozvěna a dozvuk

uvede příklady využití infrazvuku a ultrazvuku

Infrazvuk a ultrazvuk

Zdroje zvuku

vnímá důležitost ochrany lidí i životního prostředí před Ochrana před nadměrným hlukem
nadměrným hlukem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Seznámení s pokročilejšími zákony a vztahy ve fyzice, užívání výpočtových rovnic pro popis energie, práce, tepelné výměny a elektrických charakteristik.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Využívání energie, možnosti a způsoby šetření.
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5.2.9 Chemie

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

2

Chemie

Člověk a příroda
Vyučovací předmět chemie, vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučování chemie
vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich
každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném, účelném a ekonomickém zacházení
s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Chemie má poskytnout žákům co
nejvíce příležitostí k tomu, aby pochopili, že bez základních znalostí chemických látek a jejich reakcí se
člověk neobejde v žádné oblasti své činnosti, aby si uvědomovali významné uplatnění chemie
v budoucnosti.
Vzdělávání v předmětu chemie se zaměřuje na:
• získávání základních poznatků z různých oborů chemie
• osvojování dovedností spojených s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí,
s prováděním jednoduchých chemických pokusů a nacházení vysvětlení chemických jevů,
zdůvodňování vyvozených závěrů a uvádění je do širších souvislostí s praktickým využitím;
• poznávání zásad bezpečné práce s chemikáliemi (zejména s běžně prodávanými hořlavinami,
žíravinami, zdraví škodlivými a jedovatými látkami) a schopnosti poskytnout první pomoc při
úrazech způsobených těmito látkami;
• seznamování s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu 8.-9. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení předmětu:
Předmět chemie je vyučován na 2. stupni v 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět. Výuka probíhá v
odborné učebně vybavené i pro potřeby laboratorních prací.
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Název předmětu

Integrace předmětů

Chemie
Realizace předmětu probíhá v úzké součinnosti s dalšími vyučovacími předměty (fyzika, matematika,
přírodopis) a společně s nimi integruje související témata.
Formy a metody výuky předmětu: výkladové hodiny, skupinová práce, pozorování a pokusy, školní
projekty, laboratorní práce

•

Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáka k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vytváření základních studijních návyků, vyžaduje jejich plnění
kompetence žáků
• znalosti pravidel bezpečné práce v chemii
• poznání na základě konkrétních příkladů z praxe
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáka k:
• využívání nově získaných postupů při řešení problémů z praxe
• řešení úkolů, při kterých kombinuje informace z různých zdrojů
• vytrvalosti, logickému myšlení a ověřování správnosti výsledků
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáka k:
• výstižnému vyjádření názorů ústně i písemně
• komunikaci ve skupině a spolupráci při řešení zadaných úkolů
• prezentování výsledků vlastní práce, přijímání zpětné vazby a k poučení z vlastních chyb
• pochopení a používání správné chemické terminologie, chemického názvosloví, písemnému
vyjádření chemických rovnic a vzorců
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáka k:
• práci ve skupině, při níž je schopen prosadit svůj názor a prezentovat výsledky před spolužáky
• aktivnímu zhodnocení své práce ve skupině
• respektování názorů druhých
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Chemie

Způsob hodnocení žáků

Učitel vede žáka k:
• respektování hygienických a bezpečnostních pravidel
• zodpovědnosti, ochraně zdraví svého i zdraví spolužáků
• správnému nakládání s chemickými látkami
• ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáka k:
• dodržování pravidel pro práci v chemické laboratoři
• bezpečné práci, ohleduplnosti k pomůckám a životnímu prostředí
• k osvojování pracovních a hygienických návyků
• k dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Chemie
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Chemie

8. ročník

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
rozlišuje tělesa a látky
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
zjišťuje vlastnosti látek pozorováním, pokusem,
měřením
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými zná pravidla bezpečnosti práce a chování v učebně
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
chemie a při manipulaci s chemikáliemi
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými orientuje se ve významech piktogramů, H a P- vět
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů vyjmenuje příklady hasících přístrojů a postupy jejich
na řešení modelových situací z praxe
použití, zná zásady chování při vzniku požáru
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
rozdělí látky na látky chemicky čisté a na směsi
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
vysvětlí rozdíl mezi směsí stejnorodou a různorodou a
uvede přiklady
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky používá pojmy koncentrovaný, zředěný, nasycený,
roztok daného složení
nenasycený roztok
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky vypočítá hmotnostní zlomek a složení roztoku vyjádří v
roztok daného složení
procentech
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
popíše metody dělení směsí na složky a některé z nich
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
prakticky provede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
vysvětlí rozdíl mezi pitnou, užitkovou, odpadní a
jejich výskytu a použití
destilovanou vodou a uvede příklad jejich využití
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
popíše čištění vody v čističkách odpadních vod a úpravu
jejich výskytu a použití
pitné vody

Učivo
Chemie jako věda
Tělesa a látky
Vlastnosti látek (barva, zápach, hustota, rozpustnost)
Zásady bezpečné práce

Nebezpečné látky a přípravky (piktogramy, H a P-věty)

Hořlaviny (význam tříd nebezpečnosti)
Chemicky čisté látky a směsi
Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky, hmotnostní
zlomek)
Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky, hmotnostní
zlomek)
Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky, hmotnostní
zlomek)
Metody oddělování složek směsí

Voda (koloběh vody v přírodě, voda destilovaná,
pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
Voda (koloběh vody v přírodě, voda destilovaná,
pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
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Chemie
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich výskytu a použití
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a
sloučenina ve správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a
sloučenina ve správných souvislostech

8. ročník
popíše složení vzduchu a jeho jednotlivé složky

Vzduch (složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva)

uvede příklady znečišťování vody a vzduchu a navrhuje
způsoby, jak toto omezit
vysvětlí stavbu atomu

Vzduch (složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva)

vyhledá v PSP protonové číslo a umí určit počet
protonů, elektronů a neutronů v atomu

Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)
Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)

vysvětlí vznik iontů a zapíše ho chemickou rovnicí

Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)

vysvětlí vznik molekuly a rozlišuje, z kolika prvků a
kolika atomů je molekula tvořena

Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)

dokáže zapsat molekuly chemickou značkou, případně
vzorcem

Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)

umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou

Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
používá a zná názvy a značky vybraných chemických
Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a prvků
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
usuzuje na jejich možné vlastnosti
periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
vysvětlí rozdílné vlastnosti kovů, nekovů a polokovů a
Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a vyhledá je v PSP
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
usuzuje na jejich možné vlastnosti
periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
zná praktické využití vybraných prvků a jejich sloučenin Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
usuzuje na jejich možné vlastnosti
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CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

8. ročník

objasní vznik chemické vazby, rozpozná jednotlivé typy
vazeb

vysvětlí pojem chemická reakce a dokáže ji zapsat
chemickou rovnicí
vypočítá látkové množství a molární hmotnost látek

uvede příklady některých chemických reakcí

dokáže vysvětlit vliv teploty, koncentrace reaktantů a
katalyzátoru na rychlost chemické reakce

periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
Chemické sloučeniny (chemická vazba)

Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost)
Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost)
Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost)
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

charakterizuje dvouprvkové sloučeniny s důrazem na
halogenidy, oxidy, sulfidy

Anorganické sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy),
oxidační číslo, názvosloví

tvoří chemické vzorce a názvy halogenidů, oxidů a
sulfidů

Anorganické sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy),
oxidační číslo, názvosloví

jmenuje vybrané halogenidy, oxidy, sulfidy, popíše
Anorganické sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy),
jejich výsky, vlastnosti, využití a vliv na životní prostředí oxidační číslo, názvosloví

vysvětlí, jaké látky nazýváme hydroxidy a kyseliny

Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
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CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

8. ročník
zjistí kyselost roztoků pomocí stupnice pH a pomocí
indikátorů
tvoří chemické vzorce a názvy hydroxidů, popíše
vlastnosti a využití vybraných hydroxidů
tvoří chemické vzorce a názvy kyselin, rozlišuje
bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, jmenuje vlastnosti a
použití vybraných zástupců
vysvětlí podstatu neutralizace a dokáže ji zapsat
chemickou rovnicí

Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
Neutralizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda (model koloběhu vody v přírodě).
Vzduch (složení vzduchu - grafické znázornění).
Přírodní zdroje: zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji. Chemické prvky jako přírodní
zdroje.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Laboratorní práce.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Referáty na téma: změny ve složení atmosféry - teplotní inverze, ozónová díra, kyselé deště.
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5.2.10 Přírodopis

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6

Přírodopis

Člověk a příroda
Vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým zaměřením
navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Žáci mají možnost poznávat přírodu jako
vzájemně propojený systém, jehož jsou nedílnou součástí.
Vzdělávání v předmětu Přírodopis se zaměřuje na:
• zkoumání přírodních jevů a procesů pomocí empirických metod (měření, pokusy, pozorování)
• kladení otázek o průběhu a příčinách přírodních jevů a souvislostech mezi nimi, o jejich vlivu na
zdraví a jeho ochranu
• zapojení do aktivit, které vedou k šetrnému chování k přírodním systémům
• porozumění souvislostem mezi stavem přírodního prostředí a životního prostředí
• rozvoj způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek o přírodních faktech
• posuzování důležitosti, správnosti a spolehlivosti přírodovědných hypotéz nebo závěrů
• utváření dovednosti, jak se vhodně chovat při kontaktu s objekty či situacemi potencionálně nebo
aktuálně ohrožujícími životy, majetek nebo životní prostředí lidí
• šetrné způsoby využití energií, zvláště využívání obnovitelných zdrojů
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět přírodopis se na 2. stupni školy vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace
důležité pro jeho realizaci)
6. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
7. + 8. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
9. ročník - 1 vyučovací hodina týdně
Organizační a obsahové vymezení
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Název předmětu

Integrace předmětů

Přírodopis
Realizace předmětu probíhá v úzké součinnosti s dalšími vyučovacími předměty (fyzika, chemie, zeměpis,
výchova ke zdraví) a společně s nimi integrují související témata.
Formy a metody výuky předmětu: výkladové hodiny, skupinová práce, pozorování a pokusy, školní
projekty, laboratorní práce a terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu, přírodopisné exkurze). Terénní
výuka se uskutečňuje v blízkosti školy nebo formou exkurze do vzdálenějších lokalit.
Při laboratorních pracích se běžná třída dělí na polovinu.
Při výuce jsou využívány učebnice, pracovní listy, sešity, přírodniny, multimediální technika a jiné pomůcky.

•

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáka k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• schopnosti vyvozovat obecné závěry na základě získaných poznatků a dokázat platnost obecného
kompetence žáků
závěru na konkrétním případu
• využívání získaných poznatků k řešení aktuálních problémů v praxi
• vyhledávání nových poznatků, jejich třídění a objevování souvislostí mezi nimi
• hodnocení výsledků vlastní práce a předejití obdobných chyb při dalších pracovních činnostech
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáka k:
• hledání nového řešení aktuálně zadaných úkolu na základě dosažených zkušeností
• ověřování správnosti výsledků
• využívání nově získaných postupů při řešení problémů z praxe
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáka k:
• komunikaci ve skupině a spolupráci při řešení zadaných úkolů
• prezentování výsledků vlastní práce, přijímání zpětné vazby a k poučení z vlastních chyb
• užívání správné biologické terminologie
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáka k:
• práci ve skupině, při níž je schopen prosadit svůj názor a prezentovat výsledky skupiny před
spolužáky

313

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Název předmětu

Přírodopis

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

aktivně zhodnotit svou práci ve skupině, přínos, využití vlastních předpokladů pro řešení úkolu
Kompetence občanské:
Učitel vede žáka k:
• respektování hygienických a bezpečnostních pravidel
• ochraně svého zdraví i zdraví spolužáků
• užívání základních pravidel ochrany přírody a udržení kvalitního životního prostředí v běžném
životě
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáka k:
• práci v souladu s hygienickými a bezpečnostními pravidly
• vykonávání zadané práce s ohledem na ochranu svého zdraví a životního prostředí
Vyučovací předmět přírodopis je posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace, a to v 7. a 8.
ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Občanská výchova - 6. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
užívá s porozuměním pojmy: Galaxie, vesmír, sluneční
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin soustava, Slunce
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
vyjmenuje vrstvy Země
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
objasní pojmy litosféra, atmosféra, pedosféra,
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin hydrosféra biosféra
i oběhu vody
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
dělí přírodu na živou a neživou a uvede příklady
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
chápe rozdíl mezi podmínkami a projevy života, uvede
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
příklady
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

popíše teorii vzniku života na Zemi od nejjednodušších
organizmů v oceánech až po přechod organizmů na
souš, charakterizuje jednotlivá geologická období,
hovoří o možných dalších teoriích vzniku Země a života
na Zemi
definuje fotosyntézu jako základní podmínku života
objasní vznik rozmanitosti života na Zemi, jmenuje
člověka jako živočicha, který nejvíce ovlivňuje život na
Zemi

Učivo
Země ve vesmíru

Stavba Země

Obaly Země

Živá a neživá příroda
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
význam (výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin,
reakce na podněty; názory na vznik života)
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi

Fotosyntéza – základní principy
Rozmanitost života na Zemi
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P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

6. ročník
popíše potravní vztahy mezi organizmy, chápe rozdíl
mezi potravním řetězcem a pyramidou

Potravní vztahy mezi organizmy

s porozuměním používá pojmy: producent, konzument
(býložravec, masožravec, všežravec), rozkladač

Potravní vztahy mezi organizmy

definuje pojem cizopasník, parazit, symbióza, uvede
příklady

Potravní vztahy mezi organizmy

využívá dalekohled, lupu a mikroskop při pozorování
Laboratorní práce
přírody, samostatně zhotoví jednoduchý mikroskopický
preparát
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody samostatně pracuje s mikroskopem, dodržuje postup
Laboratorní práce
při práci s mikroskopem, určuje zvětšení
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
definuje buňku jako základní jednotku živých organizmů Struktura organizmů
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
popíše základní stavbu rostlinné a živočišné buňky,
Srovnání rostlinné a živočišné buňky
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
uvede rozdíly
jednotlivým orgánům
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vymezí rozdíl mezi jednobuněčnými organizmy,
Jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
koloniemi a mnohobuněčnými organizmy, uvede
orgánů
příklady
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
s porozuměním používá pojmy: buňka, tkáň, pletivo,
Jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
organizmus
jednotlivým orgánům
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
vyjmenuje hlavní znaky virů, jejich výskyt a význam
Viry – výskyt, význam a praktické využití
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
uvede některá virová onemocnění a určí způsob, jak se Viry – nebuněční parazité buněk
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
proti nim bránit
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
vyjmenuje říše organizmů, objasní pojmy: rodové a
Přehled organizmů
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
druhové jméno a uvede příklady
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6. ročník

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

vyjmenuje znaky bakterií, popíše jejich stavbu a
rozmnožování
rozezná základní druhy bakterií, jejich výskyt a význam

Bakterie – výskyt, význam a praktické využití

zná některé druhy bakterií způsobující choroby virového
a bakteriálního původu
vyjmenuje základní znaky sinic, objasní, jak se liší buňka
sinic od buňky bakterií, řadí sinice mezi producenty
objasní vznik vodního květu a rizika spojená s koupáním
v něm
charakterizuje houby jako organizmy, které nemají
schopnost fotosyntézy

Bakterie – jednobuněčné organizmy

rozdělí houby podle způsobu života na rozkladné,
cizopasné a symbiotické

Houby

popíše stavbu těla kvasinek, jejich rozmnožování,
vysvětlí, jak člověk využívá procesu kvašení

Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní
a negativní vliv na člověka a živé organismy

popíše stavbu těla plísní, jejich rozmnožování,
vyjmenuje zástupce

Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní
a negativní vliv na člověka a živé organismy

popíše stavbu těla a rozmnožování hub s plodnicemi,
jejich výskyt

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

vyjmenuje zástupce jedlých, nejedlých a jedovatých
hub, vybrané zástupce pozná podle obrázku

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

objasní význam hub v přírodě a rozumí pojmu
mykorhiza

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

Bakterie – jednobuněčné organizmy

Sinice – modrozeleně zbarvené bakterie
Sinice – modrozeleně zbarvené bakterie
Houby
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P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

6. ročník
Vlastními slovy vysvětlí pravidla sběru hub

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

chápe lišejník jako složený organizmus, popíše stavbu
jeho těla a vyjmenuje zástupce

Lišejníky – výskyt a význam

objasní význam lišejníku

Lišejníky – výskyt a význam

zná pojem bioindikátor

Lišejníky – výskyt a význam

vyjmenuje charakteristické znaky řas, chápe jejich
význam jako producentů

Systém rostlin - řasy

dělí řasy na zelené, hnědé a červené

Řasy

vyjmenuje některé zástupce řas

Řasy

rozumí pojmu plankton

Řasy

zná základní znaky prvoků, popíše jejich buňku a způsob Prvoci
rozmnožování
uvádí příklady organismů, kteří se rozmnožují
nepohlavně a pohlavně
dělí prvoky podle způsobu pohybu, uvede příklady

Vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů
Prvoci
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

6. ročník
popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy,
rozmnožování a životní prostředí žahavců, uvede
příklady
popíše stavbu těla ploštěnců

Žahavci

Ploštěnci

orientuje se ve vývojovém cyklu motolice jaterní a
Ploštěnci
tasemnic, správně používá pojem mezihostitel a hostitel
zná zásady ochrany před nákazou cizopasnými ploštěnci Ploštěnci

popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy,
Hlístice
rozmnožování a životní prostředí hlístic, uvede příklady
definuje skupiny měkkýšů, jmenuje jejich společné a
rozdílné znaky, popíše jejich životní prostředí a význam

Měkkýši

popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy a
rozmnožování hlemýždě zahradního, škeble rybničné a
chobotnice pobřežní
popíše stavbu těla, rozmnožování a životní prostředí
kroužkovců na příkladu žížaly obecné

Plži, mlži a hlavonožci

Kroužkovci

vymezí společné znaky členovců, dělí je na klepítkatce, Členovci
korýše a vzdušnicovce, uvede příklady jejich významu
pro člověka
definuje společné znaky klepítkatců, dělí klepítkatce na Členovci
hrotnatce a pavoukovce, popíše jejich životní prostředí
popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy a
rozmnožování křižáka obecného, uvede příklady
jednotlivých skupin pavoukovců

Pavoukovci
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

6. ročník
jmenuje společné znaky korýšů, popíše stavbu těla,
rozmnožování a životní prostředí raka říčního, jmenuje
příklady dalších korýšů
dělí vzdušnicovce na mnohonožky, stonožky,
chvostoskoky a hmyz, uvede rozdíly ve stavbě těla
mnohonožek a stonožek
popíše hlavní vnější znaky a způsob rozmnožování
hmyzu, uvede rozdíly ve stavbě těla mnohonožek a
stonožek
popíše stavbu těla včely medonosné

Korýši

Vzdušnicovci

Vzdušnicovci

Hmyz

rozdělí hmyz na hmyz s proměnou dokonalou a
Vybrané řády hmyzu s proměnou nedokonalou
nedokonalou, uvede příklady řádů, jejich hlavní znaky a
zástupce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pokusy, pozorování přírodních jevů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Živá a neživá příroda, vycházka do okolí spojená s pozorováním ekosystémů .
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života na Zemi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Laboratorní práce, práce s mikroskopem.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Rozmanitost života na Zemi, výukové programy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Potravní vztahy mezi organizmy – potravní pyramida.
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Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Učivo
Vývoj, vývin a systém živočichů

vysvětlí způsob rozmnožování

Vývoj, vývin a systém živočichů

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů –
strunatci, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Vývoj, vývin a systém živočichů

pozná významné zástupce jednotlivých skupin živočichů Vývoj, vývin a systém živočichů

určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin

Vývoj, vývin a systém živočichů

odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě

Projevy chování živočichů

na příkladech objasní způsob života živočichů a jejich
přizpůsobení danému prostředí

Projevy chování živočichů
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objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů

7. ročník

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
pozná hospodářsky a epidemiologicky významné druhy
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se
živočichy

Rozšíření, význam a ochrana živočichů

uvede příklady živočišných společenstev

Rozšíření, význam a ochrana živočichů

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a
uvede praktické příklady jejich funkcí a význam a vztahů
v rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických
projevů – fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování a
jejich využití pro pěstování rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje
jejich významné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Anatomie a morfologie rostlin

pozná a zařadí vybrané zástupce mechorostů,
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných rostlin
(jednoděložných a dvouděložných)
vysvětlí jejich vývoj a uvede využití hospodářsky
významných zástupců

Mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a
krytosemenné rostliny

uvede význam hospodářsky důležitých rostlin

Význam rostlin a jejich ochrana

Anatomie a morfologie rostlin

Fyziologie rostlin

Systém rostlin

Mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a
krytosemenné rostliny
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P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence
živých a neživých složek ekosystému
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

7. ročník
chápe nutnost ochrany rostlin

Význam rostlin a jejich ochrana

zná význam jednotlivých ekosystémů a způsob jejich
Význam rostlin a jejich ochrana
ochrany
uvede příklad výskytu organizmů v určitém prostředí a Ekosystémy
vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů –
Ekosystémy
populace, společenstva, ekosystémy
aplikuje praktické metody poznávání přírody
Praktické poznávání přírody
rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem a Praktické poznávání přírody
za použití lupy a mikroskopu
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody používá jednoduchý žákovský mikroskop
Praktické poznávání přírody
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aktivně používá především zjednodušené určovací klíče Praktické poznávání přírody
a atlasy
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody správně povede a vyhodnotí jednoduchý pokus
Praktické poznávání přírody
(experiment)
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování Praktické poznávání přírody
při poznávání živé a neživé přírody ve třídě i při pobytu
v přírodě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Laboratorní práce, práce s atlasem a klíčem k určování rostlin a živočichů, práce s mikroskopem.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Příklady systémů organizmů – populace, společenstva, ekosystémy; výskyt organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Význam živočichů v přírodě i pro člověka, hospodářsky a epidemiologicky významné druhy; zásady bezpečného chování ve styku se živočichy; hospodářsky významné
druhy rostlin; bezpečné chování člověka ve vztahu k živočichům.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Nutnost ochrany rostlin; význam jednotlivých ekosystémů a způsob jejich ochrany.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pozorování přírody, laboratorní práce.

323

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život

Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše vnější a vnitřní stavbu těla savců

Učivo
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla –
tkáně, orgány, orgánové soustavy, rozmnožování

uvede obecnou charakteristiku savců (vývoj,
rozmanitost, společné znaky savců)

Vývoj, vývin a systém živočichů – strunatci (savci)

rozdělí druhy chování a uvede příklady

Projevy chování živočichů

vysvětlí význam savců

Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů

zástupce savců zařazuje do systému, uvede hlavní
zástupce jednotlivých skupin

Vývoj, vývin a systém živočichů – strunatci (savci)

popíše způsob života vybraných zástupců a jejich
přizpůsobení danému prostředí

Projevy chování živočichů
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P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy

8. ročník
jmenuje hospodářsky a epidemiologicky významné
druhy

uvede důležité etapy vývoje současného člověka

Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů
Fylogeneze člověka

vyjmenuje předchůdce současného člověka

Fylogeneze člověka

popíše stavbu kosti, růst a vývoj kosti

Opěrná soustava

vyjmenuje možná spojení kostí

Opěrná soustava

popíše kostru lidského těla

Opěrná soustava

popíše stavbu svalu

Pohybová soustava

vyjmenuje a ukáže základní svaly lidského těla

Pohybová soustava

hovoří o péči o domácí živočichy

uvede zástupce, kteří mají význam jako hospodářská
zvířata
zná pravidla bezpečného chování při styku se zvířaty
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P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

8. ročník
vyjmenuje tělní tekutiny a uvede jejich funkce

Oběhová soustava

uvede složení krve

Oběhová soustava

uvede druhy cév, popíše stavbu srdce

Oběhová soustava

vysvětlí funkci srdce a popíše krevní oběh

Oběhová soustava

zná zásady první pomoci při krvácení a zástavě krevního Oběhová soustava
oběhu
popíše jednotlivé orgány dýchací soustavy

Dýchací soustava

uvede funkci dýchací soustavy

Dýchací soustava

vyjmenuje některé nemoci dýchací soustavy a uvede
jejich prevenci
uvede funkce trávicí soustavy

Dýchací soustava
Trávící soustava

popíše jednotlivé orgány trávicí soustavy a jejich funkci Trávící soustava

uvede některá onemocnění trávicí soustavy, jejich léčbu Trávící soustava
a prevenci
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P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy

8. ročník
vyjmenuje orgány vylučovací soustavy

Vylučovací soustava

popíše stavbu ledvin

Vylučovací soustava

uvede některá onemocnění vylučovací soustavy, jejich
léčbu a prevenci
popíše stavbu a funkce kůže

Vylučovací soustava

popíše zásady péče o pokožku

Kožní soustava

uvede některé poruchy kožní soustavy

Kožní soustava

popíše stavbu neuronu

Řídící (vyšší nervová činnost)

popíše reflexní oblouk

Řídící (vyšší nervová činnost)

popíše části nervové soustavy (stavbu mozku)

Řídící (vyšší nervová činnost)

uvede některé nemoci nervové soustavy

Řídící (vyšší nervová činnost)

vyjmenuje a popíše stavbu a funkci smyslových orgánů

Smyslová soustava

vyjmenuje mužské a ženské pohlavní orgány

Rozmnožovací soustava

Kožní soustava
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8. ročník

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě

popíše menstruační cyklus

Rozmnožovací soustava

popíše vznik a vývoj plodu

Ontogeneze člověka, rozmnožování

popíše jednotlivé fáze ve vývinu člověka

Ontogeneze člověka, rozmnožování

vysvětlí pojem dědičnost a její podstatu

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě

Dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti a přenos dědičných informací, genetické
křížení
Dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti a přenos dědičných informací, genetické
křížení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Stavba těla a jednotlivé soustavy člověka, rozmnožování, dědičnost.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Ochrana biologických druhů (hospodářská zvířata) - důvody a způsoby ochrany.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Rozšíření, význam a ochrana živočichů, péče o domácí mazlíčky i hospodářská zvířata.

5.2.11 Zeměpis

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Zeměpis

Člověk a příroda
Vyučovací předmět Zeměpis obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda . Navazuje na
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Vzdělávací obsah předmětu má přírodovědný i
společenskovědní charakter.
Předmět Zeměpis má integrující charakter již svojí podstatou, spojuje poznatky přírodního prostředí se
socioekonomickými poznatky. Realizace zeměpisu probíhá v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími
předměty (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova) a společně s nimi integruje související
témata.
Vzdělávání v předmětu Zeměpis:
• poskytuje žákům metody a prostředky k osvojení hlavních geografických pojmů, objektů a jevů a
ukazuje na možnosti využití získaných poznatků v praxi
• podněcuje žáky pro práci s mapou, atlasem a turistickou mapou, glóbusem, buzolou a kompasem
• vede žáky nejen k osvojení poznatků o jednotlivých částech světa, ale učí je také pracovat v širších
souvislostech a s více zdroji informací, čímž podporuje tvořivé a logické myšlení
• předkládá žákům vysvětlení důsledků lidské činnosti pro život na Zemi a seznamuje je s chováním,
které vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji
• učí žáky, jak přežít v krizových situacích, mezi které patří povodně, zemětřesení, sopečná činnost
nebo pohyb v neznámém prostředí
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět na 2. stupni školy ve všech ročnících.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace je pro 6. ročník 2 hodiny týdně, pro 7., 8. a 9. ročník 1+1 disponibilní hodina týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Ve výuce jsou využívány tyto metody a formy výuky: výkladové hodiny, hodiny s problémově pojatou
výukou, školní projekty, naučné vzdělávací programy a terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu,
zeměpisné exkurze).
Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v odborné učebně. Terénní výuka se uskutečňuje v blízkém
okolí školy, případně formou exkurze do vzdálenějších lokalit.
Při výuce žáci využívají učebnici, pracovní sešit, mapy, atlas, zeměpisné příručky, a další pomůcky.
Integrace předmětů
• Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
Učitel:
• motivuje žáky k získávání geografických informací z různých zdrojů
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Zeměpis

•

vede žáky k nalezení vhodných způsobů učení, k používání vhodných pomůcek (encyklopedie,
mapy)
• podporuje u žáků samostatnost a tvořivost zadáváním vhodných úkolů a referátů
• propojuje poznatky z jiných vzdělávacích oblastí
• vede žáky k používání odborné terminologie a jejímu využití v praxi
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých zdrojů a k jejich využívání při řešení
problémů
• usiluje o využití různých metod k řešení a vyvození závěrů
• pomáhá nalézat a pojmenovat shodné, podobné a odlišné znaky geografických objektů, jevů a
procesů
• seznamuje žáky s podstatnými lokálními, regionálními a globálními problémy přírodní a
společenské sféry
• vede žáky k hledání logických vazeb a souvislostí
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• vede žáky ke správné formulaci vlastních myšlenek a názorů a jejich vyjadřování při vzájemné
diskuzi
• snaží se o diskusi ve třídě, o nalezení společných řešení
• vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• vede žáky k práci ve skupině, vytváří příležitosti pro diskuzi žáků
• navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
• rozděluje pracovní úkoly ve skupině, vede žáky k vytváření pravidel pro práci v týmu a kontroluje
dodržování postupů práce
Kompetence občanské:
Učitel:
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Název předmětu

Zeměpis

•
•
•
•
•
•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

podporuje u žáků zájem o životní prostředí, o místo, ve kterém žijeme
na konkrétních příkladech vysvětluje a uvádí nutnost ochrany životního prostředí
posiluje u žáků zodpovědnost za zachování udržitelného rozvoje společnosti
vede žáky k uplatnění svých znalostí a dovedností v praktickém životě
zdůrazňuje žákům dodržování pravidel slušného chování a ohled na druhé
vede žáky ke sledování aktuálního dění ve světě
Kompetence pracovní:
Učitel:
• zadává žákům úkoly tak, aby měli možnost si práci sami organizovat, navrhnout její pracovní
postup a časový rozvrh
• vede žáky k používání geografických pomůcek v praktickém životě
• dbá na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci žáků v terénu
Vyučovací předmět zeměpis je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace, a to 7. - 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Fyzika - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
popíše vznik, tvar, povrch, stáří a rozměry planety Země Zemské těleso

vyjmenuje všechny oceány a světadíly a zakreslí je do
slepé mapy

Zemské těleso

vysvětlí pojem zemská osa

Otáčení Země kolem své osy

zná přesnou dobu jednoho otočení Země kolem své osy Otáčení Země kolem své osy
a umí popsat důsledky rotace Země
vysvětlí příčiny střídání čtyř ročních období a uvede
jejich časové ohraničení

Oběh Země kolem Slunce

objasní délku dne a noci v průběhu jednotlivých ročních Oběh Země kolem Slunce
období a umí vysvětlit, proč je v ČR v létě tepleji než v
zimě
vysvětlí rozdíl mezi místním a časovým pásmem a
Čas a časová pásma
definuje pojmy: středoevropský čas, hlavní časové
pásmo, datová hranice, letní čas, gregoriánský kalendář
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Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů

6. ročník
vnímá glóbus jako model planety a používá ho k
demonstraci rozmístění oceánů a světadílů

Orientace na Zemi

uvede základní vlastnost poledníků a rovnoběžek
tvořících zeměpisnou síť

Orientace na Zemi

vyjmenuje nejdůležitější poledníky a rovnoběžky (nultý Orientace na Zemi
poledník, 180. poledník, rovník, obratník Raka a
Kozoroha, severní a jižní polární kruh, severní a jižní pól)
vysvětlí způsob určování zeměpisné polohy, popíše
Orientace na Zemi
princip fungování a využití GPS
popíše, čím se zabývá kartografie

Mapová díla

popíše a vysvětlí rozdíl mezi základními kartografickými Mapová díla
díly, jako jsou mapa, plán, glóbus, atlas

umí pracovat s měřítky, rozdělí mapy dle měřítek a
vysvětlí, proč dochází na mapách ke zkreslení

Mapová díla

rozdělí mapy podle obsahu na obecně zeměpisné a
tematické, popíše obsah mapy, orientuje se v legendě
mapy a rozezná mapové značky

Orientace v mapě

orientuje se v mapě pomocí různých nadmořských
výšek a vrstevnic

Orientace v mapě
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Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

6. ročník
umí použít buzolu a orientovat se podle azimutu

zvládá orientaci v terénu s mapou i bez ní a je schopen
naplánovat nenáročný výlet či procházku
dokáže určit orientační body v krajině, umí odhadnout
vzdálenosti a výšky objektů v terénu a dokáže v krajině
přibližně určit světové strany
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
vytvoří jednoduchou mapu svého okolí, načrtne vlastní
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
plánek
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní vyjmenuje základní zemské vrstvy Země a vysvětlí
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
příčiny rozdílného složení jednotlivých vrstev Země
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní umí definovat a vymezit litosféru, popíše základní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
pohyby litosférických desek a jejich důsledek pro
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
zemský povrch
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní dokáže popsat sopečné jevy a jejich dopad na člověka,
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozlišuje pojmy seismologie, vulkanologie, magma, láva,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
sopouch, epicentrum, tsunami
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní umí rozdělit sopky na aktivní a vyhaslé, vyjmenuje
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
některé sopky
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní dokáže rozdělit povrch na základě výškové a povrchové
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
členitosti, vysvětlí pojmy nížina, vysočina, ostrov,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
poloostrov, záliv
povrchu

Práce s mapou v terénu
Práce s mapou v terénu
Práce s mapou v terénu

Práce s mapou v terénu
Vnitřní stavba Země, Litosféra

Vnitřní stavba Země, Litosféra

Sopečná činnost a zemětřesení

Sopečná činnost a zemětřesení

Sopečná činnost a zemětřesení

Členění zemského povrchu
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Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

6. ročník
popíše rozdíl mezi sníženinou a vyvýšeninou,
charakterizuje hlavní tvary sníženin a vyvýšenin,
vysvětlí, jak vzniká pohoří

Tvary zemského povrchu

popíše krasovou krajinu

Tvary zemského povrchu

vyjmenuje vnitřní a vnější přírodní činitele; popíše vliv
jednotlivých přírodních činitelů na zemský povrch

Vytváření zemského povrchu

definuje atmosféru a zná její složení, vyjmenuje a
charakterizuje hlavní vrstvy atmosféry a objasní
ochranné funkce atmosféry

Atmosféra – vzdušný obal Země

definuje meteorologii jako vědu zkoumající počasí,
jmenuje a popíše jednotlivé ukazatele počasí

Počasí

vysvětlí vznik větru a jeho proudění v atmosféře, dokáže Vítr a jeho pohyb
vysvětlit pojmy: pasát, monzun, bouře, tropická bouře,
tornádo, hurikán, cyklona, tajfun
vyjmenuje jednotlivé podnebné pásy a popíše, čím se
Podnebí
mezi sebou liší, vysvětlí, co má zásadní vliv na rozdílnost
podnebí a objasní rozdíl mezi počasím a podnebím
charakterizuje a rozlišuje pojmy hydrosféra a hydrologie Voda za Zemi

rozdělí vodu na Zemi na sladkou a slanou

Voda za Zemi

335

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Zeměpis
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,

6. ročník
rozdělí vodu z hlediska jejího rozmístění na souši na
povrchovou, podpovrchovou a vodu v ledovcích,
povrchovou dále na půdní a podzemní a uvede jejich
význam
s porozuměním užívá pojmy oceán, moře, záliv, vodní
tok, řeka, veletok, vodní nádrže dělí na umělé a
přirozené a uvede konkrétní příklady

Voda za Zemi

vysvětlí oběh vody na Zemi a rozdíl mezi velkým a
malým oběhem vody na Zemi

Voda v oběhu

popíše základní pohyby vody v oceánech: vlnění, příliv,
odliv a oceánské proudy, které dále rozdělí podle
teploty; s porozuměním užívá pojmy pramen, soutok,
ústí řeky, průtok, říční síť, povodí, úmoří, rozvodí
definuje pojem povodeň a dokáže popsat základní
příčiny vzniku povodní a jejich dopad na krajinu a
člověka, vyjmenuje základní pravidla chování při
povodních
uvede, proč je voda pro člověka důležitá a vyjmenuje
hlavní příčiny znečištění vody

Voda v oběhu

vysvětlí pojem pedosféra a význam půdy pro život na
Zemi

Pedosféra

popíše vznik a složení půdy a vyjmenuje hlavní
půdotvorné činitele, rozdělí půdo na živou a neživou
složku, charakterizuje půdní druhy a typy

Pedosféra

s porozuměním užívá pojmy půdní horizont, humus,
úrodnost půdy, vysvětlí pojem půdní eroze a ochranu
před ní

Pedosféra

Voda za Zemi

Voda jako živel a dar

Voda jako živel a dar

336

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Zeměpis
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

6. ročník

definuje biosféru a vyjmenuje základní podmínky života Biosféra
na Zemi, popíše rozmístění fauny a flóry na Zemi

popíše znaky krajin tropických deštných lesů, savan,
pouští a polopouští a subtropické krajiny, rozmístí tyto
krajiny na Zemi
charakterizuje podnebí krajin tropického a
subtropického pásu, uvede na příkladech zástupce
rostlin a živočichů žijících v těchto krajinách a vyjmenuje
plodiny, které se v oblastech pěstují
popíše znaky krajiny mírného pásu a rozmístí je na
Zemi, charakterizuje jejich podnebí, uvede několik
živočichů žijících v těchto krajinách
pracuje s pojmy jehličnatý a listnatý les, step, tajga,
pampa, prérie

popíše znaky krajiny polárního podnebného pásu a
tunder, zná rozmístění krajin polárního pásu na Zemi,
charakterizuje jejich podnebí a vyjmenuje některá
zvířata žijící v těchto krajinách
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní charakterizuje krajinu horských pásem a popíše krajiny
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
výškových stupňů
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu zná a vyjmenuje zásady chování při živelních
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích pohromách
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu při cvičení v terénu a na zeměpisných exkurzích aplikuje
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v terénu

Krajiny tropického a subtropického podnebného pásu

Krajiny tropického a subtropického podnebného pásu

Krajiny mírného podnebného pásu

Krajiny mírného podnebného pásu

Krajina polárního podnebného pásu

Výškové stupně v krajině

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí
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6. ročník

zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech

-

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Esej – podmínky života na Zemi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupinová prezentace (Biomy) - rozdělení a organizace práce ve skupině a při prezentování, Time management.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová prezentace (Biomy) - rozdělení a organizace práce ve skupině a při prezentování. Vzájemná komunikace a domluva vedoucí k efektivní spolupráci.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Orientace a práce s mapou a atlasem, podnebné pásy a jejich krajiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Orientační závod v terénu – práce s mapou a buzolou.
Párové učení – zeměpisná síť.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Samostatná práce a následná diskuze – ochrana půdy v ČR.
Návštěva ekologického vzdělávacího centra Lipka.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Skupinová prezentace (Biomy) - rozdělení a organizace práce ve skupině a při prezentování. Vzájemná komunikace a domluva vedoucí k efektivní spolupráci.
Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
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7. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
definuje pojem světový oceán a umí jej rozdělit na 5
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává oceánů
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
popíše členění oceánského dna, zná základní útvary
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
oceánského dna
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
zná některé hlavní oceánské proudy a jejich vliv na
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
přírodní podmínky a člověka
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
popíše hospodářskou činnost a lodní dopravu v
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
některých oceánech
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
umí stručně charakterizovat a lokalizovat na mapě
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
jednotlivé oceány, popíše základní podobnosti a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
odlišnosti jednotlivých oceánů
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozdělí ostrovy dle jejich vzniku
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a

Učivo
Dělení světového oceánu

Členitost pobřeží, ostrovy

Význam oceánu

Význam oceánu

Oceány

Členitost pobřeží, ostrovy
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hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

7. ročník

popíše základní funkce oceánu

Význam oceánu

charakterizuje hlavní důvody znečištění oceánu

Znečištění oceánu

definuje pojem polární oblasti a umí je lokalizovat na
mapě

Polární oblasti

zná podobnosti a odlišnosti regionů Arktida a
Antarktida, charakterizuje hlavní znaky Antarktidy a
Arktidy

Polární oblasti

lokalizuje na mapě světa Afriku, určí polohu světadílu ve Afrika: poloha, rozloha, členitost pobřeží
vztahu k polokoulím, vyhledá významné rovnoběžky a
poledník, které protínají Afriku
podle mapy popíše členitost pobřeží a povrchu,
Afrika: poloha, rozloha, členitost pobřeží
vyjmenuje největší záliv, ostrov a poloostrov
charakterizuje podnebí Afriky, vyjmenuje podnebné
pásy, významnější řeky a jezera, stejně jako základní
typy afrických krajin

Afrika: vodstvo, podnebí, přírodní krajiny
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vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

7. ročník

popíše základní znaky afrického hospodářství a
průmyslu, zná pěstované plodiny a chovná zvířata

Afrika: průmysl, zemědělství a rybolov, služby

charakterizuje cestovní ruch a dopravu v Africe

Afrika: průmysl, zemědělství a rybolov, služby

určí závislost rozmístění obyvatelstva ve vztahu k
přírodním podmínkám, popíše hlavní znaky
obyvatelstva

Afrika: historie, obyvatelstvo, rasy a národy, jazyky,
náboženství, státy, sídla

stručně popíše aktuální problémy Afriky

Afrika: historie, obyvatelstvo, rasy a národy, jazyky,
náboženství, státy, sídla

rozdělí Afriku do 5 hlavních regionů, charakterizuje
Regiony Afriky
regiony severní, západní, střední, východní a jižní Afriky
lokalizuje na mapě světa Ameriku, určí polohu světadílu Amerika: poloha a rozloha, členitost pobřeží
ve vztahu k polokoulím, vyhledá významné rovnoběžky
protínající Ameriku
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Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich

7. ročník
podle mapy popíše členitost pobřeží a povrchu, jmenuje Amerika: poloha a rozloha, členitost pobřeží
největší záliv, ostrov a poloostrov
charakterizuje podnebí Ameriky, vyjmenuje podnebné
pásy, významnější řeky a jezera, stejně jako krajiny

Přírodní podmínky Ameriky

charakterizuje zemědělství a rybolov, jmenuje hlavní
pěstované plodiny a chovná zvířata

Hospodářství Ameriky

charakterizuje hospodářství, jednotlivá průmyslová
odvětví, cestovní ruch a dopravu

Hospodářství Ameriky

popíše hlavní znaky obyvatelstva, určí rozmístění
obyvatelstva ve vztahu k přírodním podmínkám

Obyvatelstvo Ameriky

dělí Severní Ameriku na USA, Kanadu a Grónsko, popíše Severní Amerika
přírodní podmínky, hospodářství a obyvatelstvo
dělí Střední Ameriku na pevninskou a ostrovní,
vyjmenuje hlavní státy regionu, popíše přírodní
podmínky, hospodářství a obyvatelstvo

Střední Amerika
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Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

7. ročník
dělí Jižní Ameriku na regiony: země Guyanské vysočiny, Jižní Amerika
tropická Jižní Amerika, laplatské státy, andské státy;
popíše přírodní podmínky, hospodářství, obyvatelstvo
lokalizuje na mapě světadíl Asie, určí polohu světadílu Asie: rozloha a poloha, členitost pobřeží
ve vztahu k polokoulím, vyhledá významné rovnoběžky
a poledníky
podle mapy popíše členitost pobřeží a povrchu,
Asie: rozloha a poloha, členitost pobřeží
vyjmenuje největší zálivy, ostrovy a poloostrovy
charakterizuje podnebí Asie, vyjmenuje podnebné pásy, Přírodní podmínky Asie
vysvětlí princip monzunu a lokalizuje monzunové
oblasti, určí nejvýznamnější řeky a jezera, stejně jako
základní typy krajin
charakterizuje zemědělství a rybolov, vyjmenuje hlavní Hospodářství Asie
pěstované plodiny a chovná zvířata
charakterizuje hospodářství, těžbu nerostných surovin, Hospodářství Asie
jednotlivá průmyslová odvětví, cestovní ruch a dopravu

určí závislost rozmístění obyvatelstva ve vztahu k
přírodním podmínkám a popíše hlavní znaky
obyvatelstva - hlavní jazyky, náboženství, rasy,
nejvýznamnější sídla
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech rozdělí Asii na hlavní regiony: východní, jihovýchodní,
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou jižní, jihozápadní, Kavkaz, střední Asie a severní Asie
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region východní Asie, popíše státy Čína a
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou Japonsko
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region jihovýchodní Asie, popíše stát
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou Indonésie
zásadních změn v nich

Obyvatelstvo Asie

Regiony Asie

Regiony Asie

Regiony Asie
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Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,

7. ročník
charakterizuje region jižní Asie, popíše stát Indie

Regiony Asie

charakterizuje region jihozápadní Asie, popíše aktuální
politickou a náboženskou situaci v regionu

Regiony Asie

charakterizuje region Kavkaz

Regiony Asie

charakterizuje region střední Asie, popíše stát
Kazachstán

Regiony Asie

charakterizuje region severní Asie

Regiony Asie

lokalizuje na mapě světa světadíl Austrálie a Oceánie a
dělí světadíl na dva základní regiony: stát Austrálii a
region Oceánii v Tichém oceánu
určí polohu Austrálie ve vztahu k polokoulím, vyhledá
významné rovnoběžky a poledníky, podle mapy popíše
členitost pobřeží a povrchu státu Austrálie
dělí Oceánii do tří subregionů: Polynésie, Mikronésie a
Melanésie

Austrálie a Oceánie

charakterizuje přírodní podmínky Austrálie - krajiny,
podnebí, nerostné suroviny, faunu a flóru, vyjmenuje
základní pěstované plodiny

Austrálie

Austrálie

Oceánie

charakterizuje hospodářství, jednotlivá průmyslová
Austrálie
odvětví, cestoví ruch, dopravu, nejvýznamnější města a
obyvatelstvo
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potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

-

-

-

7. ročník

stručně popíše přírodní podmínky Nového Zélandu

Oceánie

charakterizuje Oceánii

Oceánie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Prezentace (regiony jižní Ameriky) - prezentování před třídou, vzájemná komunikace a dohoda vedoucí k efektivní spolupráci, Time management.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Tvorba zeměpisného plakátu regionů Asie - poznávání specifik jednotlivých regionů z hlediska obyvatelstva.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vzájemné učení – JV Asie.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Tvorba zeměpisného plakátu regionů Asie - poznávání specifik jednotlivých regionů z hlediska obyvatelstva. Chování podporující dobré vztahy ve skupině vedoucí k
efektivní spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Prezentace (regiony jižní Ameriky) - prezentování před třídou, vzájemná komunikace a dohoda vedoucí k efektivní spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Prezentace (regiony jižní Ameriky) - prezentování před třídou, vzájemná komunikace a dohoda vedoucí k efektivní spolupráci.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Diskuze – jihozápadní Asie (Izrael a Palestina).
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-

7. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Diskuze – Rusko a svobodný přístup k informacím.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Obhajoba svého postoje a názoru (fair trade) – světoví výrobci a distributoři kávy.
Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
umí na mapě vyhledat evropský kontinent, porovná
Přírodní podmínky Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává polohu a rozlohu vůči ostatním světadílům, uvede
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
okolní oceány, popíší členitost kontinentu
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
popíše přírodní podmínky kontinentu – nejvýznamnější Přírodní podmínky Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává přírodní tvary (pohoří, nížiny, řeky, jezera, průplavy)
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
vymezí klimatické oblasti, vegetační pásy – uvede
Přírodní podmínky Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává příklady typických rostlin a živočichů daných oblastí
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
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Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a

8. ročník
zná nejznámější mezinárodní organizace spojené s
Evropou

Evropa a mezinárodní organizace

charakterizuje obyvatelstvo, sídla; demografické a
kulturní charakteristiky

Obyvatelstvo Evropy

srovná vyspělost jednotlivých států v rámci kontinentu v Společnost a hospodářství Evropy
porovnání s ostatními kontinenty
začlení vybrané státy do jednotlivých regionů na
základě přírodních a hospodářských podmínek

Regiony Evropy

uvede nejdůležitější státy, zvažuje změny, které
probíhají v regionu, jejich příčiny a důsledky

Regiony Evropy

lokalizuje na mapě polohu své obce

Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Poloha ČR, vývoj státního území

charakterizuje a hodnotí svoji obec podle různých
hledisek
pracuje s mapou místní oblasti
vyhledá informace týkající se historie obce
určí polohu a rozlohu ČR a porovnává je se sousedními
státy

stručně popíše geologický vývoj ČR, popisuje a
vyhledává na mapě jednotlivé horopisné celky

Přírodní podmínky ČR

charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a
živočišstvo

Přírodní podmínky ČR
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hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a

8. ročník

vysvětlí pojem hlavní evropské rozvodí a jeho souvislost Přírodní podmínky ČR
s ČR

vyhledá informace o termálních a minerálních
pramenech na území ČR a jejich využití

Přírodní podmínky ČR

vyjmenuje národní parky ČR a lokalizuje je na mapě,
vysvětlí zkratku CHKO a lokalizuje jednotlivá CHKO na
mapě ČR

Přírodní podmínky ČR

objasní hlavní příčiny znečištění životního prostředí,
vymezí oblasti s nejvíce poškozeným životním
prostředím

Přírodní podmínky ČR

vyhledává a zdůvodňuje oblasti s největší a nejmenší
koncentrací obyvatelstva, vyhledává největší a
nejvýznamnější sídla

Obyvatelstvo a sídla

srovnává ukazatele lidnatosti, rozmístění a struktury
obyvatelstva se sousedními státy

Obyvatelstvo a sídla

vyhledává aktuální demografické údaje a pokouší se je
vyhodnotit

Obyvatelstvo a sídla

rozlišuje a porovnává předpoklady pro rozmístění a
rozvoj hospodářských činností

Národní hospodářství

348

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Zeměpis
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států

8. ročník

charakterizuje hospodářství po jednotlivých oblastech

Národní hospodářství

zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé
ČR

Národní hospodářství

ukazuje na mapě jednotlivé regiony a administrativní
celky

Územní uspořádání ČR (kraje)

charakterizuje přírodní poměry, hospodářství,
zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a
porovnává jejich funkce
uvádí příklady výrobků z oblasti dovozu i vývozu zboží

Územní uspořádání ČR (kraje)

objasní nutnost ekonomické spolupráce mezi státy

Národní hospodářství

vysvětlí roli EU v současné Evropě

Vývoj státního území

hodnotí postavení ČR

Vývoj státního území

Národní hospodářství

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Referát na téma: mé cesty po Evropě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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8. ročník

Skupinový projekt (regiony Evropy) - chování podporující dobré vztahy ve skupině vedoucí k efektivní spolupráci, naslouchání druhým, respektování jejich názoru,
společná domluva.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Prezentace a obhajoba vlastního názoru - mezinárodní organizace spojené s Evropou.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ochrana životního prostředí v ČR.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
SWOT analýza - vyhledávání demografických údajů v ČR.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
SWOT analýza - hospodářství ČR.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cestovní kancelář - regiony Evropy.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Skupinový projekt: regiony Evropy.

5.2.12 Hudební výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Hudební výchova
Umění a kultura
Vyučovací předmět Hudební výchova náleží do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah
předmětu hudební výchova má komplexní charakter a je rozdělen do čtyř oblastí: vokální činnosti,
instrumentální činnosti, hudebně pohybové činnosti a poslechové činnosti. Vyučovací předmět rozvíjí u
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Hudební výchova
žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách a porozumění
hudbě a hudebnímu prostředí. Vzájemným propojením činností pěveckých, sluchových, rytmických,
intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivýcha poslechových je v rámci hudební
výchovy rozvíjena celková osobnost žáka.
Vzdělávání v předmětu hudební výchova směřuje k:
• vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit
• chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
• získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
• pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
• rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Hudební výchova je na 1. i 2. stupni vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace předmětu hudební výchova je ve všech ročnících, tj. v 1. - 8. ročníku 1 vyučovací hodina
důležité pro jeho realizaci)
týdně.
Výuka předmětu probíhá v kmenových třídách nebo v herním prostoru ŠD. Formy a metody práce se
užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, poslechové činnosti, pěvecké
činnosti, samostatná práce, krátkodobé projekty. Výuku dle možností doplňují koncertní vystoupení.
Integrace předmětů

•

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učí žáky vyhledávat, shromažďovat, třídit a porovnávat informace s hudební tématikou
kompetence žáků
• rozvíjí u žáků hudební prožitek a vede je k využívání vlastního hlasu
• vede žáky k používání hudební terminologie
• předkládá žákům témata k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi
• motivuje žáka k zájmu o dění a vývoj hudební kultury, získávání touhy poznávat další hudební díla
na základě svých již získaných znalostí a zkušeností z hodin hudební výchovy
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• podněcuje žáky k analýze a syntéze hudebních děl
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Hudební výchova

•
•

Způsob hodnocení žáků

vede žáky k formulování vlastních názorů na umění
pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• zadává práci v týmu vyžadující komunikaci žáků mezi sebou
• realizuje se žáky aktivní hudební projevy a poslech ze záznamu
• navštěvuje se žáky živá koncertní vystoupení
• vede žáky ke sdělování osobních pocitů a k formování názorů na hudební díla
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• umožňuje žákům přednést připravené i nepřipravené promluvy před třídou
• zadává týmové úkoly pro práci ve škole i pro domácí přípravu
• klade důraz na toleranci k hudebně méně nadaným spolužákům
• zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence občanské:
Učitel:
• klade důraz na ochranu kulturních hodnot
• vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
• vede žáky k respektování národních kulturních tradic
• klade důraz na dodržování slušného chování a ohleduplnost vůči ostatním při návštěvě kulturních
akcí
Kompetence pracovní:
Učitel:
• vede žáky k samostatnému poslechu hudby a k aktivnímu zapojení do činností
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných
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Název předmětu

Hudební výchova
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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
Hudební výchova

Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky v
a dovednosti při hudebních aktivitách
jednohlase, vícehlase

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném

orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

Učivo
Intonační cvičení
Rozšiřování hlasového rozsahu
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Lidový dvojhlas
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Vyhledávání rytmu v notovém zápisu

vytváří jednoduché doprovody

Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo

využívá své individuální schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo
Improvizace jednoduché hudební formy
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Hudební výchova
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

6. ročník
Lidové kapely
zapíše tóny do notové osnovy

Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

rozpozná dur a moll stupnice, základní intervaly

Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

taktuje dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt

Mazurka, pochod, valčík, polka
Hra na dirigenta a orchestr

pohybem vyjádří obsah písně

Pantomima, řeč těla

rozliší zvuk vybraných nástrojů a dovede je pojmenovat Poznávání hudebních nástrojů, jejich dělení do skupin
rozpozná melodram, operu, operetu, muzikál

Muzikál, opereta, opera, melodram
Poslech vybraných skladeb

rozpozná a označí užité výrazové prostředky v proudu
znějící hudby

Hudební výrazové prostředky
Poslech vybraných skladeb

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
relaxační techniky, dechová, hlasová a rytmická cvičení, základy hlasové hygieny, pohybové vyjádření hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
skupinové činnosti: zpěv, hudebně – pohybové činnosti, rytmizace a doprovod
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně-výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

354

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Hudební výchova

6. ročník

rozšiřování hlasového rozsahu, improvizace, pantomima, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
improvizace jednoduché hudební formy, jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova instrumentáře, rytmická hra na tělo, poznávání a využívání rytmických
zákonitostí při hudebním projevu, taktování, taneční kroky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poslech děl skladatelů různých národností, česká hudba v Evropě, návštěva divadelních představení a koncertů, video
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky v
a dovednosti při hudebních aktivitách
jednohlase, vícehlase

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném

reprodukuje známé písně

při zpěvu využívá správné pěvecké návyky, uvědomuje
si problematiku hlasu v době mutace

Učivo
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena,
mutace, deklamace
Reprodukce tónů z nezpěvné do zpěvné polohy,
hledání nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice
melodie), hledání vzájemných souvislostí rytmu řeči a
hudby
Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních
Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena,
mutace, deklamace
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7. ročník

životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění

uplatňuje zásady hlasové hygieny

Reprodukce tónů z nezpěvné do zpěvné polohy,
hledání nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice
melodie), hledání vzájemných souvislostí rytmu řeči a
hudby
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena,
mutace, deklamace

orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

Notový záznam jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby

vytváří jednoduché doprovody pomocí Orrfových
nástrojů a hry na tělo

Hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu

rytmizuje text, vymýšlí text pro danou melodii

Hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu

interpretuje znějící hudbu

Orientace v notovém záznamu vokální skladby

Slovní charakteristika hudebního díla (slohové a
stylové zařazení apod.), vytváření vlastních soudů a
preferencí
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HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období

7. ročník
orientuje se v proudu znějící hudby, při poslechu
využívá získané zkušenosti a znalosti o hudebních
nástrojích a formách
reaguje na tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti

Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby tempové, dynamické, rytmické

je seznámen s vybranými hudebními díly a jejich autory Hudební skladba v kontextu s jinými nehudebními
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními
zkušenostmi
Funkce hudební skladby vzhledem k životu jedince i
společnosti, kulturním tradicím a zvykům
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností rozezná jednotlivé hudební styly a žánry
Hudební skladba v kontextu s jinými nehudebními
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními
období
zkušenostmi
Funkce hudební skladby vzhledem k životu jedince i
společnosti, kulturním tradicím a zvykům
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti soustředěně poslouchá záznam hudby
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových doprovází pohybem proud znějící hudby a pohybově
Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků reaguje na jeho změny
improvizace, pantomima
k poslouchané hudbě
Rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
vyjadřuje pohybem hudbu v návaznosti na sémantiku
Tempové, dynamické, rytmicko-metrické dovednosti
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
hudebního díla
utvářenému celku
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových orientuje se v prostoru při rozvoji pohybové paměti
Rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
prováděných při tanci či pohybových hrách
k poslouchané hudbě
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
má rytmické cítění a rytmickou paměť na úrovni svých Hra na hudební nástroje - nástrojová reprodukce
individuálních hudebních schopností a dovedností
individuálních schopností
melodií (motivů, témat)
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
Nástrojová improvizace (jednoduchá hudební forma)
Noty, orientace v notové osnově, výška, délka
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7. ročník

jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dechová, hlasová, rytmická cvičení, základy hlasové hygieny, relaxační techniky, pohybové vyjádření hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
improvizace, pantomima, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby, rozšiřování hlasového rozsahu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
jednoduchý doprovod lidových písní s využitím Orffova instrumentáře, rytmická hra na tělo, taktování, taneční kroky, improvizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poslech děl hudebních skladatelů různých národností, česká hudba v Evropě, návštěva divadelních představení a koncertů, video
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
vedení žáka ke styku s kulturními projevy ve společnosti (divadla, výchovné koncerty apod.), vnímání informací z veřejně sdělovacích prostředků (TV, internet, rozhlas,
tisk) a následné zpracování (referáty), vedení k aktivnímu trávení volného času (koncerty, hra na hudební nástroje, pěvecký sbor)
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky v
a dovednosti při hudebních aktivitách
jednohlase, vícehlase

Učivo
Intonační cvičení
Rozšiřování hlasového rozsahu
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8. ročník

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
a dovednosti při hudebních aktivitách

Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Lidový dvojhlas

Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Vyhledávání rytmu v notovém zápisu
Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

vytváří jednoduché doprovody

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

zapíše tóny do notové osnovy

Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo
Improvizace jednoduché hudební formy
Lidové kapely
Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

rozpozná dur a moll stupnice, základní intervaly

Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

taktuje dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt

Mazurka, pochod, valčík, polka
Hra na dirigenta a orchestr

pohybem vyjádří obsah písně

Pantomima, řeč těla

orientuje se v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis slouží jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby

Zpěv s dodržením zásad správného zpěvu
Rytmická a intonační přesnost
Zpěv s doprovodem

využívá své individuální schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
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8. ročník

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

orientuje se v hudebním prostoru a analyzuje hudební
skladby – vnímá i hudebně výrazové prostředky, prvky
užité ve skladbě (pohyb melodie, pravidelnost a
nepravidelnost hudební formy apod.)
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností rozpozná jednohlasou, vícehlasou hudbu, polyfonii,
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového symfonii; hudbu lidovou, umělou
období

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými interpretuje znějícící hudbu – slovně charakterizuje
druhy umění
hudebního díla, vytváří vlastní soudy a preference

Zpěv s dodržením zásad správného zpěvu

Lidová píseň, vícehlas
Romantismus – 19. století
Impresionismus a hudba na přelomu 19. a 20. století
Hudba 20. století
Hudba k zábavě
Jazz - tradiční i moderní jazzová hudba
Populární hudba – muzikál, country, rhytm and blues,
rokenrol, folk, folk rock, soul and funk
Punk, pop a disco, hip hop a rap
Populární hudba u nás v 2. polovině 20. století
Od formy k citům
Od člověka k hudbě, od hudby k člověku
Poslech vybraných skladeb

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
orientace v proudu znějící hudby, užité hudebně-výrazové prostředky a jejich význam v hudbě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
relaxační techniky, dechová, hlasová a rytmická cvičení, základy hlasové hygieny, pohybové vyjádření hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
skupinové činnosti: zpěv, hudebně – pohybové činnosti, rytmizace a doprovod
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poslech děl skladatelů různých národností, česká hudba v Evropě, hudební žánry ovlivňující svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
rozšiřování hlasového rozsahu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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8. ročník

improvizace jednoduché hudební formy, jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova instrumentáře, rytmická hra na tělo, poznávání a využívání rytmických
zákonitostí při hudebním projevu, taktování, taneční kroky

5.2.13 Tvořivá výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
3
Povinný

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

8

Tvořivá výchova

Člověk a svět práce, Umění a kultura
Vyučovací předmět Tvořivá výchova v sobě spojuje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Umění a
kultura. Obsahuje široký okruh pracovních a uměleckých činností a technologií, vede žáky k získávání
dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k orientaci žáků k budoucí profesi. Zaměřuje se jak
na praktické dovednosti a návyky, tak na tvůrčí činnosti rozvíjející vnímání, cítění, myšlení, intuici a fantazii.
Předmět Tvořivá výchova na 2. stupni:
Předmět Tvořivá výchova je na 2. stupni rozdělen do těchto tematických okruhů:
6. ročník - Příprava pokrmů + VV
7. ročník - Práce s technickými materiály + VV
8. ročník - Design a konstruování + VV + Svět práce
9. ročník - Pěstitelské práce, chovatelství + VV + Svět práce
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu Tvořivá výchova na 2. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu 6. + 7. ročník - 3 vyučovací hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
8 ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
9. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
Obsahové a organizační vymezení předmětu na 2. stupni:
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Integrace předmětů

Tvořivá výchova
Výuka předmětu probíhá dle specifik probíraného tematického okruhu. Žáci pracuji ve cvičné kuchyňce,
dílně, v učebně informatiky, kmenových učebnách, na školních pozemcích a v místech městské části BrnoŽebětín.
Výtvarná výchova - vzdělávání je zaměřeno na tvorbu, vnímání a interpretaci, rozvíjí tvůrčí činnosti,
smyslovou citlivost, uplatňování subjektivity, fantazii, prožitky a intuici, má velký význam pro formování
estetického cítění, žáci se seznamují se základními výtvarnými technikami a budují si kladný vztah k práci s
nimi
Příprava pokrmů - žáci jsou vedeni ke správnému stolování, orientaci v kuchyňském inventáři a přípravě
jednoduchých pokrmů v souladu se zásadami zdravé výživy
Práce s technickým materiálem - výuka se zaměřuje na jednoduchou práci s vhodnými technickými
materiály, nářadím a použití technické dokumentace
Design a konstruování - vzdělávání je zaměřeno na sestavování modelů, navrhování a sestavování
jednoduchých konstrukčních prvků, ověřování jejich funkčnosti a následné programování
Pěstitelské práce, chovatelství - je zaměřeno na práci s pomůckami, nástroji, nářadím a jejich údržbu při
práci v domácnosti, součástí výuky je uplatňování vhodných pracovních postupů při pěstování rostlin a
chovu zvířat a bezpečného kontaktu s nimi
Svět práce - výuka se zaměřuje na orientaci žáků na trhu práce, volbu povolání, možnosti dalšího
vzdělávání a schopnost prezentace vlastní osoby

•
•

Člověk a svět práce
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v praktickém životě
kompetence žáků
• dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k určité činnosti
• využívání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
• k vyhledávání informací a jejich kritickému hodnocení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• praktické využití získaných vědomostí a dovedností
• vytrvalosti při plnění úkolů
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•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné argumentace
• k umění naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• vzájemné spolupráci
• ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• k toleranci a k dobrým mezilidským vztahům
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou pomoc
• důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem a učitelem
• důslednému dodržování základních hygienických návyků
• orientaci v různých oborech lidské činnosti
• osvojení poznatků a dovedností, které by mohly vést k volbě vlastního pracovního zaměření
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• praktickému využití získaných dovedností
• dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo ni
• objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků své práce
• k hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech
Předmět Tvořivá výchova na 1. i 2. stupni integruje vzdělávací oblast Umění a kultura - konkrétně
vzdělávací obor Výtvarná výchova a vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Na 2. stupni je předmět Tvořivá výchova posílen o jednu disponibilní hodinu v 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
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Tvořivá výchova
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
Tvořivá výchova

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence komunikativní
ŠVP výstupy
seznámí se se základním vybavením kuchyně

RVP výstupy
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vytváří a pojmenovává škálu prvků VOV a jejich vztahů
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků

Učivo
Kuchyně (vybavení, udržování pořádku)
Linie, tvar: vedení tahu, přítlak - kresebné studie
tužkou, redisperem a tuší.
Objemy, světlostní kvality: šrafování (vedení linie,
křížení, zahušťování, zřeďování čar...).
Objemy, světlostní kvality: prostorová tvorba.
Barevné kvality: základní barevná schémata, teorie
barev, míchání barev, malba temperovými barvami
(míchání barev, správná technika malby), malba
vodovými barvami (správná technika malby).

364

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Tvořivá výchova

6. ročník

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
podněty z představ a fantazie

dovede obsluhovat základní kuchyňské spotřebiče a
používá základní kuchyňské vybavení
učí se porovnávat prvky VOV a třídit je na základě
odlišností vycházejících z vlastních zkušeností, vjemů a
představ

Kuchyně (vybavení, udržování pořádku)

u svého díla zdůvodňuje volbu prvků VOV a způsob
zpracování

Uspořádání a vztahy prvků v ploše: kresba, malba,
koláž z barevných papírů.

sestaví jídelníček, nakoupí potraviny, správně je
uskladní
výtvarně vnímá předměty, jejich tvary, objem a
prostorové uspořádání

Potraviny (výběr, nákup, skladování)

Uspořádání a vztahy prvků v ploše: kresba, malba,
koláž z barevných papírů.

Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární prostředky ve
statickém vyjádření.
Vyjádření vztahů mezi objekty: barevné prostředky ve
statickém vyjádření.

dodržuje zásady zdravé výživy při sestavování jídelníčku Potraviny (výběr, nákup, skladování)
uplatňuje základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru

Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární prostředky ve
statickém vyjádření.
Vyjádření vztahů mezi objekty: barevné prostředky ve
statickém vyjádření.

je schopen připravit studené pohoštění

Příprava pokrmů (způsoby a postupy)

učí se zaznamenávat vlastní vizuální zkušenosti a
zkušenosti získané ostatními smysly, sdělí vlastní
zkušenost, ze které při tvorbě vycházel

Akční tvar kresby a malby: kreslířská, malířská
experimentace.
Koláž: velkoformátová práce z různých materiálů,
experiment.
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ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

6. ročník
dovede používat základní způsoby tepelné úpravy
pokrmů
seznamuje se s některými metodami uplatňovanými v
současném výtvarném umění a digitálních médiích
(počítačová grafika, fotografie, video, animace)

Příprava pokrmů (způsoby a postupy)

rozlišuje základní postupy přípravy pokrmů a nápojů

Příprava pokrmů (způsoby a postupy)

seřadí obrazy tak, aby jejich fáze vyjadřovaly časovou
následnost proměn

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film či
elektronická média (základy): užití písma, grafických
symbolů apod.

vytvoří různé typy úpravy stolu

Úprava stolu a stolování (prostírání, obsluha a chování
u stolu)

učí se vybírat, kombinovat a vytvářet takové prostředky,
které považuje za nejvhodnější pro zadané téma
ovládá principy stolování a společenského chování,
dovede obsluhovat u stolu

Volná malba, experiment: barvy základní, doplňkové,
barevný kontrast, jeho působení a využití.
Úprava stolu a stolování (prostírání, obsluha a chování
u stolu)

nalézá vhodné prostředky pro VOV v rovině
subjektivního účinku v plošné tvorbě

Hledisko motivace expresivní a fantazijní: malba,
malířská experimentace s přírodními materiály,
symbolika barev.
Hledisko vnímání vizuální, haptické: tisk z koláže,
roláž, frotáž, konstruování...

nalézá vhodné prostředky pro VOV vzniklé na základě
vztahu zrakového vnímání a vnímání dalšími smysly v
plošné a prostorové tvorbě
provádí základní úklid kuchyně, udržuje pořádek a
čistotu pracovního místa
seznamuje se s charakteristickými prvky uměleckého
díla

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film či
elektronická média (základy): užití písma, grafických
symbolů apod.

Bezpečnost a hygiena v kuchyni
Utváření osobního postoje v komunikaci: návštěva
výukových pořadů (např. v MG).
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VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření

6. ročník
slovně vyjádří své postřehy a pocity z uměleckých VOV

Zdůvodňování osobního postoje v komunikaci:
návštěva výukových pořadů (např. v MG).

dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla

Bezpečnost a hygiena v kuchyni

ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených
VOV

Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby: ve
vybraných hodinách v průběhu školního roku.

poskytne základní první pomoc při úrazu v kuchyni

Bezpečnost a hygiena v kuchyni

ověřuje komunikační účinky vybraných VOV

Utváření komunikačního obsahu VOV děl spolužáků:
ve vybraných hodinách v průběhu školního roku.

zkouší zhodnotit a představit výsledek své tvorby,
porovnat ho s výsledky ostatních

Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby v
porovnání s výsledky ostatních: ve vybraných
hodinách v průběhu školního roku.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VV: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení.
Vař: Vaření ve skupině, rozdělení jednotlivých činností a organizace práce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VV: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech každé z hodin VV.
Vař: Příprava studeného slavnostního občerstvení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV: Arteterapeutická funkce tvořivé práce, zaměření na proces, nejen výsledek.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VV: Práce ve skupinách - cvičení sebekontroly, rozdělování práce v rámci skupiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VV: Kultivace smyslového vnímání světa.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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6. ročník

VV: Společné obrazy a instalace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VV: Tvoření v týmu - pomoc, aktivní naslouchání, chování podporující dobré vztahy při společné práci.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VV: Osobnosti a proudy evropského a světového výtvarného umění.
Vař: česká a evropská kuchyně - diskuze, vyhledávání informací na internetu, výběr a příprava receptu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VV: Tradice, svátky - seznámení se s přístupy různých etnik.
Tvořivá výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše vlastnosti technických materiálů (dřevo, kovy,
plasty), které jsou důležité pro jeho práci
vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle stanoveného
postupu (písemného, obrazového) a aplikuje je
uplatňuje získané návyky pro práci s technickými
materiály (dřevem, plasty, kovy)
provede jednotlivé kroky dle postupu a dodrží kázeň při
práci
rozpozná důležité kroky postupu, které je nutné dodržet

Učivo
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
jednoduché pracovní operace a postupy
jednoduché pracovní operace a postupy
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ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

7. ročník
vybere vhodný materiál pro práci dle postupu,
přístupnosti opracování a jeho oddělování

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování

vybere vhodné pracovní nástroje pro práci s technickým pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
materiálem (dřevem, kovem, plasty)
opracování

popíše postup, který je nutné dodržet při práci s
technickými materiály
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost připraví pracovní prostor a potřebné vybavení (nářadí,
materiál…)
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost rozvrhne práci dle časových dispozic
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost v průběhu práce reorganizuje pracovní prostor dle
potřeby, odklízí nepotřebný materiál, nástroje a nářadí
bezpečně odkládá a uklízí
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si použije pro přípravu a k práci s technickými materiály
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
technickou dokumentaci (nákres, náčrt, výkres)
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si orientuje se v technické dokumentaci
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si čte z nákresu, náčrtu a výkresu potřebné informace pro
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
práci s technickými materiály – rozměry, tvary
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si nakreslí jednoduchý náčrt, který zjednoduší jeho práci s
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
technickými materiály (nakreslí od ruky, popřípadě
použije základní matematické nástroje – pravítko,
kružítko)
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si provede okótování
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
školní dílně
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání nástroje
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
před poškozením a pro delší výdrž nástroje nebo nářadí

organizace práce, důležité technologické postupy
organizace práce, důležité technologické postupy
organizace práce, důležité technologické postupy
organizace práce, důležité technologické postupy

technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody

technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
bezpečnost a hygiena práce

bezpečnost a hygiena práce
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práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

7. ročník

dodrží zásady bezpečnosti při práci s technickými
materiály

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá
pomoc při závažnějších poraněních)

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků

dodržuje hygienu práce, udržuje své pracovní místo
čisté a bezpečné

vybírá, vytváří a pojmenovává škálu prvků VOV a jejich
vztahů

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
učí se uplatňovat prvky VOV a jejich vztahy pro
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků

bezpečnost a hygiena práce
úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla
bezpečnost a hygiena práce
úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla
bezpečnost a hygiena práce

Linie a tvary - vedení tahu, přítlak: kresebné studie
tužkou, redisperem a tuší, grafické techniky.
Objemy, světlostní kvality: šrafování (křížení,
zahušťování, zřeďování čar...), zdokonalování
stínování (budování objemu, valéry), prostorová
tvorba.
Barevné kvality: základní barevná schémata, teorie
barev, míchání barev, malba temperovými barvami
(míchání barev, správná technika malby), malba
vodovými barvami (rozpíjení barev, stékání,
rozfoukávání, správná technika malby). Rozvíjení citu
pro míchání jednotlivých barevných tónů.
Uspořádání a vztahy prvků v ploše, objemu a
prostoru: kresba, malba, koláž, kombinovaná
technika.
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7. ročník

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
podněty z představ a fantazie

u svého díla zdůvodňuje volbu prvků VOV a způsob
zpracování

Uspořádání a vztahy prvků v ploše, objemu a
prostoru: kresba, malba, koláž, kombinovaná
technika.

výtvarně vnímá předměty, jejich tvary, objem a
prostorové uspořádání

Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární, světlostní a
barevné prostředky ve statickém vyjádření.

uplatňuje základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru

Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární, světlostní a
barevné prostředky ve statickém vyjádření.

učí se zaznamenávat vlastní vizuální zkušenosti a
zkušenosti získané ostatními smysly, sdělí vlastní
zkušenost, ze které při tvorbě vycházel

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření

Akční tvar kresby a malby: kreslířská, malířská
experimentace.
Koláž: velkoformátová práce z různých materiálů,
experiment.
Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
elektronická média (základy).

seznamuje se s některými metodami uplatňovanými v
současném výtvarném umění a digitálních médiích
(počítačová grafika, fotografie, video, animace),
zachycuje jimi jevy a procesy v proměnách
učí se vybírat, kombinovat a vytvářet takové prostředky, Rozlišení, výběr a uplatnění typů VOV pro vlastní
které považuje za nejvhodnější pro zadané téma
tvůrčí záměry: kresba, malba, trojrozměrné
prostovové práce… (žák volí materiál podle své
představy, možností, vlastního výtvarného zaměření a
na základě svého výtvarného návrhu a cíle).
nalézá vhodné prostředky pro VOV v rovině
Hledisko motivace expresivní a fantazijní: kresba,
subjektivního účinku, na základě vztahu zrakového
malba, malířská experimentace s rozličnými materiály.
vnímání a vnímání dalšími smysly v plošné i prostorové Hledisko vnímání vizuální, haptické, statické a
tvorbě
dynamické: tisk z výšky, koláže, roláž, frotáž,
konstruování...

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
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VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření

7. ročník
seznamuje se s charakteristickými prvky uměleckých děl Utváření a zdůvodňování osobního postoje v
minulosti (období pravěku – počátek renesance), slovně komunikaci: návštěva výukových pořadů (např. v MG),
vyjádří své postřehy a pocity z uměleckých VOV
besedy o umění, vybrané hodiny Vv.
ověřuje komunikační účinky vybraných VOV

Utváření komunikačního obsahu VOV děl spolužáků:
ve vybraných hodinách v průběhu školního roku.

zhodnotí výsledek své tvorby, porovná ho s výsledky
ostatních

Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby v
porovnání s výsledky ostatních: ve vybraných
hodinách v průběhu školního roku.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VV: Práce ve skupinách - cvičení sebekontroly, sebeovládání. Organizace času při práci.
Díl: Organizace času při práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV: Vyjádření emocí na základě výtvarné činnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VV: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech každé z hodin VV.
Díl: Rozvíjení kreativity při realizaci jednotlivých výrobků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VV: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení, dovednost navazování na druhé.
Díl: Rozdělení jednotlivých činností, organizace práce ve skupině, v dílně. Vzájemná spolupráce a organizování práce ve skupině, rozdělení jednotlivých činností.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VV: Cvičení a rozvíjení vnímání zrakem i ostatními smysly. Kreslířský/ malířský experiment.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VV: Kultivace smyslového poznání světa.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VV: Základní komunikační pravidla mezi žákem a učitelem, mezi žáky navzájem. Zdvořilé vystupování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VV: Tvoření v týmu. Chování podporující dobré vztahy při společné práci.
Díl: Tvoření v týmu, pohled na věc očima druhého, aktivní naslouchání. Chování podporující dobré vztahy při společné práci.
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7. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VV: Tradice, svátky - seznámení se s přístupy různých etnik.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VV: Významné osobnosti, znaky a proudy evropského a světového výtvarného umění (pravěk - renesance).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
VV: Tvorba veřejné pozvánky na akci třídy, školy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VV: Studijní kresba přírodnin.
Tvořivá výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Informatika - 6. ročník
--> Informatika - 8. ročník
--> Informatika - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
samostatně sestaví podle návodu, náčrtu, plánu nebo
jednoduchého programu daný model

Učivo
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
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8. ročník

tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
získává všeobecný přehled o různých povoláních a
trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních
vybraných profesí
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní
a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vybírá, vytváří a pojmenovává bohatou škálu prvků VOV Linie a tvary - zdokonalování a rozšiřování techniky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje a jejich vztahy
kresby a prostorové tvorby
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
Objemy - zdokonalování a rozšiřování techniky kresby,
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
malby a prostorové tvorby
získání osobitých výsledků
Barevné kvality - zdokonalování a rozšiřování techniky
malby a prostorové tvorby
Světlostní kvality - zdokonalování a rozšiřování
techniky kresby, malby a prostorové tvorby
Textury - zdokonalování a rozšiřování techniky kresby,
malby a prostorové tvorby
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční umí si vytvořit jednoduchý náčrt pro daný model
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
stabilitu aj.
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
snaží se objektivně posoudit své schopnosti a možnosti volba profesní orientace – základní principy
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
při rozhodování o volbě budoucího povolání a profesní sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a
přípravy
zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti,
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace
informační základna pro volbu povolání, práce s
profesními informacemi a využívání poradenských
služeb
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
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VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
uplatňuje prvky VOV a jejich vztahy při přípravě a
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje realizaci vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční umí samostatně navrhnout a sestavit jednoduché
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
konstrukční prvky
stabilitu aj.

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
stabilitu aj.

umí získat profesní informace a následně je využít pro
výběr vhodného povolání
variuje prvky VOV v ploše i prostoru k dosažení
vlastního tvůrčího záměru

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
podněty z představ a fantazie

ví, kde najít a jak využít poradenské služby pro výběr
vhodného povolání
zaznamenává zkušenosti získané na základě vztahu
zrakového vnímání a vnímání dalšími smysly,
zaznamenává podněty z představ a fantazie

umí ověřit a porovnat funkčnost, nosnost, stabilitu
jednoduchých konstrukčních prvků

Vztahy a uspořádání prvků v časovém průběhu
statického i dynamického VOV: podobnost, kontrast,
dynamické proměny, rytmus, struktura, způsoby
stínování
- zdokonalování a rozšiřování techniky kresby a malby
zátiší, portrétu, figury, perspektivy...
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
Vztahy a uspořádání prvků při hledání osobitého
výrazu pro dosažení vlastního tvůrčího záměru
- zdokonalování a rozšiřování techniky kresby a malby
zátiší, portrétu, figury, perspektivy...
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
Vědomé vnímání a uplatňování subjektivity a
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, převádění
pocitů na obrazové znaky s hledáním vzájemných
souvislostí
- automatická kresba, automatická malba
- výtvarný záznam hudby (automatická kresba/malba)
- kreslířský a malířský experiment
- abstraktní vyjádření pocitů, představ pomocí barvy
(malba/koláž)
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Reflexe ostatních uměleckých druhů
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
zvládne provést montáž, demontáž a údržbu
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
jednoduchých předmětů a zařízení
jednoduchých předmětů a zařízení
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost je schopen v modelových situacích prezentovat svoji
zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu),
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
osobu při vstupu na trh práce
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu,
pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřady práce práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů
podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
zná a dodržuje pravidla pro bezpečnou práci s ručním a Bezpečnostní rizika při práci s nářadím a jednotlivými
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc aku nářadím
stavebnicemi.
při úrazu
Základní pravidla při práci s ručním a aku nářadím.
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
sdělí, jaké podněty (zrakové, hmatové, čichové,
Vědomé vnímání a uplatňování subjektivity a
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
sluchové) jsou zdrojem jeho zkušenosti, ze které při
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, převádění
podněty z představ a fantazie
tvorbě vycházel
pocitů na obrazové znaky s hledáním vzájemných
souvislostí
- automatická kresba, automatická malba
- výtvarný záznam hudby (automatická kresba/malba)
- kreslířský a malířský experiment
- abstraktní vyjádření pocitů, představ pomocí barvy
(malba/koláž)
Reflexe ostatních uměleckých druhů
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
udržuje pořádek na pracovišti a předchází tak úrazům
Základní hygienické návyky.
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě a Akční tvar kresby a malby: kombinovaná technika
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v interpretaci VOV v proměnách a vztazích
- denní doby/roční období (proměny světla, nálada
krajiny na obraze)
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současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků

zná a dodržuje hygienická pravidla, poskytne první
pomoc při úrazu
k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění – počítačová grafika,
fotografie, video, animace

Manipulace s objekty, uspořádání prostoru a celku
VOV, vyjádření proměn
- trojrozměrné objekty (práce s netradičními
materiály)
Pohyb těla a jeho umístění v prostoru
Základní hygienické návyky.

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, televize,
elektronická média...
- výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

vybírá takové prostředky a jejich vztahy, které považuje Rozlišení, výběr a uplatnění typů VOV pro vlastní
pro zadané či samostatně zvolené téma za nejvhodnější tvůrčí záměry: kresba, malba, trojrozměrné
prostovové práce a např. fotografie, elektronický
obraz, komunikační grafika…(žák volí materiál podle
své představy, možností, vlastního výtvarného
zaměření a na základě svého výtvarného návrhu a
cíle).
rozlišuje působení VOV v rovině subjektivního účinku,
Hledisko motivace založené na smyslovém vnímání a
využije návštěvu v MG ke vnímání originálu uměleckého racionálně konstruktivní
díla a uvědomění si významu vlastního prožitku
- hledání hledisek motivace v průřezu uměleckými
slohy a směry období baroko – konce 19. století
(umělecké reprodukce)
- příp. návštěva MG, besedy o umění
uplatňuje působení VOV v rovině subjektivního účinku Reflexe a vědomé uplatnění zmíněného hlediska při
vlastních tvůrčích činnostech: žák volí materiál podle
své představy a na základě vlastního výtvarného
návrhu a cíle
rozpozná charakteristické prvky uměleckého díla
Interpretace běžné i umělecké produkce s ohledem na
(pravěk – konec 19. století) a utřídí je do skupin podle osobní postoj, důvody vzniku odlišné interpretace
uměleckého směru a historické epochy
uměleckých VOV: návštěva výukových pořadů (např. v
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VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření

8. ročník
MG), besedy o umění ve vybraných hodinách v
průběhu školního roku
vychází při interpretaci uměleckých VOV ze svých
Interpretace běžné i umělecké produkce s ohledem na
znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností osobní postoj, důvody vzniku odlišné interpretace
a pocitů
uměleckých VOV: návštěva výukových pořadů (např. v
MG), besedy o umění ve vybraných hodinách v
průběhu školního roku
třídí umělecká VOV do skupin podle uměleckého směru Kritéria porovnávání uměleckých VOV, jejich
a historické epochy
zdůvodňování: ve vybraných hodinách v průběhu
školního roku
ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených či Představení výsledků tvorby s respektováním záměru
upravených VOV v sociálních vztazích, zjišťuje, jak dílo autora : ve vybraných hodinách v průběhu školního
působí na ostatní
roku.
Prezentace výsledků vlastní tvorby ve veřejném
prostoru: ve vybraných hodinách v průběhu školního
roku.
Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby: ve
vybraných hodinách v průběhu školního roku.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV: Vyjádření emocí na základě výtvarné činnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VV: Práce ve skupinách - cvičení sebekontroly, sebeovládání. Organizace času při práci.
Mod.: Organizace času při práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VV: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech každé z hodin VV.
Mod.: Rozvíjení kreativity při realizaci jednotlivých úkolů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VV: Cvičení a rozvíjení vnímání zrakem i ostatními smysly. Kreslířský/ malířský experiment.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VV: Tvoření v týmu, pohled na věc očima druhého, aktivní naslouchání. Chování podporující dobré vztahy při společné práci.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VV: Základní komunikační pravidla mezi žákem a učitelem, mezi žáky navzájem. Zdvořilé vystupování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VV: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení, dovednost navazování na druhé.
Mod.: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení, rozdělení jednotlivých činností, navazování na druhé.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VV: Významné osobnosti, znaky a proudy evropského a světového výtvarného umění (renesance - přelom 19. a 20. století).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
VV: Tvorba veřejné pozvánky na akci třídy, školy.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VV: Tradice, svátky - seznámení se s přístupy různých etnik.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VV: Kultivace smyslového poznání světa. Kultivace rozumového poznání světa skrze smysly.

5.2.14 Výchova ke zdraví

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

1

Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
Vyučovací předmět výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech
jeho složek a učí je být za ně zodpovědný. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k
jejich uplatňování ve svém životě.
Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví směřuje k:
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Název předmětu

Výchova ke zdraví

•
•
•
•

preventivní ochraně zdraví a předcházení úrazům
rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé látky
získávání orientace v základních otázkách sexuality, uplatňování zodpovědného sexuálního chování
upevňování schopností poskytnout první pomoc
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na 2. stupni, a to v 8. a 9. ročníku. Časová dotace je
důležité pro jeho realizaci)
1 vyučovací hodina týdně v každém ročníku.
Organizační vymezení předmětu:
Formy a metody výuky: výklad, skupinová práce, samostatná práce, besedy, diskuze, práce s textem
Výuka probíhá v kmenové učebně, v případě potřeby v počítačové učebně.
Integrace předmětů
• Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení k propojení, systemizaci a
kompetence žáků
efektivnímu využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
• uvádění věcí do souvislostí, propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí do širších celků a
na základě toho k vytvoření komplexnějšího pohledu na matematické, přírodní, společenské a
kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, k rozpoznání a pochopení
problému
• přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyšlení a naplánování způsobu řešení
problému za využití vlastního úsudku a zkušeností
• kritickému myšlení, činění uvážlivých rozhodnutí, schopnosti obhájit si toto rozhodnutí a přijmout
za něj zodpovědnost
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
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Název předmětu

Výchova ke zdraví

•

Způsob hodnocení žáků

formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižně, souvisle a
kultivovaně
• naslouchání druhým lidem, porozumění a vhodné reakci, zapojení do diskuze a argumentaci
• využívání získaných komunikačních dovedností k vytváření vztahů potřebných pro plnohodnotné
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• účinné spolupráci ve skupině, v týmu
• podílení se na vytváření pravidel společně s pedagogem
• utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě
ohleduplnosti a úcty, poskytnutí pomoci v případě potřeby
• vytváření pozitivní představy o sobě samém, podpoře sebedůvěry a samostatnému rozvoji
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• respektování přesvědčení druhých lidí, vážení si jejich vnitřních hodnot, vcítění se do situace
ostatních
• povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí
• zodpovědnému rozhodování dle dané situace, poskytnutí účinné pomoci na základě svých
možností a zodpovědnému chování v krizových situacích i situacích ohrožujících život a zdraví
člověka
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.
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Výchova ke zdraví
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy jedinec, skupina, komunita

Učivo
jedinec, skupina, komunita

respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky

pravidla soužití ve škole, ve vrstevnické skupině

pozitivní komunikací přispívá k tvorbě dobrých vztahů s pravidla soužití ve škole, ve vrstevnické skupině
ostatními spolužáky
kamarádství, přátelství
rozlišuje tělesné, duševní a sociální zdraví, dovede
vysvětlit souvislosti mezi nimi

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a
společenské změny

charakterizuje období dospívání, uvádí faktory
ovlivňující reprodukční zdraví

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a
společenské změny

uvede faktory ovlivňující zdraví a chápe hodnotu zdraví vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-04 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
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování

8. ročník
zhodnotí zásady zdravého životního stylu a aktivní
podpory zdraví, diskutuje o problematice zdraví

zdravý životní styl, prevence různých onemocnění

uplatní vhodnou sociální dovednost pro předcházení
stresovým situacím

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a
společenské změny

uvede svůj běžný denní režim

tělesná a dušení hygiena, denní režim - zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim,
význam pohybu pro zdraví

chápe význam pohybu pro zdraví, používá jednoduché
relaxační techniky

relaxační techniky

vyjmenuje sekundární pohlavní znaky, znaky dospívání

sexuální dospívání a reprodukční zdraví - zdraví
reprodukční soustavy, zdrženlivost, předčasná
sexuální zkušenost, promiskuita

jmenuje aktivní a pasivní způsoby trávení volného času

tělesná a dušení hygiena, denní režim - zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim,
význam pohybu pro zdraví

uvede zásady pro udržení zdraví reprodukční soustavy

sexuální dospívání a reprodukční zdraví - zdraví
reprodukční soustavy, zdrženlivost, předčasná
sexuální zkušenost, promiskuita
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-04 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
VZ-9-1-04 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
VZ-9-1-04 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
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-09 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
VZ-9-1-09 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
VZ-9-1-09 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

8. ročník
vyjmenuje základní cesty přenosu přenosných chorob a zdravý životní styl, prevence různých onemocnění,
možná preventivní opatření před nákazou
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami

uvádí zásady prevence kardiovaskulárních a
metabolických onemocnění

zdravý životní styl, prevence různých onemocnění,
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami

zná zásady první pomoci při poranění pohybového
aparátu, při krvácení a při život ohrožujících stavech
(zástavě dechu a srdeční činnosti, ztrátě vědomí)

ochrana před úrazy (prevence, léčba), základy první
pomoci

vysvětlí význam základních živin a vody pro organismus zásady správného stravování

rozpozná správný stravovací a pitný režim a uplatňuje
zásady zdravého stravovacího a pitného režimu

zásady správného stravování

dokáže vybrat zdravé potraviny

zásady správného stravování

uvádí souvislosti mezi složením stravy a civilizačními
chorobami

civilizační choroby

rozpozná poruchy příjmu potravy

poruchy příjmu potravy

osvojuje si základy zdravého životního stylu a snaží se je programy podpory zdraví, odpovědnost za vlastní
uplatňovat ve svém životě
zdraví
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví

8. ročník
seznamuje se s projekty podpory zdraví, v rámci svých
možností se zapojuje do jejich plnění

programy podpory zdraví, odpovědnost za vlastní
zdraví

orientuje se v základních údajích o složení a trvanlivosti složení potravy
potravin a prakticky je využívá
charakterizuje a rozpozná potenciální nebezpečí

klasifikace mimořádných událostí

rozliší varovné signály spojené se vznikem mimořádné
události

varovné signály

dodržuje zásady bezpečného chování po vyhlášení
mimořádné události

klasifikace mimořádných událostí

rozpozná a dokáže použít čísla tísňového volání

prevence vzniku mimořádných událostí

vysvětlí role členů rodiny, chápe vztahy v rodině

vztahy a pravidla soužití v rodině

uvádí možné příklady kladných a záporných vlivů rodiny rodinné prostředí
na vývoj dítěte
vliv rodiny na děti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Tělesná a duševní hygiena (denní režim, intimní a duševní hygiena, otužování, význam pohybu pro zdraví, relaxační techniky).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Výchova ke zdraví

8. ročník

Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství). Vztahy a pravidla soužití v rodině, rodinné prostředí, vliv
rodiny na děti).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Sestavení denního rozvrhu, diskuze.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Testy osobnosti. Hraní scének.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vlivy prostředí na zdraví, způsoby ochrany zdraví.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Změny v životě člověka a jejich reflexe.

5.2.15 Tělesná výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Vzdělávací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávání v předmětu
směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem pohybového vzdělávání dětí je
rozvoj jejich tělesné zdatnosti, regenerace sil a podpora zdraví. Pohybové vzdělávání postupuje od
spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Nedílnou součástí tělesné výchovy se
stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení.
Vzdělávání v předmětu je zaměřeno na:
• regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole
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Název předmětu

Tělesná výchova

•
•
•

rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojovánídovedností
jim předcházet nebo je řešit
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu tělesná výchova na 2. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu Ve třídách s rozšířenou výukou AJ: 6. - 9. ročník - 2 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
Ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky:
6. - 7. ročník - 2 + 1 disponibilní hodina týdně
8. - 9. ročník . 2 hodiny týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v tělocvičně a gymnastickém sálu. Za příznivého počasí je využíváno školní hřiště s
doskočištěm a běžeckou drahou. Žáci 1. stupně navštěvují také herní prostor s altánem a interaktivními
herními prvky. Výuka je doplňována účastí žáků na sportovních aktivitách a soutěžích. Škola dále pořádá v
rámci tělesné výchovy týdenní lyžařský kurz pro zájemce z řad žáků 7. ročníku, případně i ostatních ročníků
2. stupně.
Žáci 2. stupně jsou na jednotlivé vyučovací hodiny rozděleny na skupinu chlapců a skupinu dívek. V případě
potřeby mohou být tyto skupiny na vyučovací hodinu spojeny v rámci stejného ročníku, případně různých
ročníků.
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vede žáka k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuálnímu rozvoji
kompetence žáků
• směřuje žáky k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• směřuje žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a k hledání
tréninkové cesty k odstranění tohoto problému
• zadává problémové úlohy a vede žáky k hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních
sportech
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Název předmětu

Tělesná výchova

•

pomáhá žákovi řešit problémy vzniklé při sportu, zvláště pak adekvátně reagovat na zranění své i
svých spolužáků
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• směřuje žáky k vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva
• směřuje žáky k otevírání prostoru k diskusi o taktice družstva
• vede žáky k pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentaci
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• učí žáky dodržování pravidel fair-play hry
• rozvíjí mezi žáky prezentaci a podporu myšlenek olympijského hnutí
• vyžaduje rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva
• vede žáky k rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva
Kompetence občanské:
Učitel:
• podporuje aktivní sportování žáků
• objasňuje a podává příklad potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
• vyžaduje zvládnutí první pomoci při úrazech lehčího charakteru
• vede žáky k emočnímu i věcnému seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin
Kompetence pracovní:
Učitel:
• uvádí příklady nutnosti a vyžaduje dodržování sportovních pravidel nejen ve sportu ale i v celém
životě
• předkládá příklady možných rizik při pohybových činnostech a vyžaduje hledání cest jejich
minimalizace
• umožňuje žákům provádět zpracování a prezentaci naměřených výkonů
• důsledně dbá na dodržování pořádku a hygieny, dodržování pravidel bezpečnosti při přípravě a
používání sportovního náčiní
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Název předmětu
Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Tělesná výchova
Vyučovací předmět Tělesná výchova je na 2. stupni ve třídách s rozšířenou výukou informatiky a TV posílen
o 2 disponibilní hodiny v 6. a 7. ročníku.
Pro žáky 7. ročníku je v rámci vyučovacího předmětu tělesná výchova pořádán v případě dostatečného
zájmu lyžařský kurz. Kurz může být v případě potřeby doplněn zájemci z 8. a 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
aktivně vykonává cviky přiměřené svému pohlaví a věku Preventivní pohybová činnost - správné držení těla,
zvyšování kloubních pohybů, správné zapojení dechu,
význam pohybu pro zdraví
rozlišuje pohybové činnosti pro rekreační a výkonnostní Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců.
sport a zařazuje pohybové aktivity do svého volného
času
Celkové posilování svalového aparátu.
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6. ročník

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

zařazuje do svých pohybových aktivit cviky zaměřené na
zvyšování zdatnosti a seznamuje se se sestavením
jednoduchého kondičního programu dle svých potřeb
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
dodržuje pravidla bezpečnosti a seznamuje se s pravidly
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního poskytnutí 1. pomoci
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
podle svých předpokladů zvládá pohybové dovednosti
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
potřebné k tělovýchovným aktivitám
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

využívá získané pohybové dovednosti při hrách a
soutěžích a rekreační činnosti

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu

dovede zhodnotit předvedené pohybové činnosti

Rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost,
kondiční programy, manipulace se zatížením.
Hygiena a bezpečnost při sportech a pohybových
činnostech, pravidla 1. pomoci.

Pohybové hry s různým zaměřením (i netradiční).
Úpolové hry; základy sebeobrany.
Atletika – běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalostní
běh, motivovaný běh v terénu (do 20 min.), hod
kriketovým míčkem, skok daleký.
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie,
přeskok, cvičení s náčiním a na nářadí.
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou.
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace a systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie. Florbal, fotbal, házená, přehazovaná,
basketbal.
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie,
přeskok, cvičení s náčiním a na nářadí.

snaží se předvést dané cviky podle tělocvičného
názvosloví

Komunikace v TV - názvosloví, povely, signály, gesta,
značky, základy grafického zápisu pohybu.

soutěží v duchu fair play

Pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich
aplikace při hře v poli.

rozliší činnosti všech aktérů podílejících se na sportovní Pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich
hře, rozlišuje práva a povinnosti hráčů a rozhodčích
aplikace při hře v poli.
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

6. ročník
Zásady jednání a chování na sportovních akcích a
hrách (v různém prostředí a při různých činnostech).
dovede se samostatně rozcvičit vzhledem k následující
pohybové činnosti

Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí - nevhodná cvičení a činnosti.
Průpravná a kompenzační cvičení.
v rámci družstva se domluví na vhodné taktice, dodržuje Vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných
pravidla hry a stanovenou taktiku
pohybových činnostech.
změří a zapíše výkony dle disciplíny, dovede vyhodnotit Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.
výkony v jednotlivých pohybových činnostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v týmu, ve skupině, ve dvojicích. Komunikace v TV - povel, signál.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj herních dovedností, zvládání pravidel soutěží, akce "sportovní den".
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Pozitivní naladění mysli, význam pohybu pro zdraví - relaxační cvičení, seznámení s různými pohybovými aktivitami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti, převzetí zodpovědnosti za své zdraví jakožto
nejdůležitější životní hodnotu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, nezneužívání síly k řešení konfliktu, osvojování základních hygienických pravidel při
sportu.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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7. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
aktivně vykonává cviky přiměřené svému pohlaví a věku Preventivní pohybová činnost - správné držení těla,
zvyšování kloubních pohybů, správné zapojení dechu,
význam pohybu pro zdraví.
rozlišuje pohybové činnosti pro rekreační a výkonnostní Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců.
sport a zařazuje pohybové aktivity do svého volného
času
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
zařazuje do svých pohybových aktivit cviky zaměřené na Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
zvyšování zdatnosti a seznamuje se se sestavením
programy, manipulace se zatížením.
jednoduchého kondičního programu dle svých potřeb
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti a seznamuje se Hygiena a bezpečnost při sportech a pohybových
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního s pravidly poskytnutí 1. pomoci
činnostech, pravidla 1. pomoci při TV a sportu v
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
různém prostředí a klimatických podmínkách.
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
podle svých předpokladů zvládá pohybové dovednosti Pohybové hry s různým zaměřením (i netradiční).
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
potřebné k tělovýchovným aktivitám
Úpolové hry; základy sebeobrany.
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
Atletika - běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalostní
činnostech
běh, základy překážkového běhu, skok do dálky,
seznámení se skokem do výšky, hod kriketovým
míčkem (granátem).
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie, nácvik
přeskoku přes kozu, cvičení s náčiním a na nářadí.
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou.
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
využívá získané pohybové dovednosti při hrách a
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
soutěžích a rekreační činnosti, zná a orientuje se v
kombinace a systémy, utkání podle pravidel žákovské
pravidlech vybraných her
kategorie. Florbal, fotbal, házená, basketbal, volejbal,
badminton.
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
dovede zhodnotit předvedené pohybové činnosti a
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie, nácvik
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
označí jejich nedostatky
přeskoku přes kozu, cvičení s náčiním a na nářadí.
příčiny
RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
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7. ročník

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

snaží se předvést dané cviky podle tělocvičného
názvosloví

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

soutěží v duchu fair play, vyhledává informace o
aktuálním sportovním dění (olympiády, turnaje...)

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

Komunikace v TV - názvosloví, povely, signály, gesta,
značky. Základy grafického zápisu pohybu. Vzájemná
komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech.
Olympionismus, významné sportovní soutěže.

rozliší činnosti všech aktérů podílejících se na sportovní Zásady jednání a chování na sportovních akcích a
hře, rozlišuje práva a povinnosti hráčů a rozhodčích
hrách (v různém prostředí a při různých činnostech).
spolupracuje s ostatními členy družstva, dohodne se na
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva, chápe
svou roli v družstvu
dovede se samostatně rozcvičit vzhledem k následující
činnosti a protáhnout se po zátěži

zařazuje do svého pohybového režimu vyrovnávací
cvičení, vědomě se soustředí na správné provedení
cviku

Pravidla osvojovaných pohybových činnosti - her,
závodů, soutěží; spolupráce při hrách.
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí - průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení.
Soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení).

změří a zapíše výkony dle disciplíny, dovede vyhodnotit
výkony v jednotlivých pohybových činnostech
v souladu s individuálními předpoklady zvládá
osvojované pohybové dovednosti lyžařského
(snowboardového) výcviku

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností měření, evidence, vyhodnocování.
Lyžování (snowboarding) - sjezdové lyžování, lyžařská
turistika, jízda na vleku, lyžařská výstroj.

dodržuje pravidla bezpečného chování na sjezdovce,
vleku a v zimní horské krajině, orientuje se v prostoru
při nestandardních podmínkách

Bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, dodržování
pravidel chování na lyžařském výcviku (ubytování,
cesta...).

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, nezneužívání síly k řešení konfliktu, osvojování základních hygienických pravidel při
sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Povzbuzování ostatních za účelem dosažení lepších výkonů, udržování týmového ducha při hrách a soutěžích, fair play jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti, převzetí zodpovědnosti za své zdraví jakožto
nejdůležitější životní hodnotu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce při týmových aktivitách, pomoc při nácviku obtížnějších prvků, vzájemná dopomoc, záchrana.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vhodné chování na sjezdovce a v horské krajině (ohleduplnost k životnímu prostředí).
Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
aktivně vykonává cviky přiměřené svému pohlaví a věku Rekreační a výkonností sport, sport dívek a chlapců
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TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

8. ročník
rozlišuje pohybové činnosti pro rekreační a výkonnostní
sport a zařazuje pohybové aktivity do svého volného
času
zařazuje do svých pohybových aktivit cviky zaměřené na
zvyšování zdatnosti a seznamuje se se sestavením
jednoduchého kondičního programu
dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti a zná pravidla
poskytnutí 1. pomoci, odmítá návykové látky a zná
jejich dopad na lidské zdraví

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
podle svých předpokladů zvládá pohybové dovednosti
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
potřebné k tělovýchovným aktivitám
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

využívá získané pohybové dovednosti při hrách,
soutěžích a rekreační činnosti, zná a orientuje se v
pravidlech vybraných her

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny

zhodnotí předvedené pohybové činnosti a označí jejich
nedostatky

Rekreační a výkonností sport, sport dívek a chlapců

Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
programy, manipulace se zatížením
Hygiena a bezpečnost při sportech a pohybových
činnostech, pravidla 1. pomoci při TV a sportu v
různém prostředí a klimatických podmínkách.

Pohybové hry s různým zaměřením (i netradiční)
Úpolové hry; základy sebeobrany.
Atletika - běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalostní
běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu,
skok do dálky a do výšky, hod kriketovým míčkem
(granátem), základy vrhu koulí
Gymnastika - akrobacie, přeskok přes kozu, cvičení s
náčiním a na nářadí
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem - základy rytmické
gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení
pro daný věk žáků
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace a systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie. Florbal, fotbal, házená, basketbal, volejbal,
badminton.
Gymnastika - akrobacie, přeskok přes kozu, cvičení s
náčiním a na nářadí
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8. ročník

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

předvádí dané cviky podle tělocvičného názvosloví,
komunikuje v souladu se smluvenými povely a signály

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

soutěží v duchu fair play, projevuje respekt opačnému
pohlaví a handicapovaným, sleduje aktuální sportovní
dění

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
vyrovnávací cvičení, vědomě se soustředí na správné
provedení cviku

rozlišuje a uplatňuje činnosti všech aktérů podílejících
se na sportovní hře, rozlišuje práva a povinnosti hráčů,
rozhodčích a diváků
spolupracuje s ostatními členy družstva, dohodne se na
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
dovede se samostatně rozcvičit vzhledem k následující
činnosti a protáhnout se po zátěži

Komunikace v TV - tělocvičné názvosloví, smluvené
povely, signály, gesta, značky, základy grafického
zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při
osvojovaných pohybových činnostech
Historie a současnost sportu - olympionismus,
významné soutěže a sportovci

Zásady jednání a chování na sportovních akcích a
hrách (v různém prostředí a při různých činnostech)
Pravidla osvojovaných pohybových činností - her,
závodů, soutěží; spolupráce při hrách, taktika
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí - průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
Soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)

změří a zapíše výkony dle disciplíny, dovede vyhodnotit Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností výkony v jednotlivých pohybových činnostech
měření, evidence, vyhodnocování

dodržuje pravidla bezpečného chování na silnici v roli
Turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu, chůze i
chodce i cyklisty, řídí se pravidly při turistické akci
v mírně náročném terénu, uplatňování pravidel
(výletě), orientuje se v prostoru při nestandardních
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce (cyklisty),
podmínkách
ochrana přírody, základy orientačního běhu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, osvojování základních hygienických pravidel při sportu.
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti, převzetí zodpovědnosti za své zdraví jakožto
nejdůležitější životní hodnotu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce při týmových aktivitách, pomoc při nácviku obtížnějších prvků, vzájemná dopomoc, záchrana.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Povzbuzování ostatních za účelem dosažení lepších výkonů, udržování týmového ducha při hrách a soutěžích, fair play jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v týmu, ve skupině, ve dvojicích, komunikace s učitelem/ trenérem/ vedoucím na sportovních akcích.

5.3 Forma vzdělávání: Denní - 2. stupeň: Rozšířená výuka tělesné výchovy a informatiky
5.3.1 Český jazyk a literatura

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
5
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
0

13

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a
plynule navazuje na předmět Český jazyk na 1. stupni. Dovednosti získané v předmětu Český jazyk a
literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování
poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné
formě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.
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Český jazyk a literatura
Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy.
V Komunikační a slohové výchově dochází k rozvoji komunikačních schopností, žáci se učí vnímat a chápat
jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, pracovat s textem a vyhledávat informace.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, dochází k rozvoji
čtenářských návyků i schopnosti tvořivé recepce a interpretace. Učí se formulovat vlastní názory o
přečteném díle.
Vzdělávací obsah jednotlivých složek se ve výuce vzájemně prolíná.
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k:
• rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
• vyjadřování potřeb, prožitků a sdělování názorů
• pochopení role v různých komunikačních situacích
• orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama
• porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, postihnutí záměrů autora a
hlavní myšlenky
• vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura:
předmětu (specifické informace o předmětu 6. ročník: 4 + 1 disponibilní hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
7. ročník: 4 hodiny týdně
8. ročník: 3 + 1 disponibilní hodina týdně
9. ročník: 4 + 1 disponibilní hodina týdně
Organizační vymezení: Výuka předmětu probíhá v kmenových učebnách, které jsou vybaveny interaktivní
tabulí a multimediální technikou, a dle charakteru učiva i v učebně informatiky. Je doplňována návštěvou
knihovny a dalších kulturních akcí.
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce, práce s textem, referáty, práce s jazykovou příručkou, využití multimediální techniky
(video, audio, internet) atd.
Do výuky jsou zařazovány dle možností také literární besedy a diskuze.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Český jazyk a literatura

•

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové - vede žáky k využívání vhodných učebních pomůcek (jazykové příručky, tabule gramatických přehledů,
kompetence žáků
slovníky atd.)
- vede žáky k užívání správné terminologie
- vede žáky k sebehodnocení a autokorekci chyb
- ke čtení s porozuměním a k práci s textem
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
- vede žáky k rozpoznávání a následnému řešení problémů, k práci s chybou
- vede žáky k prezentaci názorů na základě vlastních zkušeností
- vede žáky k nalézání chyb v textu a k odůvodňování správných řešení
- vede žáky k uvědomění si odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
Učitel:
- zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností žáka v mateřském jazyce
- vede žáky k nezbytnému prvku komunikace - naslouchání druhým
- vede žáky k formulování vlastních názorů a myšlenek
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
- klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu/ skupině a jejich respektování
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vede žáky k dodržování pravidel stanovených školním
řádem
- podporuje u žáků poskytování vzájemné pomoci
- vede žáky k empatii, ohleduplnosti a chápání problémů druhých
Kompetence občanské:
Učitel:
- vede žáky k respektu k odlišnostem lidí, skupin i různých společenství
- motivuje žáky ke zkoumání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
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Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Český jazyk a literatura
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Kompetence pracovní:
Učitel:
- rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
- vede žáky k organizaci práce a aktivnímu podílení se na činnostech během výuky
- vede žáky k sebehodnocení
- směřuje žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je na 2. stupni posílen o 3 vyučovací hodiny z disponibilní
dotace, a to v 6., 8. a 9. ročníku. V 9. ročníku je navýšená hodina využita k přípravě na přijímací zkoušky a
plynulý přechod na střední školy.
V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku předmětu dělit třídy na skupiny.

Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. i 2. stupni použije pro zápis stupně hodnocení
číslice.

Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•
•

--> Tvořivá výchova - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Občanská výchova - 6. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Německý jazyk - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pracuje se základními jazykovými příručkami

Učivo
Obecné poučení o jazyce.
Některé jazykové příručky.

dokáže vyhledat potřebné informace a využije je v praxi Některé jazykové příručky.

rozumí rozvrstvení českého jazyka a rozlišuje spisovný a Útvary národního jazyka.
nespisovný jazykový projev
chápe stavbu slova v návaznosti na pravopis

Stavba slova

uvádí na příkladech slovotvorný základ, předpony a
přípony a vysvětlí, jak byla slova odvozena

Slovotvorný rozbor.

odůvodní pravopisné jevy lexikální a morfologické,
aplikuje základy syntaktického pravopisu

Změny hlásek při odvozování.
Pravopis lexikální a morfologický.

rozpozná ohebné a neohebné slovní druhy

Tvarosloví – ohebné slovní druhy.
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6. ročník

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

určuje některé mluvnické kategorie

Tvarosloví – ohebné slovní druhy.

tvoří spisovné tvary slov a správně je používá

Tvarosloví – ohebné slovní druhy.

určuje větné členy, kromě doplňku

Základní větné členy, rozvíjející větné členy

chápe významové vztahy mezi větnými členy ve větě

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru

rozlišuje větu jednoduchou, souvětí, větu hlavní a
vedlejší
řeší jednoduché větné rozbory

Základní větné členy, rozvíjející větné členy
Shoda přísudku s podmětem.
Věta jednoduchá a souvětí.
Věta jednoduchá a souvětí.

komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných
komunikačních situacích

Komunikační situace.

osvojuje si základní normy písemného vyjadřování

Komunikační situace.

formuluje hlavní myšlenky textu, rozpozná podstatné
informace

Výpisky a výtah.

dokáže pracovat s odborným textem

Výpisky a výtah.

rozeznává různé způsoby dorozumívání a používá je ve
vhodné komunikační situaci

Komunikační žánry – vzkaz, poukázka, objednávka,
zpráva, oznámení, dopis, dotazník, el. komunikace
(sms, e-mail, chat).
Komunikační žánry – vzkaz, poukázka, objednávka,
zpráva, oznámení, dopis, dotazník, el. komunikace
(sms, e-mail, chat).

volí vhodné jazykové prostředky v jednotlivých
slohových útvarech
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

6. ročník

využívá přímou řeč a dokáže ji odlišit od nepřímé

Popis.
Vypravování.
Vypravování.

uvědomuje si různé funkce popisu

Popis.

zpracuje jednoduchý pracovní postup

Popis.

sestaví osnovu vypravování a na jejím základě člení text Vypravování.
do odstavců
vytvoří vlastní vypravování, dbá na soudržnost textu

Vypravování.

určí, ke kterému literárnímu druhu patří přečtený
umělecký text

Literární druhy (lyrika, epika, drama).

rozlišuje písmeno a hlásku, druhy hlásek a dvojhlásku,
určí ve slově počet souhlásek, samohlásek a slabik
zorientuje se v knize (pomocí orientačního aparátu
knih) i na internetu (pomocí práce s klíčovými slovy

Zvuková stránka jazyka.

vysvětlí rozdíl mezi znělými a neznělými hláskami

Zvuková stránka jazyka.

přečte text s porozuměním a kriticky ho posoudí

Práce s informacemi.

Práce s informacemi.
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6. ročník

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
určí druh vyprávěcí formy použité v přečteném textu
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná objasní, kde je ve slově umístěn přízvuk, používá
cizí slova
správně přízvuk při čtení, používá správně větnou
melodii, pauzy a tempo řeči v mluveném projevu
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
objasní, proč je důležité uvádět zdroje informací u
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
zpracovávaných textů
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
určí hlavní postavu přečteného textu, srovnává více
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a postav z více textů podle zadaných kritérií
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
na konkrétním příkladu určí verš a sloku
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
stanoví téma přečteného textu nebo jeho části
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
seznámí se s žánrem deníku a napíše touto formou
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
vlastní text
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
vyjmenuje základní znaky komiksu
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v dozvídá se o filmových nebo seriálových adaptacích
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vybraných textů, srovnává dané dílo s knižní předlohou
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
rozpozná metaforu, přirovnání, kontrast a personifikaci
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a v přečteném textu
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
určí druhy rýmů v konkrétní básni; na vynechaná místa
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a v básni doplní slova, která se rýmují
vlastními slovy interpretuje smysl díla

Vypravěč, vyprávěcí formy (ich-forma, er-forma).

Zvuková stránka jazyka.

Práce s informacemi.
Literární postava (hlavní, vedlejší, kladná, záporná, s
autobiografickými rysy).
Báseň, verš, sloka, rým, rytmus.

Téma literárního díla (hlavní, vedlejší).

Žánry: deník, komiks

Žánry: deník, komiks

Literární postava (hlavní, vedlejší, kladná, záporná, s
autobiografickými rysy).
Umělecké jazykové prostředky: metafora, přirovnání,
kontrast, personifikace.
Druhy rýmů (sdružený, střídavý, obkročný, přerývaný).
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Český jazyk a literatura
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

6. ročník
vytvoří jednoduchou báseň na základě zadaných kritérií Báseň, verš, sloka, rým, rytmus.
a tématu
rozpozná nonsens v přečteném textu, přemýšlí nad
spojitostí nonsensu a humoru v literatuře

Literární žánry: nonsensová a humoristická literatura.

rozpozná nadpřirozené prvky v příběhu přečteného
textu

Ústní lidová slovesnost (žánry: lidová pohádka, balada,
říkanka, hádanka, pranostika, přísloví, lidová píseň).

vlastními slovy převypráví děj a shrne ho

Ústní lidová slovesnost (žánry: lidová pohádka, balada,
říkanka, hádanka, pranostika, přísloví, lidová píseň).

vyjmenuje znaky lidové slovesnosti a jejích typických
žánrů, uvede významné představitele ústní lidové
slovesnosti v dějinách národní literatury (B. Němcová,
K. J. Erben)
jmenuje typické znaky žánrů fantasy a sci-fi

Ústní lidová slovesnost (žánry: lidová pohádka, balada,
říkanka, hádanka, pranostika, přísloví, lidová píseň).

uspořádá jednotlivé události příběhu tak, jak jdou za
sebou a jednotlivé části pokračování příběhu tak, aby
byla dodržena textová návaznost
formuluje ústně i písemně své dojmy z četby; zhodnotí,
která část textu na něj nejvíce zapůsobila a zformuluje,
z jakého důvodu
rozliší uměleckou a odbornou literaturu, jmenuje jejich
znaky; rozliší vhodné a nevhodné informační zdroje na
základě pochopení rozdílu mezi uměleckou a odbornou
literaturou
jmenuje znaky starověkého mýtu a eposu

Literární žánry: fantasy, science-fiction, autorská
pohádka.

Literární žánry: fantasy, science-fiction, autorská
pohádka.

Vedení čtenářského deníku.

Umělecká a odborná literatura.

Literární žánry: Mýtus, epos.
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6. ročník

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

vyhledá informace v přečteném textu z encyklopedie a
porovná je s informacemi získanými z dalších různých
typů textů
jmenuje znaky románu

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

Práce s encyklopedií.

Literární žánry: román, dívčí román.

na základě přečteného textu formuluje specifické znaky Literární žánry: román, dívčí román.
dívčího románu
tvoří vlastní bajku na základě osvojených znalostí o
bajce jako literárním žánru

Literární žánr: bajka; umělecké jazykové prostředky:
alegorie.

uvede zakladatele bajky (Ezop)

Literární žánr: bajka; umělecké jazykové prostředky:
alegorie.

rozpozná alegorii obsaženou v bajce

Literární žánr: bajka; umělecké jazykové prostředky:
alegorie.

na základě přečteného textu jmenuje znaky
dobrodružného románu

Literární žánr: dobrodružný román.

na základě přečteného textu jmenuje znaky pověsti a
legendy

Literární žánry: pověst, legenda.

na základě přečteného textu jmenuje znaky cestopisu

Literární žánr: cestopis.

pracuje s fakty a fikcí v přečteném textu, uvědomuje si
nutnost ověřování zdroje a znalosti zacílení textu (s
jakým záměrem autor text napsal)
jmenuje znaky reportáže

Literatura faktu.

Žánry: reportáž, interview
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ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie

6. ročník
tvoří vlastní publicistický text formou interview

Publicistické texty.
Žánry: reportáž, interview

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
tvorba vlastního vyprávění, dramatizace jednoduchého textu, vedení čtenářského deníku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
komunikační situace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy, slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova, větné členy, literární druhy a některé literární žánry, obrazná pojmenování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Četba - literatura různých žánrů, díla lidové slovesnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
komunikační situace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupině, práce v realizačním týmu, práce ve dvojicích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
sestavení popisu pracovního postupu, tvorba vypravování - sestavení osnovy a dodržení posloupnosti, řešení jazykových a pravopisných cvičení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozvrstvení národního jazyka
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
lidová slovesnost a příroda
člověk a příroda - literatura s přírodní tematikou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
tvorba zprávy, oznámení
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
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Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Informatika - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
rozlišuje slovní druhy, jednotlivá slova umí správně
Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
zařadit ke slovnímu druhu podle jejich významu ve větě přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
komunikační situaci
rod
Tvarosloví: neohebné slovní druhy (příslovce,
předložky, spojky, částice, citoslovce), příslovečné
spřežky
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
výstižně vyjádří charakteristické rysy popisované osoby Popis
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
Charakteristika
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
na základě svých dispozic tvoří vlastní texty dle
Popis
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k zadaného slohového útvaru
Charakteristika
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
Líčení
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Pozvánka
Vypravování
Dopis
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
snaží se odlišit fakta od názorů pomocí dostupných
Úvod do mediální komunikace
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
informačních zdrojů
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
reprodukuje přečtený umělecký text a vyjádří jeho téma Žánry: povídka, novela.
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a (nebo téma jeho částí); vysvětlí, jak souvisí titul knihy s
vlastními slovy interpretuje smysl díla
přečtenou ukázkou
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Český jazyk a literatura
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

7. ročník
seznamuje se s nepravidelnostmi ve skloňování
ohebných slovních druhů
snaží se adekvátně zachytit a vyjádřit své city, pocity a
nálady

Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
rod
Líčení

rozliší vtipnou a tragickou pointu

Pointa.

tvoří spisovné tvary slov a vhodně je využívá v
komunikaci
formuluje hlavní myšlenky textu

Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
rod
Výtah

určí typ verše v básni

Volný verš, vázaný verš.

určuje některé mluvnické kategorie, u sloves nově
rozpozná slovesný rod

Tvarosloví: ohebné slovní druhy (podstatná jména,
přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa), slovesný
rod
Pozvánka

užívá jednoduchou grafickou podobu textu

určí, ke kterému literárnímu druhu patří přečtený
umělecký text

Žánry: povídka, novela.

Pravopis - psaní i/y; ú/ů; n/nn; skupiny bě/bje, pě,
vě/vje, mě/mně; předpony s/z/vz
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Český jazyk a literatura

7. ročník

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

odůvodní pravopisné jevy lexikální a morfologické,
včetně psaní velkých písmen jednoslovných a
víceslovných vlastních jmen
vyplní strukturovaný životopis

Velká písmena

popíše rozdíl mezi povídkou, novelou a románem,
uvede představitele těchto žánrů

Žánry: povídka, novela.

užívá přenášení pojmenování

Slovní zásoba - význam slov, slova jednoznačná a
mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma,
sousloví a rčení, odborné názvy

snaží se rozlišovat slohové rozvrstvení slovní zásoby,
volí vhodné jazykové prostředky v jednotlivých
slohových útvarech

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k

jmenuje hlavní znaky eposu, rozliší hrdinský a rytířský
epos

Popis
Charakteristika
Líčení
Životopis, žádost
Vypravování
Dopis
Žánry: epos rytířský a hrdinský, parodie

rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby

dokáže použít přímou a nepřímou řeč při tvorbě
vlastního vypravování

Životopis, žádost

Literární historie: středověká evropská literatura vyprávění o udatných bojovnících a rytířích
Tvoření slov - obohacování slovní zásoby (odvozování,
skládání, zkracování, přejímání)

Vypravování
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tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a v souvětí

7. ročník

seznámí se s žánrem parodie

Žánry: epos rytířský a hrdinský, parodie

orientuje se v zásadách tvoření českých slov

Tvoření slov - obohacování slovní zásoby (odvozování,
skládání, zkracování, přejímání)

rozpozná básnický přívlastek v uměleckém textu, přiřadí
vhodný básnický přívlastek k uvedeným podstatným
jménům
používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení
významu slova

Umělecké jazykové prostředky: básnický přívlastek
(epiteton)
Slovní zásoba - význam slov, slova jednoznačná a
mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma,
sousloví a rčení, odborné názvy
Žánry: romance, balada, poéma

přemýšlí nad významem užívání citoslovcí v poezii K. J.
Erbena
rozpozná jednotlivé větné členy včetně doplňku a chápe Základní a rozvíjející větné členy
významové vztahy mezi nimi
seznámí se podrobněji s literárním druhem drama,
Drama (scénické poznámky, dějství, monolog, dialog)
porovná dramatické a prozaické ztvárnění téhož
námětu
zdůvodní základní pravopisné jevy syntaktické ve větě Větná stavba
jednoduché
rozliší literární žánry romance a balada

rozlišuje větu jednoduchou, souvětí, větu hlavní a
vedlejší; pozná druh věty vedlejší v textu

Žánry: romance, balada, poéma
Literární historie: středověká evropská literatura milostná tématika
Druhy vět
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ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře

7. ročník
tvoří zakončení příběhu se šťastnou nebo tragickou
pointou, přetvoří text balady do podoby romance a
naopak
rozpozná v uměleckém textu metaforu a metonymii

Žánry: romance, balada, poéma

spojí dvojice obrazného pojmenování a jeho významu

Umělecké jazykové prostředky: metonymie

rozpozná spisovná a nespisovná slova v uměleckém
přečteném textu

Žánr: Dobrodružná literatura (robinsonáda)

vyjádří své dojmy z četby

Žánr: Literatura s tématem holokaustu.

jmenuje znaky dobrodružné literatury

Žánr: Dobrodružná literatura (robinsonáda)

jmenuje znaky literatury s tématem holokaustu

Žánr: Literatura s tématem holokaustu.

jmenuje znaky hororu a specifické znaky hororové
literatury pro děti a mládež

Žánr: Horor, hororová literatura pro děti a mládež

uspořádá jednotlivé část příběhu, aby byla dodržena
textová návaznost, domýšlí pokračování příběhu

Žánr: Dobrodružná literatura (robinsonáda)

seznámí se s různými druhy populárně-naučné
literatury, v populárně-naučných textech rozpozná
naučné pasáže
srovná informace získané z legendy a populárněnaučného textu, převede obtížně srozumitelné věty do
současného jazyka

Populárně-naučná literatura

Umělecké jazykové prostředky: metonymie

Žánr: legenda
Literární historie: středověká literatura vzniklá na
našem území
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ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo

7. ročník
vlastními slovy interpretuje smysl přečteného
uměleckého textu a porozumění autorovu sdělení

Žánr: antiutopie (dystopie)

vyjádří své emoce z četby

Žánr: antiutopie (dystopie)

rozliší individuální styl autora u děl s podobným
tématem
seznámí se s literárním žánrem antiutopie (dystopie),
porovná znaky tohoto žánru se znaky fantasy a sci-fi

Žánr: antiutopie (dystopie)

přetvoří přečtený prozaický text do podoby komiksu;
navrhne vlastní obálku ke knize

Žánr: antiutopie (dystopie)

rozpozná prvky regionální literatury v uměleckém díle

Regionální literatura

Žánr: antiutopie (dystopie)

seznámí se s literárními žánry biografie, autobiografie a Žánry: biografie, autobiografie
s jejich typickými znaky
v textu najde použité umělecké jazykové prostředky a
konkrétně je pojmenuje (básnické oslovení, hyperbola,
eufemismus)
vyjadřuje své dojmy a pocity z četby, ústně i písemně

Umělecké jazykové prostředky: básnické oslovení,
hyperbola, eufemismus)
Vedení čtenářského deníku.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
úvod do mediální komunikace - porovnávání názorů s dostupnými informačními zdroji
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
úvod do mediální komunikace - porovnávání názorů s dostupnými informačními zdroji
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
určování základních a rozvíjejících větných členů v textu, zařazování slov k jednotlivým slovním druhům, určování vět hlavních a vedlejších, rozlišování druhů VV
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
tvorba vlastních textů v rámci daného slohového útvaru - popis, vypravování, líčení, charakteristika; tvorba/ úprava balady
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pravopisná cvičení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
slohový útvar - charakteristika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
přejímání slov z cizích jazyků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvíjení empatie pro různé životní situace na základě četby literárních ukázek.
Rozvíjení prosociálního chování na příkladu pozitivního jednání hlavního hrdiny.
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 8. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Informatika - 7. ročník
--> Výchova ke zdraví - 8. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Informatika - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní,
svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

8. ročník
objasní vlastními slovy pointu textu; vysvětlí, jak souvisí Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
titul knihy s přečtenou ukázkou
paralelní).
určí vyprávěcí formu přečteného uměleckého textu

Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
paralelní).

uspořádá jednotlivé části pokračování příběhu tak, aby
byla dodržena textová návaznost

Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
paralelní).

určí typ kompozice v epickém textu

Kompozice epiky (chronologická, retrospektivní,
paralelní).

rozpozná kompoziční postupy v lyrickém textu

Kompozice lyriky (opakování, variace, kontrast).

tvoří vlastní milostnou lyrickou báseň

Žánry: milostná lyrika.

kriticky posoudí uměleckou hodnotu literárního díla

Žánry: milostná lyrika.

určí, ke kterému literárnímu druhu patří přečtený text

Výstavba děje klasického dramatu.

popíše schéma výstavby děje klasického dramatu

Výstavba děje klasického dramatu.

rozliší individuální styl různých dramatiků

Žánry: tragédie, komedie.

popíše rozdíl mezi komedií a tragédií a uvede
představitele těchto žánrů

Žánry: tragédie, komedie.
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ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své
četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

8. ročník
vyjádří své dojmy a pocity z dramatického díla

Žánry: tragédie, komedie.

dramaticky přednese část monologu postavy

Literární historie: drama v období renesance a
klasicismu.

nacvičí a zahraje část dramatu

Literární historie: drama v období renesance a
klasicismu.

srovná ztvárnění téhož námětu v různých uměleckých
dílech
reprodukuje přečtený umělecký text, předpovídá děj
uměleckého díla na základě obálky knihy a ilustrací v
knize
rozliší individuální styl autora u děl s podobným
tématem
rozezná v textu základní znaky apokalyptického a
postapokalyptického sci-fi

Literární historie: drama v období renesance a
klasicismu.
Žánry apokalyptické a postapokalyptické sci-fi.

charakterizuje jazyk uměleckého díla

Žánry: esej, kronika.

rozpozná, do které postavy v uměleckém textu je
promítnuta osoba autora

Literární historie: české národní obrození.

jmenuje hlavní znaky eseje a kroniky

Žánry: esej, kronika.

Žánry apokalyptické a postapokalyptické sci-fi.
Žánry apokalyptické a postapokalyptické sci-fi.

porovnává zpracování podobného tématu v uměleckých Literární historie: české národní obrození.
textech napsaných v různé době
jmenuje znaky detektivky a uvede představitele tohoto Žánry: detektivka.
žánru
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ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné
představitele

8. ročník
rozliší hlavní a vedlejší motivy v uměleckém díle,
Motiv.
charakterizuje hlavní a vedlejší postavy uměleckého díla
tvoří vlastní prozaický text na základě zadaného žánru a Žánry: esej, kronika.
dalších kritérií
nalezne v textu pasáže uměleckého směru romantismu Literární historie: světový romantismus.

najde v textu prvky ironie, satiry, sarkasmu

Ironie, sarkasmus, satira.

jmenuje literární postavy z různých děl a období, které
mají stejné charakteristické rysy
určí pointu epigramu a její aktuálnost pro dnešní dobu

Literární historie: světový realismus.

tvoří vlastní epigram

Žánry: epigram, anekdota.

objasní vlastními slovy pointu anekdoty

Žánry: epigram, anekdota.

Žánry: epigram, anekdota.

volně přepíše příběh patřící k realismu tak, aby splňoval Literární historie: světový realismus.
znaky jiného uměleckého směru
najde v textu znaky nonsensu
Žánry: nonsensová literatura.

rozliší v díle jazykovou a situační komiku

Komika literárního díla (jazyková, situační).

jmenuje základní znaky podžánrů fantasy (hrdinská,
historická, současná fantasy, paralelní realita)

Žánry: fantasy (hrdinská, historická a současná
fantasy, paralelní realita).

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Skupiny jazyků, slovanské jazyky a jejich dělení.
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Český jazyk a literatura
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná
cizí slova
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci

8. ročník

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

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s
textem, k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých
dispozic

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování,
zvláště ve frazémech
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

správně třídí slovní druhy

Tvarosloví: podstatná jména, skloňování obecných
jmen přejatých a cizích vlastních jmen.
Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
Skupiny jazyků, slovanské jazyky a jejich dělení.

Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
Slovní zásoba a její obohacování - slovní zásoba,
tvoření slov, význam slova, homonyma, synonyma,
obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov.
Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
Tvarosloví: podstatná jména, skloňování obecných
jmen přejatých a cizích vlastních jmen.
Tvarosloví: přídavná jména, zájmena (zájmeno týž/
tentýž), číslovky.
Tvarosloví: slovesa, slovesný vid, třídy a vzory sloves,
nepravidelná slovesa.
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8. ročník

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému
ke svému komunikačnímu záměru
komunikačnímu záměru

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci

tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří výpisky nebo
výtah z přečteného textu

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá samostatně připraví a s oporou textu přednese referát
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve
jednotek ve větě a v souvětí
větě a v souvětí

Tvarosloví: příslovce, předložky, spojky, částice,
citoslovce.
Charakteristika literární postavy.
Líčení.
Výklad., výtah, referát.
Úvaha.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).
Tvarosloví: podstatná jména, skloňování obecných
jmen přejatých a cizích vlastních jmen.
Tvarosloví: přídavná jména, zájmena (zájmeno týž/
tentýž), číslovky.
Tvarosloví: slovesa, slovesný vid, třídy a vzory sloves,
nepravidelná slovesa.
Tvarosloví: příslovce, předložky, spojky, částice,
citoslovce.
Výklad., výtah, referát.

Pravopis: psaní i, í/y, ý po obojetných souhláskách.
Pravopis: psaní bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně; u/ú/ů;
n/nn; s-, z-, vz-.
Pravopis: psaní velkých písmen.
Výklad., výtah, referát.

Skladba: věta dvojčlenná, jednočlenná, větný
ekvivalent.
Skladba: zápor
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ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve
větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu

8. ročník
Skladba: základní větné členy, rozvíjející větné členy,
několikanásobné větné členy.
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné
a podřadné, grafický vzorec souvětí.
Publicistický styl (zpráva, rozhovor).

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru
v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě Skladba: věta dvojčlenná, jednočlenná, větný
jednoduché i v souvětí
ekvivalent.
Skladba: zápor
Skladba: základní větné členy, rozvíjející větné členy,
několikanásobné větné členy.
Skladba: věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné
a podřadné, grafický vzorec souvětí.
snaží se rozpoznat manipulativní komunikaci v
Média a mediální komunikace.
masmédiích a zaujmout k ní kritický postoj
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
Média a mediální komunikace.
názorů, ověřuje tato fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
tvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování, využívá větu jednoduchou i
souvětí
zapojuje se do diskuze, využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Skladba: věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné
a podřadné, grafický vzorec souvětí.
Média a mediální komunikace.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních literárních textů či ilustrací. Převedení prozaického textu do formy komiksu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Systematické vedení žáků ke komunikaci nad literární ukázkou - srovnávání literárního textu s vlastním životem, diskuze o společenských problémech nastíněných ve
čtených literárních textech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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Český jazyk a literatura

8. ročník

Rozvíjení empatie pro různé životní situace na základě četby literárních ukázek.
Rozvíjení prosociálního chování na příkladu pozitivního jednání hlavního hrdiny.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Bulvární tisk x seriózní tisk.
Srovnání tištěného denního tisku s internetovými zpravodajskými servery.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Publicistické žánry. Srovnání tištěného denního tisku s internetovými zpravodajskými servery. Pravidelnost zpravodajství, sestavení denních zpráv dle zadaných kritérií.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem. Mediální stereotypy (články "pro ženy" versus jejich vnímání mladou generací).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Povolání novinář/ redaktor - náplň práce, etické principy, práce se zdroji.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Projekt: třídní časopis (1 vydání) - rozdělení rolí, tvorba vlastního obsahu, odpovědnost za přidělený úsek.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Kořeny a zdroje evropské civilizace z pohledu literární teorie: drama v období renesance a klasicismu, světový romantismus a realismus, české národní obrození.

5.3.2 Anglický jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
3
Povinný

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
0

9

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací
oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá
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Název předmětu

Anglický jazyk
úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního
vzdělávání. Cizí jazyk přispívá k pochopení a objevování skutečností, které přesahují zkušenost
zprostředkovanou mateřským jazykem.
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje k:
• tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním na
jednoduchá témata
• porozumění čtenému textu, který svou obtížností a výběrem slovní zásoby odpovídá aktuální
jazykové úrovni žáků
• seznámení žáků s reáliemi zemí, jež tímto jazykem hovoří
• pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v žácích toleranci k nim a je nedílnou součástí
komunikace mezi nimi
• prohloubení vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu Anglický jazyk na 2. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu Třída s rozšířenou výukou AJ: 6. - 9. ročník - 3 + 1 disponibilní hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
Třída s rozšířenou výukou Informatiky a TV: 6. - 9. ročník - 3 hodiny týdně
Výuka probíhá v kmenových učebnách a v jazykové učebně. Využívá se interaktivní tabule, interaktivní
učebnice a pracovní listy, online procvičování, výukové PC programy, poslechová CD, nástěnné mapy a
další pomůcky.
Vyučovací hodiny jsou realizovány nejrůznějšími formami. Uplatňují se dialogy, poslech, četba, reprodukce
textu (písemná i ústní), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv. Podle počtu žáků se třídy dělí na skupiny.
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Kromě frontální výuky je využívána i práce ve dvojicích a
skupinách. Pravidelně je zařazována práce na projektech, která se velmi účinně propojuje s poznatky z
jiných předmětů.
Výuka je založena na modelu britské angličtiny. Žáci jsou ale také seznamování s výrazy americké angličtiny
a jsou upozorňováni na rozdíly mezi těmito dvěma formami.
Integrace předmětů
• Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, nástěnné tabule
kompetence žáků
gramatických přehledů, interaktivní tabuli)
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Název předmětu

Anglický jazyk

•
•
•
•
•
•

vede žáky k využívání těchto pomůcek při samostatné práci
předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů
zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky
prakticky žáky seznamuje s různými učebními strategiemi
zařazuje práci na projektech, ve kterých se využívají mezipředmětové vazby
věnuje se dovednosti autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému s využitím dostupných pomůcek a
materiálů, napomáhá mu hledat další řešení
• zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku (např. při
práci na projektech)
• vede žáky k samostatnému získávání informací s využitím literatury, informační technologie,
slovníků a gramatických tabulek
• vede žáky k odhadování významu neznámých slov (např. při čtení s porozuměním – reading
comprehension)
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• zařazuje do výuky komunikační cvičení a konverzační téma
• prostor pro komunikaci zajišťuje zařazováním práce ve dvojicích a skupinkách, jako motivaci ke
komunikaci zařazuje např. obrázkový a autentický materiál
• zařazuje poslechová cvičení, PC programy, aktivity založené na čtení a psaní s porozuměním,
cvičení na interaktivní tabuli
• vede žáky k vyjadřování svých myšlenek a názorů v cizím jazyce ústně i písemně
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace práce,
rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování
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Název předmětu

Anglický jazyk

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vede žáky k dodržování pravidel stanovených
školním řádem
• vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
• posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
Kompetence občanské:
Učitel:
• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
• podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního
dědictví a k ocenění tradic
• vede žáky k vyjadřování vlastního názoru v cizím jazyce
• nacvičuje s žáky modelová řešení krizových situací v cizím jazyce
• v rámci konverzačních témat věnuje pozornost tématu Česká republika, Velká Británie a jejich
kulturním, historickým a sportovním tradicím
• seznamuje žáky s životem vrstevníků v cizích zemích
Kompetence pracovní:
Učitel:
• rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďováním materiálů
(projekty, portfolio, referáty,..)
• vede žáky k samostatné práci a k této práci poskytuje zpětnou vazbu
• v rámci konverzačních témat se zaměřuje na témata související s výběrem povolání (sestavování
životopisu, nacvičování pracovního pohovoru, atd.)
Na 2. stupni je ve třídách s rozšířenou výukou AJ předmět Anglický jazyk posílen o 4 vyučovací hodiny z
disponibilní časové dotace. Ve třídách s rozšířenou výukou Informatiky a TV je zachována původní časová
dotace bez disponibilního navýšení. Při výuce AJ se třída dělí na skupiny v obou formách vzdělávání.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na
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Název předmětu

Anglický jazyk
vysvědčení stupni prospěchu: 1 – výborný; 2 – chvalitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatečný; 5 –
nedostatečný. Při hodnocení žáka se na 1. i 2. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Tvořivá výchova - 6. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí běžným pokynům

Učivo
„classroom language“ – pokyny ve třídě

rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu slovesa „být“, „mít“, „moci“, „muset" (must, have to),
přítomný čas prostý a průběhový, určitý a neurčitý
člen, přídavná jména (stupňování), příslovce,
předložky, zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací,
minulý čas slovesa „být“, pravidelných a
nepravidelných sloves, počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména, plánovaná budoucnost (going to)
rozumí hlavním bodům rozhovoru na blízké téma
témata: rodina, režim dne, jídlo, nakupování,
cestování, volný čas, zvířata, počasí
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Anglický jazyk
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

6. ročník

rozliší jednotlivé účastníky rozhovoru na základě
sdělených osobních informací

fyzický popis, osobní údaje, otázky s tázacími zájmeny

používá základní zdvořilostní fráze

pozdravy, žádost, prosba, poděkování, návrh

zapojí se do jednoduché konverzace

slovesa „být“, „mít“, „moci“, „muset" (must, have to),
přítomný čas prostý a průběhový, určitý a neurčitý
člen, přídavná jména (stupňování), příslovce,
předložky, zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací,
minulý čas slovesa „být“, pravidelných a
nepravidelných sloves, počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména, plánovaná budoucnost (going to)
témata: rodina, kamarádi, nakupování, cestování,
volný čas, zvířata, počasí; přítomný čas – oznamovací
věta, otázka, odpověď
režim dne, volný čas, přítomný čas prostý

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích informace týkající se osvojovaných témat a zeptá se na
ně kamaráda
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
popíše kamarádův i svůj režim dne
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně pokládá jednoduché otázky na děje aktuální i minulé a
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích odpovídá na ně
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
popíše aktuální činnosti jiných a rozliší je od pravidelně
volném čase a dalších osvojovaných tématech
opakujících se
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně simuluje jednoduché situace z běžného života (telefonní
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích rozhovor; v restauraci; apod.)
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
využívá znalostí slovní zásoby z probíraných okruhů
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
vyhledá známá slova a základní informace v textu
jednoduchých každodenních autentických materiálech

otázky a odpovědi v přítomném i minulém čase,
intonace otázek

přítomný čas průběhový a prostý
v obchodě, v restauraci, telefonní rozhovor (témata z
běžného života)
témata: rodina, kamarádi, nakupování, cestování,
volný čas, zvířata, počasí; přítomný čas – oznamovací
věta, otázka, odpověď
slovní zásoba k probíraným tématům
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Anglický jazyk
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

6. ročník

rozumí hlavní myšlence krátkého příběhu

reprodukce textu v jednoduchých větách

rozumí v čteném textu základním informacím o
osvojovaném tématu
rozliší pořadí událostí v textu

témata: rodina, režim dne, jídlo, nakupování,
cestování, volný čas, zvířata, počasí
přítomný, minulý a budoucí čas

čte jednoduché texty, přeloží je, odpovídá na otázky,
které se textu týkají
používá dvojjazyčný slovník

čtení, překlad a jednoduchá reprodukce textů z
anglických knih nebo časopisů
vyhledávání slovíček k dané slovní zásobě a tématu

sestaví jednoduché a správně formulované písemné
sdělení z oblasti osvojovaných témat

témata: rodina, režim dne, jídlo, nakupování,
cestování, volný čas, zvířata, počasí
slovesa „být“, „mít“, „moci“, přítomný čas prostý a
průběhový, neurčitý člen, přídavná jména
(stupňování), předložky, zájmena osobní,
přivlastňovací, ukazovací, minulý čas slovesa „to be“,
pravidelných a nepravidelných sloves
vyplnění osobních údajů v dotazníku
psaní pohledů, emailů, přání, pozvánka

ovládá vyplňování dotazníku
napíše pozdrav z výletu

zapíše nákupní seznam podle slyšených informací

téma nakupování, jídlo, oblečení; počitatelná a
nepočitatelná podstatná jména

napíše krátký jednoduchý popis sebe i dalších osob,
prostředí a činností

popis osoby, místa, dne

poznamená si datum a čas

řadové číslovky, datum, hodiny
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

6. ročník
vypráví příběh podle obrázků

přítomný průběhový čas, minulý čas

rozliší zvukovou a psanou podobu hlásky

vztah mezi zápisem hlásek a jejich výslovností,
spelování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vyhledávání informací. Cvičení dovednosti zapamatování: Ordinal numbers, months of the year, dates – birthdays, holidays and festivals.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Dodržování stanovených pravidel a termínů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozhovory ve vyučovacích hodinách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce v hodinách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Anglický projektový den – anglicky mluvící země – USA, Austrálie, Kanada, Velká Británie, Nový Zéland.
Food from around the world - pouze třídy s rozšířenou výukou AJ.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Svátky v anglicky mluvících zemích, výukové programy. Anglický projektový den.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Četba anglických časopisů, novin a webových stránek.
TV programmes, films (free time).
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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7. ročník

•
•
•

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí běžným pokynům

rozumí slyšenému textu a rozliší v něm různé, předem
dané informace

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

rozumí hlavním bodům rozhovoru na blízké téma

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

rozliší jednotlivé účastníky rozhovoru na základě
sdělených osobních informací
používá zdvořilostní fráze

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
zapojí se do jednoduché konverzace
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Učivo
„clasroom language" - pokyny ve třídě

minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla
minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla
pozdravy, žádost, prosba, poděkování, pozvánka
témata: rodina, volný čas, doprava, plány do
budoucnosti, cestování (Londýn), školní pravidla
minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
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Anglický jazyk

7. ročník
sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní
informace týkající se osvojovaných témat a zeptá se na
ně kamaráda

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně pokládá jednoduché otázky na děje aktuální i minulé a
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích odpovídá na ně

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně zeptá se na cestu a směr a odpoví na podobné otázky
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
popíše svou rodinu, její členy, domov
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše, co dělal o víkendu/ o prázdninách

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše, jaké má plány do budoucnosti

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše vypráví jednoduchý příběh podle obrázků
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše dokončí započatý příběh
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše simuluje jednoduché situace z běžného života
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: volný čas, plány do budoucnosti
minulý čas slovesa „to be", minulý čas pravidelných a
nepravidelných sloves, budoucí čas (will, going to),
minulý průběhový čas, předpřítomný čas,
should/shouldn´t, must/mustn´t/ don´t have to, likes x
dislikes, určitý a neurčitý člen, frázová slovesa
témata: volný čas, plány do budoucnosti
v obchodě, v restauraci, telefonní rozhovor (témata z
běžného života)
cestování, popis cesty
témata: členové široké rodiny, příbuzenské vztahy,
domov, volný čas, plány do budoucnosti, příroda,
zdraví, nemoci a zranění
přítomný, minulý a budoucí čas
témata: členové široké rodiny, příbuzenské vztahy,
domov, volný čas, plány do budoucnosti, příroda,
zdraví, nemoci a zranění
přítomný, minulý a budoucí čas
témata: členové široké rodiny, příbuzenské vztahy,
domov, volný čas, plány do budoucnosti, příroda,
zdraví, nemoci a zranění
přítomný průběhový čas, minulý čas, předpřítomný
čas
přítomný průběhový čas, minulý čas, předpřítomný
čas
činnosti každodenního života: v obchodě, v restauraci,
telefonování, nabídka pomoci
slovní zásoba k probíraným tématům
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7. ročník

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

využívá znalosti slovní zásoby z probíraných okruhů

slovní zásoba k probíraným tématům

rozumí ve čteném textu základním informacím o
osvojovaném tématu
rozliší pořadí událostí v textu

přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas

vyhledá známá slova a základní informace v textu

reprodukce textu v jednoduchých větách

rozumí hlavní myšlence krátkého příběhu

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace

čte jednoduché texty, přeloží je, odpovídá na otázky,
které se textu týkají

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

používá dvojjazyčný slovník

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

napíše pozdrav z výletu, e-mail

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

napíše krátký jednoduchý popis sebe i dalších osob,
prostředí, činností

reprodukce textu v jednoduchých větách
témata: rodina a domov, cestování, budoucnost, volný
čas
reprodukce textu v jednoduchých větách
čtení, překlad a jednoduchá reprodukce textů z
anglických knih nebo časopisů
témata: rodina a domov, cestování, budoucnost, volný
čas
reálie UK a USA
práce se slovníkem - vyhledávání slovíček k dané
slovní zásobě a tématu
vyplnění osobních údajů v dotazníku, formuláři
přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas,
zájmena osobní v pádu, přivlastňovací, určitý a
neurčitý člen, should/shouldn´t, must/mustn´t
témata: rodina, domov, volný čas, cestování, plány do
budoucnosti
přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas,
zájmena osobní v pádu, přivlastňovací, určitý a
neurčitý člen, should/shouldn´t, must/mustn´t
psaní pohledů, e-mailů, přání, pozvánky
přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas,
zájmena osobní v pádu, přivlastňovací, určitý a
neurčitý člen, should/shouldn´t, must/mustn´t

ovládá vyplňování dotazníku, formuláře
sestaví jednoduché a správně formulované písemné
sdělení z oblasti osvojovaných témat

přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas

431

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Anglický jazyk

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

7. ročník

rozliší zvukovou a psanou podobu hlásky

popis osoby, místa, dne
témata: rodina, domov, volný čas, cestování, plány do
budoucnosti
vztah mezi zápisem hlásek a jejich výslovností,
spelování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení...). V restauraci, v obchodě, telefonní rozhovor (témata z
běžného života).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako zdroj informací o sobě - volnočasové aktivity - volný čas. Etapy lidského života.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Plány do budoucnosti. Příprava na výuku, osvojování slovní zásoby.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová práce v hodině, rozhovory.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pamětní učení, rozlišování časů - Tenses (present, past).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Talking about the future - TV programmes.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Reálie USA a UK - kulturní diference jako prostředek vzájemného obohacování. Typical Czech and British family - differences. Anglický projektový den. Holidays in
English speaking countries (Halloween, Christmas, Easter).
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Reálie UK a USA. Život Evropanů a styl života. Anglický projektový den. Our trip to London.
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•

--> Výchova ke zdraví - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a
zřetelně

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí slyšenému textu a rozliší v něm různé, předem
dané informace

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

rozumí hlavním bodům rozhovoru na blízké téma

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat

rozliší jednotlivé účastníky rozhovoru na základě
sdělených osobních informací

Učivo
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

8. ročník
používá zdvořilostní fráze

Pozdravy, žádost, prosba, poděkování.

zapojí se do jednoduché konverzace

Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
V restauraci, u doktora, běžné situace každodenního
života.
Přátelé, zdraví, předpřítomný čas.

sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní
informace týkající se osvojovaných témat a zeptá se na
ně kamaráda

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně pokládá jednoduché otázky na děje aktuální a minulé s
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích následkem v přítomnosti a odpovídá na ně

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech

popíše kamarádův a svůj režim týdne
popíše obvyklé činnosti svého běžného dne

Témata: oblečení, filmy a celebrity, lidské tělo, zdraví,
historické události, životní prostředí, přátelé,
generační rozdíly
Sloveso + „-ing“ nebo infinitiv, předpřítomný čas.
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CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše vypráví jednoduchý příběh podle obrázků
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše simuluje jednoduché situace z běžného života
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše využívá znalosti slovní zásoby z probíraných okruhů
osoby, místa a věci ze svého každodenního života
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v
rozumí ve čteném textu základním informacím o
jednoduchých každodenních autentických materiálech osvojovaném tématu a vyhledá základní informace v
textu
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
rozumí hlavní myšlence krátkého příběhu
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

čte jednoduché texty, přeloží je, odpovídá na otázky,
které se textu týkají
sestaví jednoduché a správně formulované písemné
sdělení z oblasti osvojovaných témat

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

napíše o sobě a svých zálibách a informace doplní o
podrobnosti
napíše krátký jednoduchý popis sebe i dalších osob,
prostředí, činností

Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas.
„used to“, trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“.
V restauraci, u doktora, běžné situace každodenního
života.
Slovní zásoba k probíraným tématům.
Slovní zásoba k probíraným tématům.
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas.
„used to“, trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“.
Reprodukce textu v jednoduchých větách.
Témata: historické události, filmy, lidské tělo,
klimatické změny, přátelé.
Čtení, překlad a reprodukce textů.
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
„used to“, minulý čas slovesa „muset“, trpné příčestí
slovesa „být“ a „jít“, vedlejší věty vztažné, sloveso + „ing“ nebo infinitiv, přítomné příčestí sloves, trpný rod,
podmínkové věty prvního typu, časové věty, vyjádření
účelu, tázací dovětky
Témata: filmy, lidské tělo, zdraví, historické události,
životní prostředí, přátelé.
Minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas.
„used to“, trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“.
Témata: filmy, lidské tělo, zdraví, historické události,
životní prostředí, přátelé.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v různých situacích (reakce na zprávu, vyjadřování souhlasu či nesouhlasu, informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení...).
V restauraci, u lékaře, běžné situace každodenního života.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Moje tělo - lidské tělo, zdraví.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Hledání pomoci při potížích - zdraví.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování - reálie UK.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích – přátelé, mezigenerační rozdíly.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti). Filmy a celebrity.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a
prezentace) - životní prostředí, klimatické změny.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
The European Union.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí, ochrana přírody a kulturních památek – životní prostředí, klimatické změny.

5.3.3 Německý jazyk

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

4

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
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Charakteristika předmětu

Německý jazyk
Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací
oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá
úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního
vzdělávání. Cizí jazyk přispívá k pochopení a objevování skutečností, které přesahují zkušenost
zprostředkovanou mateřským jazykem.
Zásadním obsahem vzdělávání v předmětu NJ jsou z didaktického hlediska tyto vzájemně propojené
oblasti: řečové dovednosti, jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
a poznatky o zemích. Výběr učiva se řídí zejména kritériem uplatnění jeho obsahu v různých situacích
každodenního osobního života. Žáci jsou vedeni k výstupní úrovni A1/A2. Výuka směřuje k tomu, aby žáci
chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty v německy mluvících zemích.
Výuka předmětu usiluje o to, aby žáci:
• komunikovali ústně i písemně v cílovém jazyce v běžných životních situacích,
• získali informace o reáliích německy mluvících zemí,
• pracovali s informačními zdroji v německém jazyce (internet, slovníky, příručky, on-line aplikace)
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu německý jazyk:
předmětu (specifické informace o předmětu 7. - 9. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení:
Výuka probíhá v kmenových učebnách a v jazykové učebně. Využívá se interaktivní tabule, interaktivní
učebnice a pracovní listy, online procvičování, výukové PC programy, poslechová CD, nástěnné mapy a
další pomůcky. Vyučovací hodiny jsou realizovány nejrůznějšími formami. Uplatňují se dialogy, poslech,
četba, reprodukce textu (písemná i ústní), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv. Důraz je kladen na
komunikační schopnosti žáků. Kromě frontální výuky je využívána i práce ve dvojicích a skupinách.
Pravidelně je zařazována práce na projektech, která se velmi účinně propojuje s poznatky z jiných
předmětů.
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• výběru a využívání strategií a metod, které jsou vhodné pro výuku cizího jazyka
kompetence žáků
• poznávání smyslu a cíle učení
• vyhledávání a třídění informací
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Název předmětu

Německý jazyk

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

zhodnocení výsledků učení a k diskuzi o nich
Kompetence k řešení problémů:
učitel vede žáky k:
• vnímání jednotlivých nejrůznějších problémových situací
• přemýšlení o příčinách problémů, jejich možných eliminací a redukcí
• vyhledávání informací k řešení problémů
• samostatnému řešení problémů
Kompetence komunikativní:
učitel vede žáky k:
• přiměřenému vyjadřování k základním osobním situacím
• formulování a vyjadřování svých myšlenek
• využívání informačních a komunikačních prostředků
• výstižnému vyjadřování a k souvislému písemnému i ústnímu projevu
Kompetence sociální a personální:
učitel vede žáky k:
• spolupráci ve skupině
• utváření příjemné atmosféry ve skupině
• aktivnímu zapojení ve vztahu ke společným i osobním cílům
• respektu ke zkušenostem a názorům druhých
Kompetence občanské:
učitel vede žáky k:
• aktivní toleranci k identitě druhých
• uvědomění si vlastní kulturní, národní a osobnostní identity
Kompetence pracovní:
učitel:
• rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku předmětu dělit třídy na skupiny.
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Způsob hodnocení žáků

Německý jazyk
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. i 2. stupni použije pro zápis stupně hodnocení
číslice.

Německý jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí základní slovní zásobě, běžným frázím
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Učivo
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Hudební nástroje
Koníčky, sporty
Státy a jazyky
Dny v týdnu, denní režim
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7. ročník

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

rozumí základním otázkám a pokynům učitele

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

vhodně pozdraví, použije vhodné slovní obraty
zapojí se do jednoduchých rozhovorů na známé téma

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

představí sebe, svého kamaráda

Pozdravy a zdvořilostní fráze

pochopí obsah a smysl jednoduchého rozhovoru, pokud Číslovky, hodiny
lidé mluví pomalu a zřetelně
Pozdrav, seznamování, kontakt

zorientuje se v jednoduchém poslechovém cvičení a
vyhledá informaci

Záliby, koníčky, rozvrh hodin

ovládá gramatické a jazykové jevy ve čteném a
poslechovém cvičení

Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce

Člen určitý, pády

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se vyjádří souhlas či nesouhlas
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše svůj denní režim
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá

Zájmena osobní, přivlastňovací
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
Pozdrav, seznamování, kontakt
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Pozdrav, seznamování, kontakt
Rodina, kamarádi, koníčky
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Rodina, kamarádi, koníčky
Záliby, sporty, hudební nástroje

Denní režim, týdenní plán
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7. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

zjednodušeně vyjádří své plány a zájmy

Denní režim, týdenní plán, volný čas

vyhledá základní informace v textu a na internetu

Škola a školní potřeby, vyučovací předměty

rozumí krátkému vzkazu, pozvánce a e-mailu

Pozdravy a zdvořilostní fráze

orientuje se v kratším textu obsahujícím známou
základní slovní zásobu a vyhledá potřebnou informaci,
orientuje se v jídelním lístku a televizním programu

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

rozumí běžným pokynům

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Záliby, volný čas
Škola
Volný čas
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
Pozdrav, seznamování, kontakt
napíše stručný a krátký text týkající se jeho samotného, Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
jeho rodiny, zájmů a školy
Pozdrav, seznamování, kontakt
napíše krátký vzkaz, pozvánku a e-mail

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
Pozdravy a zdvořilostní fráze
sdělení
Číslovky, hodiny
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ovládá gramatické a jazykové jevy v mluveném projevu Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
Zájmena osobní, přivlastňovací
podobné otázky pokládá
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
Člen určitý, pády, množné číslo
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
ovládá gramatické a jazykové jevy v psaném projevu
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
Zájmena osobní, přivlastňovací
osvojovaných témat
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
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7. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se pojmenuje státy a jazyky
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Německy mluvící země a jejich obyvatelstvo.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní fráze, pozdravy, představní se, jednoduchý rozhovor.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Reálie německy mluvících zemí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Porovnání ČR s německy mluvícími zeměmi – pozdravy, volný čas, škola.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinové práce, práce ve dvojicích, projekty.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Projekt – Mein Jugendklub und ich.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Koníčky, záliby. Vyjádření názoru a oblíbenosti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Verben - hören, kochen, telefonieren, lernen, singen - v mediálním textu.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Německy mluvící země.
Německý jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

Člen určitý, pády, množné číslo
Státy a jazyky

8. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
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8. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám rozumí základní slovní zásobě, běžným frázím
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

Učivo
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Číslovky, hodiny
Škola a školní potřeby, vyučovací předměty
Barvy
Jídlo, pití, určení ceny
Rodina
Povolání
Zvířata
Popis domu
Jídelní lístek, školní rozvrh

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním
vyhledá základní informace v textu a na internetu
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se ovládá gramatické a jazykové jevy v mluveném projevu Zájmena osobní, přivlastňovací
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
sdělení
slovesa
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
Člen určitý, neurčitý, pády, množné číslo
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
ovládá gramatické a jazykové jevy v psaném projevu
Zájmena osobní, přivlastňovací
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
osvojovaných témat
slovesa
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce
Člen určitý, neurčitý, pády, množné číslo
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DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

8. ročník
rozumí základním otázkám a pokynům učitele

Pozdravy a zdvořilostní fráze

rozumí krátkému vzkazu, pozvánce a e-mailu

Pozdravy a zdvořilostní fráze, rodina

vhodně pozdraví, použije vhodné slovní obraty
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
pochopí obsah a smysl jednoduchého rozhovoru, pokud
lidé mluví pomalu a zřetelně

Pozdrav, seznamování, kontakt
Osobní údaje, kontakt
Pozdrav, seznamování, kontakt
Volný čas, restaurace

orientuje se v kratším textu obsahujícím známou
základní slovní zásobu a vyhledá potřebnou informaci

Zvířata
Rodinné vztahy, práce a povolání
Jídelní lístek, určení ceny
zapojí se do jednoduchých rozhovorů na známé téma
Pozdrav, seznamování, kontakt
Rodina, kamarádi, koníčky, volný čas
Objednání v restauraci
napíše stručný a krátký text týkající se jeho samotného, Pozdrav, seznamování, kontakt
jeho rodiny, zájmů a školy
Rodina, škola, volný čas, záliby
zorientuje se v jednoduchém poslechovém cvičení a
vyhledá informaci

Jídelní lístek, určení ceny, popis domu, školná rozvrh

představí sebe, svého kamaráda

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Povolání
Rodina, kamarádi
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Rodina a vztahy
Slovosled, otázka, zápor, předložky a příslovce, spojky
Člen určitý, člen neurčitý, pády
Zájmena osobní, přivlastňovací

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení

napíše krátký vzkaz, pozvánku a e-mail

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se každodenních
témat

ovládá gramatické a jazykové jevy ve čteném a
poslechovém cvičení

444

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Německý jazyk

8. ročník

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se pojmenuje státy a jazyky
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
sdělení
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a
vyhledá v něm požadovanou informaci

rozumí běžným pokynům

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se vyjádří souhlas či nesouhlas
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se popíše svůj denní režim
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se zjednodušeně vyjádří své plány a zájmy
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní fráze, pozdravy, představení se, rozhovor na známé téma.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinové práce, práce ve dvojicích, projekty.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Tykání, vykání v německém jazyce. Členové rodiny.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Reálie německy mluvících zemí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jídlo a pití. Tradiční pokrmy německy mluvících zemí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Slovesa: přítomný čas, nepravidelná slovesa, modální
slovesa
Státy a jazyky

Pozdravy a zdvořilostní fráze
Určení hodin, ceny
Pozdravy a zdvořilostní fráze
Jídelní lístek, popis domu, školní rozvrh, rozvrh denní
práce
Jídlo, pití
Domácí zvířata
Domácí práce
Denní režim, týdenní plán, domácí práce

Denní režim, týdenní plán, volný čas, domácí práce
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Německý jazyk

8. ročník

Vyjádření oblíbenosti.

5.3.4 Matematika

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
5
Povinný

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
0

13

Matematika

Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět matematika spadá do oblasti Matematika a její aplikace. Je založena na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití v reálných situacích. Poskytuje
vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a jejich užití.
Vzdělání v předmětu matematika vede k:
• rozvoji logického myšlení a rozvíjení paměti žáků
• používání matematické symboliky a zdokonalování grafického projevu
• provádění rozboru problému a plánu řešení úloh
• volbě správného postupu k vyřešení matematického problému
• využívání matematických poznatků a dovedností v běžném životě
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu na 2. stupni
předmětu (specifické informace o předmětu Matematika se člení na část geometrickou, která je vyučována v průběhu všech 4 ročníků, na část
důležité pro jeho realizaci)
aritmetickou, která se učí v 6. a 7. ročníku a na část algebraickou, která se vyučuje v 8. a 9. ročníku.
Časová dotace vyučovacího předmětu Matematika na 2. stupni:
Předmět matematika je vyučován na 2. stupni jako samostatný předmět ve všech ročnících.
6. ročník - 4 + 1 disponibilní hodiny týdně
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Název předmětu

Matematika
7. – 9. ročníku - 4 hodiny týdně
Organizační vymezení na 2. stupni:
Výuka probíhá v kmenových učebnách.
Metody práce jsou zaměřené na samostatnou práci žáků, ale i na práci ve skupinách, kde se žáci učí
sebekontrole, týmové práci a zapojování se do diskuzí. V hodinách matematiky se střídají různé metody
výuky od demonstrační ukázky řešení úloh, přes společné procvičování až po samostatnou práci žáků. Při
práci s pomůckami (kružítko, modely těles) se upevňují motorické dovednosti. Pro zvýšení motivace či
upevňování učiva jsou využívány i hry či různé soutěže.
Žáci jsou vedeni a motivováni k účasti v různých matematických soutěžích jako je Matematická olympiáda,
Pythagoriáda, Matematický klokan aj.

Integrace předmětů

•

Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• přesnému a stručnému vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně symboliky
kompetence žáků
• propojování získaných matematických poznatků se znalostmi z jiných předmětů
• operování s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly
• vytváření si uceleného pohledu na přírodní jevy
• rozvoji logického myšlení a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
• rozvoji schopnosti zhodnotit věcnost a správnost použitého řešení
• osvojení standardních matematických postupů a výpočtů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• samostatnému vyhledávání informací
• volbě vhodného způsobu nebo více způsobů řešení zadaného matematického úkolu
• aplikaci známých postupů na nové typy předkládaných úloh
• analýze matematických problémů – provádění rozboru problému a plánu řešení
• odhadu výsledků a k jejich logické kontrole
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
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Název předmětu

Matematika

•

přesnému a stručnému vyjadřování matematického jazyka, užívání správné terminologie, včetně
symboliky při vzájemné komunikaci
• řešení úloh, kde se uplatní vzájemná komunikace žáků k danému problému
• využití komunikativních a informačních technologií ve výuce
• ke správnému užívání matematického jazyka při vzájemné komunikaci
• formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu
• orientaci v matematickém textu, grafech, tabulkách…
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh
• kolektivní práci a respektování názoru ostatních
• schopnosti poskytnou i přijmout pomoc
• vytváření pozitivní představy o sobě samém, vidět pokrok a nenechat se odradit neúspěchy
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• utváření smyslu pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování
• rozvíjení paměti žáků a osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
• k organizaci práce ve skupině a k hodnocení práce vlastní i skupinové
• bezpečnému používání vhodných pomůcek – kalkulátory, rýsovací potřeby
• samostatnému vytváření modelů těles z různých materiálů potřebných ve výuce
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• respektování společně dohodnutých pravidel při práci
• řešení úloh z oblasti svých zájmů a běžného života
• úvahám nad ekologickými tématy prostřednictvím slovních úloh
• respektování společně dohodnutých pravidel při práci
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Název předmětu
Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

Matematika
Vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni posílen o 4 vyučovací hodiny ve 2. - 5 ročníku, na 2. stupni o
2 vyučovací hodiny z disponibilní dotace, a to v 6. a 9. ročníku. V 9. ročníku je navýšená hodina využita k
přípravě na přijímací zkoušky a plynulý přechod na střední školy.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. i 2. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Tvořivá výchova - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Informatika - 8. ročník
--> Fyzika - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
objasní pojem desetinné číslo a vyznačí ho na číselné
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu ose
a odmocninu

Učivo
Desetinné číslo a číselná osa
Porovnávání desetinných čísel
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Matematika

6. ročník

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
správně zapíše desetinné číslo podle diktátu
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
sečte, odečte, vynásobí a vydělí desetinná čísla zpaměti
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu i písemně
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

určí hodnotu číselných výrazů s desetinnými čísly

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav

Zápis a čtení desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel
Operace s desetinnými čísly
Vlastnosti početních operací
Slovní úlohy s desetinnými čísly

zaokrouhlí přirozená a desetinná čísla na určený počet
platných cifer nebo na určitý řád
odhadne výsledek úlohy a svůj odhad porovná s
výpočtem
využívá znaky dělitelnosti (2, 3, 5, 10)

Zaokrouhlování desetinných čísel

vypíše všechny dělitele daného čísla

Znaky dělitelnosti

rozliší pojmy prvočíslo a číslo složené

Prvočísla a čísla složená

rozloží složené číslo na součin prvočísel

Prvočísla a čísla složená

objasní pojmy největší společný dělitel a nejmenší
společný násobek
vyjadřuje vztah celek – část pomocí desetinného čísla

Společný dělitel
Společný násobek
Zápis a čtení desetinných čísel a desetinných zlomků

převádí mezi sebou desetinné zlomky a desetinná čísla

Zápis a čtení desetinných čísel a desetinných zlomků

sestaví a vyřeší jednoduchou rovnici úvahou

Slovní úlohy s desetinnými čísly

Slovní úlohy s desetinnými čísly
Znaky dělitelnosti
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M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku

6. ročník
využije početní operace s desetinnými čísly při řešení
úloh z běžného života

Slovní úlohy s desetinnými čísly

pozná, pojmenuje a zapíše pomocí matematické
symboliky základní rovinné útvary

Matematická symbolika

změří úsečku, úhel a jejich velikosti zapíše pomocí
matematické symboliky

Matematická symbolika
Měření a sestrojení úsečky

využívá při analýze úlohy náčrtky, schémata a modely

Konstrukce trojúhelníků
Trojúhelníková nerovnost

rozliší vnitřní a vnější úhel v trojúhelníku

Trojúhelník
Úhly v trojúhelníku

využívá znalosti o součtu všech vnitřních úhlů
trojúhelníku

Trojúhelník

rozlišuje jednotlivé druhy trojúhelníku

Druhy trojúhelníků

narýsuje výšku, těžnici v libovolném trojúhelníku

Výšky, těžnice
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M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

6. ročník
sestrojí kružnici opsanou a vepsanou libovolnému
trojúhelníku

Kružnice opsaná, vepsaná a její konstrukce

narýsuje trojúhelník zadaný třemi stranami a napíše
postup konstrukce

Konstrukce trojúhelníku
Zápis konstrukce trojúhelníku

využívá vlastnosti trojúhelníku při řešení úloh

Konstrukce trojúhelníku

využívá matematickou symboliku při zápisu postupu
konstrukce trojúhelníku

Zápis konstrukce trojúhelníku

pozná základní rovinné útvary – rovina, polorovina,
přímka, polopřímka, úsečka, trojúhelník, čtyřúhelník,
pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh
narýsuje úhel dané velikosti
přenese úhel k polopřímce
rozlišuje různé druhy úhlů
převádí ze stupňů na minuty a naopak
sečte, odečte, vynásobí a vydělí úhly početně i graficky

Druhy trojúhelníků
Rovinné útvary

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem

využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v
trojúhelníku a vlastnosti dvojic úhlů

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů

vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku

Konstrukce úhlu
Přenášení úhlu
Velikost úhlu
Jednotky úhlu
Přenášení úhlu
Sčítání a odčítání úhlů
Násobení a dělení úhlu
Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku
Druhy dvojic úhlů
Čtverec a obdélník

používá a převádí jednotky délky a obsahu

Jednotky délky a obsahu
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M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

6. ročník
využívá osu úhlů, osu úsečky

Kružnice opsaná, vepsaná trojúhelníku
Osa úhlu

načrtne úhel, kružnici, osu úsečky, osu úhlu, trojúhelník, Trojúhelník
čtverec, obdélník
Čtverec a obdélník
Úhel a jeho vlastnosti
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
provede jednoduché konstrukce a ověří, zda výsledný
Trojúhelník
tvar odpovídá zadání
Čtverec a obdélník
Úhel a jeho vlastnosti
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové
Shodnost geometrických útvarů
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrnosti
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve určí osy souměrnosti u osově souměrných útvarů
Osově souměrné útvary
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové rozliší kvádr a krychli na modelech a obrázcích
Krychle a kvádr – základní pojmy
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová Tělesová a stěnová úhlopříčka
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
a stěnová úhlopříčka
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
vypočítá povrch a objem kvádru a krychle
Povrch a objem kvádru
základních rovinných útvarů
Povrch a objem krychle
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
používá a převádí jednotky délky, obsahu a objemu
Jednotky délky, obsahu, objemu
základních rovinných útvarů
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
pozná, načrtne a sestrojí síť kvádru a krychle
Síť kvádru a krychle
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
vytvoří model tělesa z jeho sítě
Síť kvádru a krychle
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném
Zobrazování kvádru a krychle
rovnoběžném promítání
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností krychle Krychle a kvádr ve slovních úlohách
s využitím osvojeného matematického aparátu
a kvádru a ověří výsledek úlohy
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
určí velikost úhlu pomocí úhloměru
Velikost úhlu
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
určí shodné útvary
Přenášení úhlu

453

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Matematika

6. ročník

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
Osová souměrnost
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
Středová souměrnost
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrnosti
souměrný útvar
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Práce s daty, aplikace matematických znalostí v praxi (jízdní řády, měření, finanční gramotnost, obvod a obsah základních rovinných obrazců, objem a povrch krychle a
kvádru), odhad, slovní úlohy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení slovních úloh z běžného života, rozhodování a výběr z několika možných řešení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupinová práce, prezentace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Skupinová práce.
Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Tvořivá výchova - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
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7. ročník

RVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu
a odmocninu

ŠVP výstupy
vyjádří zlomky v základním tvaru či ve tvaru smíšeného
čísla

Učivo
dělení celku, zlomek

vyznačí zlomek na číselné ose

zlomky na číselné ose

zlomky porovná, rozšíří a zkrátí

porovnávání zlomků, krácení a rozšiřování zlomků

zlomky sečte, odečte, vynásobí a vydělí

sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků

vyznačí celé číslo na číselné ose

celá čísla na číselné ose

porovná dvě celá čísla

porovnávání celých čísel

určí absolutní hodnotu celého čísla

absolutní hodnota celého čísla

sečte, odečte, vynásobí a vydělí celá čísla

početní operace s celými čísly (sčítání, odčítání,
násobení, dělení)

vyznačí zadaná racionální čísla na číselné ose

racionální čísla na číselné ose

při úpravě výrazu využije vlastnosti početních operací

početní operace s racionálními čísly (sčítání, odčítání,
násobení, dělení)
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7. ročník

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

užije různé druhy vyjádření vztahu celek - část celku

poměr

vyjádří poměr ze zadaných údajů

poměr

určí požadované údaje ze zadaného poměru

slovní úlohy s poměrem

vyjádří část celku procentem, zlomkem či desetinným
číslem

procenta, promile

rozliší procenta a promile a vypočítá procentovou část,
počet procent či základ

procenta, promile
slovní úlohy s procenty

vyřeší úlohy ze života s užitím měřítka mapy a plánu

měřítko mapy a plánu

využije daný poměr v reálných situacích

slovní úlohy s poměrem

určí z textu úlohy procentovou část, počet procent či
základ a provede výpočet neznámé hodnoty
vyřeší jednoduché úlohy z oblasti finanční matematiky

procenta ve slovních úlohách

využije početní operace s racionálními čísly při řešení
úloh z běžného života

slovní úlohy s racionálními čísly

rozpozná přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé
úměrnosti

vytvoří tabulku a graf závislosti pro přímou a nepřímou
úměrnost na základě textu úlohy

přímá úměrnost, nepřímá úměrnost
trojčlenka
pravoúhlá soustava souřadnic

základy finanční matematiky - jednoduché úrokování
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M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu

7. ročník
načrtne a sestrojí čtyřúhelník při užití jeho vlastností

konstrukce čtyřúhelníků

využije matematickou symboliku při zápisu postupu
konstrukce čtyřúhelníku

konstrukce čtyřúhelníků

roztřídí čtyřúhelníky dle vlastností
rozdělení čtyřúhelníků
vypočítá obvody a obsahy trojúhelníků, rovnoběžníků a obvod a obsah trojúhelníku
lichoběžníků
obvod a obsah rovnoběžníků
obvod a obsah lichoběžníků
vyřeší konstrukční úlohy na sestrojení čtyřúhelníků
konstrukce čtyřúhelníků
(rozbor, postup konstrukce, konstrukce, závěr)
využije věty o shodnosti při porovnávání trojúhelníků
shodnost trojúhelníků
rozliší kolmé hranoly dle vlastností

hranoly

odhadne a vypočítá objem a povrch kolmého hranolu

objem hranolu
povrch hranolu
síť hranolu
síť hranolu
zobrazování hranolu

pozná, načrtne a sestrojí síť hranolu
vytvoří model hranolu z jeho sítě
načrtne a sestrojí obraz hranolu v rovině

vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností
čtyřúhelníky - slovní úlohy
čtyřúhelníku
vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností hranolů hranoly - slovní úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, sociálních rolí... - slovní úlohy.
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovedností zapamatování. řešení problémů - slovní úlohy.
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 0 do 20,
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu odmocniny těchto mocnin a využívá je při výpočtech
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
využívá ve výpočtech pravidla pro počítání s mocninami
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninami
a odmocninu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a
určí rozvinutý a zkrácený zápis čísla v desítkové
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu soustavě
a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
účelně využívá tabulky a kalkulátor
přesností, účelně využívá kalkulátor

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Učivo
druhá mocnina, druhá odmocnina

pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami

zápis čísla v desítkové soustavě

určování druhých mocnin pomocí tabulek a
kalkulátoru
určování druhých odmocnin pomocí tabulek a
kalkulátoru
zapíše odhad ve tvaru a•10n s přesností na určitý počet zápis číselných odhadů
platných cifer
vysvětlí pojmy proměnná, výraz s proměnnou, člen
číselný výraz
výrazu
výraz s proměnnou
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

8. ročník
zapíše text pomocí výrazu s proměnnými a určí hodnotu hodnota výrazu
výrazu

sečte, odečte, vynásobí mnohočleny

operace s mnohočleny

rozkládá mnohočlen na součin pomocí vytýkání a vzorců rozklad mnohočlenu na součin

umocní dvojčleny

druhá mocnina dvojčlenu

užívá proměnných při popisu reálné situace

slovní úlohy s využitím výrazů

vyřeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav

rovnost; lineární rovnice

určí počet řešení lineární rovnice

počet řešení lineární rovnice

analyzuje reálné situace a řeší je pomocí lineárních
rovnic

slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi

vysvětlí základní pojmy z oblasti statistky
určí četnost, aritmetický průměr, modus a medián
provede a zpracuje jednoduché statistické šetření
porovná soubory dat

základy statistiky
četnost; aritmetický průměr; modus a medián
statistické šetření
tabulky a grafy ve statistice
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M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh
a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

8. ročník
používá Pythagorovu větu pro výpočet třetí strany
pravoúhlého trojúhelníku

Pythagorova věta

vypočítá délku hrany, stěnovou a tělesovou úhlopříčku
hranolu

Pythagorova věta v prostoru

řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty

slovní úlohy s využitím Pythagorovy věty

popíše základní vlastnosti kruhu a kružnice
určí vzájemnou polohu kružnice a přímky
určí vzájemnou polohu dvou kružnic
vypočítá délku kružnice, obvod a obsah kruhu

kružnice, kruh
vzájemná poloha kružnice a přímky
vzájemná poloha dvou kružnic
délka kružnice; obvod a obsah kruhu

určí délku části kružnice a obsah části kruhu

části kružnice a kruhu

pomocí množin bodů dané vlastnosti sestrojí
jednoduché geometrické útvary

množiny bodů dané vlastnosti

využívá Thaletovu kružnici a sestrojí tečnu ke kružnici
procházející bodem ležícím vně kružnice

Thaletova kružnice; konstrukce tečny z bodu ke
kružnici

načrtne a sestrojí rovinné útvary pomocí množin bodů
dané vlastnosti
definuje válec a určí jeho vlastnosti

konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané
vlastnosti
válec

odhadne a vypočítá objem a povrch válce
načrtne a sestrojí síť válce
vytvoří papírový model válce

povrch a objem válce
síť válce
model válce
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8. ročník

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení
předkládaných nebo zkoumaných situací

načrtne obraz válce v rovině

zobrazení válce do roviny

vyřeší slovní úlohy s využitím znalostí vlastností válce

válec – slovní úlohy

řeší kombinatorické úlohy úsudkem a vysvětlí způsob
řešení

pravděpodobnost; slovní úlohy řešené úvahou

vyhodnotí různá řešení kombinatorických úloh

logické úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů - slovní úlohy;
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí.

5.3.5 Informatika

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

4

Informatika
Informatika
Vyučovací předmět informatika náleží do vzdělávací oblasti informatika. Dává prostor všem žákům
porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním,
optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo
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Informatika
problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením
problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální
technologie jsou.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k
získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu,
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.
Dále žáky připravujeme na současnou informační společnost, kde je potřeba smysluplně využívat kritický
přístup ke všem informacím a mediálním sdělením. Žáci si z hodin informatiky odnáší správné návyky jak si
efektivně organizovat čas při přípravě na výuku a také jak je důležité aktivně regenerovat a odpočívat.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací
než doposud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané v předmětu informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou
škálou výukového software a informačních zdrojů ve všech oblastech celého základního vzdělávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu Předmět informatika je na 2. stupni vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku. Ve třídách s
důležité pro jeho realizaci)
rozšířenou výukou informatiky a tělesné výchovy je dotace předmětu následující:
6.-7. ročník: 1 vyučovací hodina týdně
8.-9. ročník: 1+1 vyučovací hodina týdně
Organizační vymezení
Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými
notebooky, s připojením k internetu. Některá témata jsou vyučována bez počítače.
V některých činnostech umožňujeme práci žáků ve dvojicích či skupinách, aby docházelo k diskusi a
spolupráci. Žák nebo skupina pracuje individuálním tempem.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy,
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. K výuce jsou
využívány programovatelné robotické stavebnice.
Kritériem pro výběr metod při výuce je jejich vhodnost vzhledem k stanoveným cílům a jejich schopnost
žáky motivovat. Jedná se například o metody skupinové a týmové práce, samostatné práce, badatelské
aktivity, diskuze, práce s chybou.
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•

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• výběru a využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení
kompetence žáků
• vyhledávání a třídění informací a jejich efektivnímu využití praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• samostatnému řešení problémů a volbě vhodného řešení
• praktickému ověření správnosti řešení problémů a aplikaci osvědčených postupů při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• spolupráci ve skupině
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• pochopení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy
• uvědomění svých práv a povinností ve škole i mimo školu
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• bezpečnému a účinnému používání vybavení a dodržování vymezených pravidel
• plnění povinností a závazků
Kompetence digitální:
Učitel vede žáky k:
• ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb
• samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
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•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

získávání, vyhledávání, kritickému posouzení, správě a sdílení dat, informací a digitálního obsahu
pomocí vhodných postupů, způsobů a prostředků
• vytváření a úpravě digitálního obsahu
• kombinování různých digitálních formátů
• vyjadřování pomocí digitálních prostředků
• využívání digitálních technologií k usnadnění práce, zautomatizování rutinních činností,
zefektivnění či zjednodušení pracovních postupů
• pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost
• kritickému hodnocení přínosu digitálních technologií
• předcházení situací ohrožujících bezpečnost zařízení i dat a tělesné či duševní zdraví i zdraví
ostatních
• etickému chování při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí
Vyučovací předmět informatika je ve třídách s rozšířenou výukou informatiky a tělocviku posílen o 2
vyučovací hodiny z celkové disponibilní dotace, a to v 8. a 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Informatika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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6. ročník

•
•
•
•
•

RVP výstupy
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém,
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé
algoritmy pro řešení problému
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná

Učivo
Algoritmizace - základní příkazy

řeší problémy sestavením algoritmu

Algoritmizace - Sestavení algoritmu

hotový program upraví pro řešení příbuzného problému Algoritmizace - úprava programu

používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy
je podmínka splněna

Algoritmizace - větvení

používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná,
kdy je podmínka splněna

Algoritmizace - cykly typu While

používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná,
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování

Algoritmizace - cykly typu For

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační
systém, s nímž ve škole aktivně pracují

Školní informační systém
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mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i
užívání informačních systémů
I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i
užívání informačních systémů
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v
něm případnou chybu

6. ročník

pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím uživatelé, činnosti, práva v IS
související práva

demonstruje základní práci v textovém editoru, uvede
příklady využití textového editoru při studiu
přiblíží funkce textových editorů a demonstruje jejich
použití v praxi

Textové editory – nejběžnější funkce

demonstruje základní práci v prezentačních
manažerech, uvede příklady využití prezentačních
manažerů při studiu
přiblíží základní funkce prezentačních manažerů

Prezentační manažery – nejběžnější funkce

Textové editory – praktické využití

Prezentační manažery – praktické využití

objasní základní typografická pravidla při práci s textem Typografie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální: prezentační manažery - nejběžnější funkce.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznání, kreativita: prezentační manažery - praktické využití.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Faktory ovlivňující práci v týmu: prezentační manažery - pokročilé funkce.
Informatika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
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7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování vybavením
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
rozpozná různé druhy počítačů a porovná jejich
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování vlastnosti
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
rozpozná základní periferie PC, demonstruje práci s nimi
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
vysvětlí základní funkce operačních systémů
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování považuje za inovativní
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
vybere vhodný formát pro uložení dat
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

Učivo
Hardware a Software

Druhy počítačů

Počítačový Hardware

Periferie PC

Operační systémy

Moderní trendy ICT

Správa souborů, struktura složek
Formáty souborů
Ztrátová a bezztrátová komprese dat
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I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými
stavy počítače
I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými
stavy počítače

7. ročník
vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která
zařízení jsou připojena do školní sítě

Počítačové sítě

popíše služby internetu, demonstruje využití služeb v
běžném životě

Služby internetu

charakterizuje základní pojmy při elektronické
komunikaci

E-mail
Instant Messaging a podobné formy komunikace

zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny

Porty

zkontroluje nastavení systému či aplikace, ukončí
Nejčastější chybové stavy
program bez odezvy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod.): Instant Messaging a podobné formy.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Služby internetu: organizace a postavení médií ve společnosti, způsoby financování médií a jejich dopady.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Služby internetu: pravidelnost mediální produkce.
Informatika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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8. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data,
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data,
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku;
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
odpoví na otázky na základě dat v tabulce či grafu

Učivo
Data v grafu a tabulce

porovná různé interpretace týchž dat

Reprezentace dat

objasní základní pojmy informatiky (data, informace,
jednotky)

Informace a data
Jednotky informace
Kódování ASCII a další

zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady
zakóduje v obrázku barvy

Kódování barev
Barevné modely
vysvětlí základní principy kódování mediálních souborů Obrazové a zvukové formáty a jejich kódování
Vzorkování
seřadí tabulku dat podle daného kritéria, používá filtr
Filtrování, řazení a třídění dat
na výběr dat z tabulky
při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu
buňky

Relativní a absolutní adresace

používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a
textovými vstupy

Vzorce, funkce
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8. ročník

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí
její funkčnost, případně navrhne její úpravu
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí
její funkčnost, případně navrhne její úpravu
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení
využije evidenci dat; na základě doporučeného i
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v
evidenci dat
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování
digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

popíše databázový model jednoduchého systému

Relační databáze

navrhne tabulku pro záznam dat

Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce

doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy

Evidence dat v tabulce

demonstruje základní práci v tabulkovém kalkulátoru,
uvede příklady využití tabulkového kalkulátoru při
studiu

Tabulkové kalkulátory – nejběžnější funkce

demonstruje základní práci v grafických editorech,
uvede příklady využití těchto editorů při studiu

Základní pojmy počítačové grafiky
Programy pro práci s počítačovou grafikou

přiblíží základní funkce digitálního fotoaparátu

Fotoaparát

demonstruje základní kroky při fotografování, vše
doplní názornou ukázkou se školní technikou
předvede vhodné použití dostupných grafických aplikací
a programů pro práci s digitální grafikou
přiblíží a popíše základní rozdíly mezi rastrovou a
vektorovou grafikou
demonstruje základní práci ve vektorovém editoru,
uvede příklady využití těchto programů

Základy fotografování

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

demonstruje základní práci s prohlížeči internetu,
popíše běžně používané programy tohoto typu

Úprava digitální fotografie (záskávání, editace,
prezentace)
Úvod do vektorové grafiky
Vektorové editory
3D počítačová grafika
Internetové prohlížeče
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8. ročník

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a
navrhne a popíše kroky k jejich řešení

přiblíží práci s editorem HTML, vysvětlí výhody použití
tohoto programu oproti běžnému textovému editoru

Editory HTML stránek

objasní strukturu webové stránky, orientuje se ve
struktuře již vytvořených www stránek
předvede vhodné použití vybraných tagů HTML

Struktura www stránek

zřídí si vlastni freehosting, osvojí si nahrávání vlastních
www stránek na tento hosting

Doména a webhosting, nahrání stránky na webhosting

Základní tagy (značky) HTML

demonstruje základní práci s CSS, uvede příklady využití Úvod do CSS
a propojí se svými HTML pracemi
CSS a text

5.3.6 Dějepis

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6

Dějepis
Člověk a společnost
Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Ve vyučovacím předmětu dějepis žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné pro život v demokratické
společnosti. Osvojují si základní poznatky o konání člověka v minulosti, utváří si komplexní pohled na
historii a hlouběji se seznamují s jednotlivými etapami dějinného vývoje. V důsledku toho získávají obraz o
vývoji lidské společnosti.
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Název předmětu

Dějepis
Současně jsou žáci vedeni k poznání, že historie není uzavřenou minulostí. Prostřednictvím důležitých jevů
a procesů je jim vysvětlen přesah minulosti do podoby dnešního společenského prostředí. Žáci se díky
tomu učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti a v současnosti. Důležitou součástí
vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a k
respektování lidských práv, výchova k rovnosti mužů a žen, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i
k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Vzdělání v předmětu dějepis směřuje k:
• kultivaci historického vědomí, hledání a nalézání vazeb a vztahů mezi historickými fakty
• orientaci v historických, společenských a politických meznících
• schopnosti propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života
• rozvíjení zájmu o minulost vlastního národa i národů ostatních
• utváření základních mravních hodnot a vlasteneckého cítění
schopnosti zjišťovat a zpracovávat informace, vyvozovat závěry, formulovat vlastní názor
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace:
předmětu (specifické informace o předmětu 6. - 8. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
9. ročník - 1+1 vyučovací hodina týdně
Organizační vymezení:
Výuka předmětu probíhá zpravidla v kmenových učebnách, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a
multimediální technikou
Vedle klasických výukových metod volí učitelé kombinaci různých výukových materiálů vhodných pro dané
učivo.Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce (práce s textem, referáty, seminární práce), přednášky, besedy s odborníky, diskuse,
využití multimediální techniky (video, audio, internet), práce s mapou, obrazy, knihou atd. Pravidelnou
součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze.
Integrace předmětů
• Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vede žáky k pochopení odlišností jednotlivých časových období
kompetence žáků
• poskytuje žákům přístup k dalším zdrojům a pramenům informací
• vede žáky k práci s mapou a atlasy, k orientaci na mapě
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Název předmětu

Dějepis

•
•
•

učí žáky vyhledávat, zpracovávat a vhodně používat potřebné informace, vyvozovat z nich závěry
směřuje žáky k poznání smyslu a cílů učení
vede žáky k samostatnému zpracování úkolů, rozvoji logického a analytického myšlení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• vede žáky k pochopení historických události a zaujetí vlastního stanoviska
• dává žákům prostor k samostatnému řešení zadaných úkolů
• vede žáky ke kritickému myšlení a hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich
porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
• objasňuje důležitost výběru vhodných zdrojů pro získávání historických informací
• vede žáky ke schopnosti výběru relevantních informací a dalšímu využívání získaných údajů
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• vede žáky ke schopnosti vyjádřit a obhájit svůj názor
• pomocí skupinové práce vede žáky k vhodné komunikaci v rámci skupiny
• umožňuje žákům poznat různé typy textů, obrazových a zvukových materiálů, odborné literatury,
pramenů
• podporuje u žáků vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i
neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• vede žáky k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k toleranci ostatních etnických a
náboženských skupin
• směřuje žáky k rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících
základním principům demokratického soužití
• rozvíjí schopnost samostatné práce i práce ve skupině
• podporuje vzájemnou pomoc spolužákům
• vede žáky ke schopnosti respektovat názory ostatních spolužáků
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Dějepis
Učitel:

•
•
•
•
•
•

Způsob hodnocení žáků

vede žáky k respektování principů občanské společnosti
směřuje žáky k uvědomění si důsledků totalitních režimů
vede žáky k toleranci
zdůrazňuje odpovědnost za konání jedinců
učí žáka respektovat a chránit kulturní tradice a historické dědictví
zdůrazňuje principy rovnoprávnosti mezi muži a ženami
Kompetence pracovní:
Učitel:
• učí žáky hodnotit výsledky vlastní i cizí práce
• vede žáka k využití získaných dějepisných znalostí v rámci svého dalšího rozvoje
• podporuje u žáků smysl pro plnění povinností a dodržování stanovených pravidel
• učí žáky, jak si správně rozvrhnout zadanou práci
• vede žáky k aktivní činnosti ve výuce i mimo školní vyučování
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Dějepis
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Občanská výchova - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
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Dějepis

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Tvořivá výchova - 6. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a
posoudí důležitost studia dějepisu pro pochopení
Úvod do studia dějepisu
potřebnosti dějepisných poznatků
současnosti
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; rozliší historické prameny a jednotlivé historické obory, Historie, archeologie, prameny
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
vyjmenuje paměťové instituce
shromažďovány
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
orientuje se na časové přímce, určí století a
Měření času, periodizace
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém posloupnost v dějinách
sledu
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické
charakterizuje vznik života na Zemi
Vznik života na Zemi
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a
popíše vývoj člověka a změny v životě pravěkých lidí v
Doba kamenná (paleolit, neolit, eneolit)
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
jednotlivých etapách pravěku a uvědomuje si spojitost s Doba bronzová
klimatickými změnami, popíše materiály a nástroje
Doba železná
používané v pravěku, porovná prostředí a způsob života
pravěkých a dnešních lidí
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a objasní změnu způsobu života lidí v době přechodu na Doba bronzová
zpracování kovů pro lidskou společnost
pěstování plodin a na chov dobytka, uvede výhody
Doba železná
používání kovových materiálů a nástrojů
Naše země po odchodu Keltů
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Dějepis

6. ročník

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními
pochopí rozdílnost dějin pravěku a starověku,
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro vznik
civilizací
nejstarších civilizací, charakterizuje život obyvatel
starověkých států
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které uvede příklady nejvýznamnějších kulturních a
se staly součástí světového kulturního dědictví
technických památek předantických civilizací, vysvětlí
jejich význam a možnosti využití
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
objasní přínos antických civilizací pro evropskou kulturu
přínos antické kultury a zrod křesťanství
a vědu, uvede příklady nejvýznamnějších kulturních
památek a osobností antického světa
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech
dokáže na mapě ukázat území antického Řecka a Říma
přínos antické kultury a zrod křesťanství
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
uvede příklady forem vlád u vybraných starověkých
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí civilizací, popíše rozdíly mezi jednotlivými řeckými
podstatu antické demokracie
městskými státy (především Athénami a Spartou)
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
popíše principy demokratického zřízení v Athénách a
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí porovná je se současným demokratickým zřízením v
podstatu antické demokracie
České republice
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení
charakterizuje strukturu obyvatelstva vybraných
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí civilizací, objasní postavení otroků v antickém Řecku a
podstatu antické demokracie
Římě, charakterizuje antickou společnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vznik života na Zemi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
slavní starověcí řečníci a filozofové
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
antické demokratické volby a politika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
diskuze: demokratické způsoby řešení konfliktů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Úvod do dějin starověku

Mezopotámie, Fénicie, Palestina, Egypt, Indie, Čína

Řecko a Řím

Řecko a Řím
Řecko a Řím
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Dějepis

6. ročník

antické demokratické státy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
antické demokratické státy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
kořeny a zdroje evropské civilizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
projekt: přínos antických civilizací pro evropskou vědu a kulturu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
stěhování národů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
aktivita v hodině: srovnání a nalezení rozdílů mezi odborným historickým textem a zprávou na mediální úrovni
Dějepis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Tvořivá výchova - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, časově vymezí středověk, umí ho zařadit mezi jednotlivé Opakování učiva 6. ročníku
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
historické etapy
Úvod do učiva středověku (periodizace, středověká
christianizace a vzniku států
společnost)
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Dějepis

7. ročník

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace,
která nastala v důsledku příchodu nových etnik,
christianizace a vzniku států
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech

rozumí rozvrstvení středověké společnosti

Úvod do učiva středověku (periodizace, středověká
společnost)

objasní příčiny a důsledky stěhování národů

Stěhování národů

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury

popíše konflikty mezi světskou a církevní mocí,
charakterizuje vztah katolické církve ke kacířství a jiným
věroukám
popíše život člověka příslušné vrstvy ve vrcholném
Vrcholný a pozdní středověk v Evropských zemích
středověku

porovnává kulturu evropských a mimoevropských států Raně středověké civilizace a státy

charakterizuje Slovany a rozliší jejich jednotlivé jazykové Slované
skupiny
orientuje se ve vývoji a zániku Velkomoravské říše a
vysvětlí její postavení v tehdejší Evropě

Velkomoravská říše

objasní vnitřní vývoj českého státu a popíše jeho
kontakty s okolními státy

Počátky českého státu – Přemyslovci, český stát v
raném středověku
Evropa na konci raného středověku
Vrcholný a pozdní středověk v Evropských zemích

objasní, co je to kolonizace a uvede její příčiny, rozliší
kolonizaci vnitřní a vnější

Kolonizace

vysvětlí, jakým způsobem vznikala nová města, uvede
některá městská práva

Kolonizace
Český stát ve vrcholném středověku – poslední
Přemyslovci
Románský sloh
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Dějepis
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady románské a
gotické kultury
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český
politický a kulturní život
D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich
příčiny a důsledky
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

7. ročník
pojmenuje a na obrázcích rozpozná románské a gotické Gotický sloh
stavby a uvede konkrétní příklady románské a gotické
architektury u nás i v Evropě
objasní důvody křížových výprav a uvede, proti komu se Křížové výpravy
vedly
stručně popíše příčinu konfliktu, který přerostl ve
Stoletá válka
stoletou válku, uvede její účastníky a objasní roli, kterou
sehrála Jana z Arku
vyjmenuje panovníky z dynastie Lucemburků a uvede
Lucemburkové na českém trůně
jejich přínos pro české země
charakterizuje osobnost Jana Husa, jeho život a dílo

Husitství a husitské války

popíše, o co Husité usilovali, vyjmenuje husitské
proudy, nejvýznamnější bitvy a osobnosti
uvede důsledky husitských válek pro české země

Husitství a husitské války

objasní proces reformace, šíření jejích myšlenek
Evropou a uvede, jakým způsobem na ně církev
reagovala, uvede hlavní protestantské církve a jejich
zakladatele

Reformace a protireformace

Husitství a husitské války
Pozdní středověk v českých zemích - Jagellonci na
českém trůně
demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a Zámořské objevy a jejich důsledky
důsledky, ukáže na mapě oblasti, do kterých mořeplavci
směřovali
charakterizuje humanismus a renesanci, uvede hlavní
Renesance a humanismus
myšlenky humanismu, vyjmenuje a rozpozná některé
evropské a české památky
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D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky

7. ročník
charakterizuje katolickou reformaci, popíše poslání
jezuitského řádu
orientuje se v důležitých evropských událostech a
rozumí mocenskému rozdělení tehdejší Evropy

Reformace a protireformace

objasní postavení českého státu uvnitř habsburské
monarchie a v Evropě

Habsburkové na českém trůnu

rozumí příčinám stavovského povstání u nás, tyto
příčiny vysvětlí a popíše jeho průběh

Stavovské povstání u nás

Vybrané evropské mocnosti v 15. a 16. století

objasní příčiny rozpoutání třicetileté války, uvede hlavní Třicetiletá válka
protivnické tábory a fáze války, shrne její důsledky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
diskuze: klady a zápory husitské revoluce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
stavovské povstání u nás (jeho příčiny, průběh a důsledky)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
prohlídka: gotické a renesanční brněnské památky a jejich charakteristické znaky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
učivo: stěhování národů, Slované
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
raně středověké civilizace a státy - předchůdci současných evropských států
objevné plavby a jejich důsledky pro Evropu
Dějepis
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u
nás, které charakterizují modernizaci společnosti
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
Francouzské revoluce a napoleonských válek a
rozbitím starých společenských struktur v Evropě
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
Francouzské revoluce a napoleonských válek a
rozbitím starých společenských struktur v Evropě
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi
Francouzské revoluce a napoleonských válek a
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpozná základní znaky baroka a rokoka, uvede
nejvýznamnější představitele a významné kulturní
památky té doby u nás i v Evropě
vysvětlí rozdíl mezi absolutistickou, konstituční a
stavovskou monarchií a republikou a uvede konkrétní
země jako příklady
rozumí rozvrstvení tehdejší společnosti a popíše
ekonomické důsledky, které z něj vyplývají

Učivo
Opakování učiva 7. ročníku
Baroko a rokoko
Evropa po třicetileté válce

Evropské státy a USA v 17. a 18. století

formuluje hlavní myšlenky osvícenství a reformy tzv.
osvícenských panovníků

Habsburská monarchie v 18. století

uvede příčiny, které vedly k VFR a formuluje její hlavní
myšlenky

Velká francouzská revoluce

uvědomuje si a vytyčí pozitiva a negativa napoleonské
vlády pro Evropu

Napoleon Bonaparte a napoleonské války

objasní úlohu Vídeňského kongresu a záměry
pořádajících mocností

Ponapoleonská Evropa a Vídeňský kongres
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8. ročník

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských národů
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato

formuluje hlavní cíle jednotlivých etap obrozeneckého
hnutí a jmenuje hlavní představitele

České národní obrození s ohledem na evropský
kontext

porovná obrozenecké hnutí s revolučními snahami ve
vybraných evropských zemích

České národní obrození s ohledem na evropský
kontext

rozpozná rozdíly v uměleckých stylech 18. a 19. století

Klasicismus, empír, romantismus

objasní význam průmyslové revoluce pro vznik moderní Průmyslová revoluce
společnosti a rozvoj vědy a kultury

formuluje pozitiva a negativa průmyslové revoluce s
ohledem na sociální skupiny

Průmyslová revoluce

uvede příčiny, které vedly k výbuchu revolučních snah v Revoluční snahy v Evropě (1815 – 1848)
roce 1848 a formuluje jejich požadavky a cíle se
Revoluční rok 1848 v Evropě a u nás
zaměřením na demokratické reformy

stručně popíše jednotlivé konflikty mezi mocnostmi,
které vedly k utváření mocenských uskupení

Evropa a vybrané státy po roce 1848 do 1. světové
války

charakterizuje vnitřní a vnější politický vývoj habsburské České země v kontextu Habsburské monarchie do 1.
monarchie po roce 1848 s důrazem na postavení Čechů světové války
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nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady významných
kulturních památek
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky
ve světových válkách a jeho důsledky

8. ročník

vysvětlí, co jsou to kolonie a proč byly pro tehdejší
mocnosti důležité, uvede příklady

České země v kontextu Habsburské monarchie do 1.
světové války

charakterizuje jednotlivé umělecké směry na přelomu
století

Umění na přelomu 19. a 20. století

vysvětlí, jaké byly příčiny vzniku 1. světové války a
uvede, co bylo záminkou pro její rozpoutání
rozliší Dohodu a Trojspolek

Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války
Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války

popíše průběh 1. světové války a jednotlivé fronty ukáže Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války
na mapě
pojmenuje nové technologie použité ve válce
Příčiny, průběh a důsledky 1. světové války

charakterizuje český domácí a zahraniční odboj a s ním Vznik ČSR
související vznik ČSR
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Problemsolving: Představte si sami sebe v roli panovníka mnohonárodnostní monarchie a navrhněte ideální způsob vlády.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Hlavní myšlenky a cíle jednotlivých etap NO.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Online prohlídka: barokní Brno a jeho charakteristické znaky.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Reformy Marie Terezie.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Myšlenky Velké francouzské revoluce.
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8. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Diskuze: vliv VFR na myšlení Evropanů a evropské dějiny.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
České národní obrození.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
České země v kontextu mnohonárodnostní Habsburské monarchie.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Příčiny a záminka rozpoutání 1. světové války.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Velká francouzská revoluce a cesta k občanské společnosti. Revoluční rok 1848. Vznik ČSR 1918.

5.3.7 Občanská výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Občanská výchova
Člověk a společnost
Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na
utváření občanských postojů, rozvíjí u žáků povědomí o jejich přináležitosti k evropskému civilizačnímu a
kulturnímu okruhu. Seznamuje žáky se základními hodnotami demokratické Evropy, principech spolupráce
mezi státy a významu společné obrany. Rozvíjí u žáků právní a občanské vědomí. Přispívá k rozvoji finanční
gramotnosti. Celkově žáky vybavuje znalostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu zapojení do života
moderní demokratické společnosti.
Předmět Občanská výchova vede žáka zejména k:
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Občanská výchova

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respektování mravních principů a pravidel soužití ve společnosti
poznávání vztahů v rodině a širších společenstvích
schopnosti vhodně vyjadřovat a obhájit své názory
učení přebírat zodpovědnost za vlastní názory, chování a jednání
orientaci žáků v sociální realitě
začleňování žáků do různých společenských vztahů a vazeb
rozvoji právního a občanského vědomí
seznámení s hospodářským životem a rozvoji finanční gramotnosti
poznávání činnosti státních (politických) institucí a orgánů
rozvoji sebepoznání, pochopení jednání vlastního i jednání druhých v různých životních situacích
formování občanského profilu žáka
chápání tradic, významu a hodnot evropského kulturního a civilizačního okruhu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu
předmětu (specifické informace o předmětu 6. - 8. ročník - 1 vyučovací hodině týdně
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení
Předmět Občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět na druhém stupni základního
vzdělávání. Výuka předmětu bude probíhat v kmenových učebnách. Učebny jsou vybaveny multimediální
technikou, interaktivní tabulí a dataprojektory.
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce,
samostatná práce, práce s textem, referáty,využití multimediální techniky (video, audio, internet), diskuze
na aktuální témata atd.
Integrace předmětů
• Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vede žáky k vyhledávání informací o aktuálním dění
kompetence žáků
• seznamuje žáky s obecně užívanými termíny (odborné výrazy)
• učí žáky vhodně si plánovat přípravu do školy, napomáhá utváření vlastní identity
• rozvíjí schopnost žáků zhodnotit výsledky učení, a poté zdokonalit případné nedostatky
Kompetence k řešení problémů:
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Občanská výchova
Učitel:

•
•

vede žáky k aktivnímu řešení problémů a vnímání problémových situací
směřuje žáky k hledání různých řešení problémů pomocí svých vědomostí a dovedností a upevňuje
jejich snahu problém samostatně vyřešit
• vede žáky k tomu, aby byli schopni obhájit svá rozhodnutí a byli si vědomi toho, že za ně nesou
odpovědnost
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• vede žáky k samostatnému vyjadřování, spisovnému projevu písemnému i ústnímu
• učí žáky vyjadřovat se souvisle a logicky
• rozvíjí u žáků schopnost obhajovat svůj názor a tolerovat názory jiných lidí
• rozvíjí schopnost spolupráce, schopnost vzájemné komunikace v týmu a rozdělení rolí
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• vede žáky ke spolupráci s ostatními spolužáky, učiteli a jinými lidmi
• rozvíjí spolupráci v týmu
• učí žáky prosadit se a obhájit si svůj názor
• vede žáky k podpoře sebedůvěry, sebeúcty a k rozvoji sebepoznání
• rozvíjí základy společenského chování a vystupování žáků
Kompetence občanské:
Učitel:
• vede žáky k toleranci k ostatním lidem, k jejich hodnotám, vyznání, dovednostem
• vysvětluje žákům jejich práva a povinnosti ve škole i mimo školu
• v případě nebezpečí a ohrožení života vede žáky k pomoci druhým lidem
• předkládá žákům základní ekologické souvislosti a problémy a nastiňuje možnosti pomoci v
ochraně životního prostředí
• rozvíjí předpoklady odmítání fyzického a psychického násilí
Kompetence pracovní:
Učitel:
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Občanská výchova

•
•

Způsob hodnocení žáků

vede žáky k dodržování vymezených pravidel a k plnění daných povinností
vyžaduje od žáků odpovědný přístup k dané práci a uplatňování ochrany zdraví svého i zdraví
ostatních
• vede žáky k přípravě na budoucí povolání, ke zhodnocení svých dovedností, vlastností a vědomostí
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Občanská výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
Učivo
popíše důležité symboly našeho státu a objasní způsoby státní symboly, státní svátky
jejich používání
popíše místní tradice v naší obci, regionu, kraji
národní i regionální lidové tradice a zvyky
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Občanská výchova
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu
VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

6. ročník
užívá pojmy vlastenectví, národ, státní občanství,
respekt k cizím národům
objasní potřebu tolerance ve společnosti i rodinném
prostředí, aktivně odsoudí rasismus a xenofobii

národnost, státní občanství

objasní principy přiměřeného chování ve společenství
lidí
rozlišuje vhodné a nevhodné projevy ve společnosti

principy rodinného života, komunikace ve společnosti
i v rodině
národní zvyky a tradice u nás i ve světě
národnostních menšiny v ČR
rasismus a další extremistické projevy

seznámí se s principem fungování demokracie,
způsobem řízení obce, kraje, státu, státních a místních
orgánů a institucí

územní uspořádání ČR, krajů ČR,
základní složky státní moci, státní správy a samosprávy

respektuje základní právní normy, které se ho týkají

obecní zastupitelstva, státní orgány, instituce a jejich
kompetence, volby
základní lidská práva, práva dítěte, poškozování
lidských práv, šikana
základní lidská práva, práva dítěte, poškozování
lidských práv, šikana
evropská integrace (EU)

respektuje práva druhých, uvědomuje si význam
lidských práv
rozpozná porušování lidských a dětských práv
porozumí začlenění ČR do EU

objasní význam ekologického způsobu života a zamýšlí
se nad důsledky ničení přírodního prostředí

menšiny žijící v ČR, státní občanství, respektování
jiných národů

problémy konzumního způsobu života, udržitelnost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Dodržování pravidel ve společnosti. Když se pravidla nerespektují.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

488

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Občanská výchova

6. ročník

Národní i regionální lidové tradice a zvyky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina a její rodokmen. Podoby rodiny. Rodinné zvyklosti. Konflikty v rodině a jejich řešení - diskuze.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Konflikty v rodině a jejich řešení - diskuze.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Demokracie, kolektivní rozhodování na úrovni rodiny, obce, kraje a státu. Samospráva kraje. Život ve státě. Vznik státu. Státní uspořádání.
Základní složky státní moci.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská integrace, EU. Organizace spojených národů. Život v Evropě a ve světě, zvyky a tradice jiných států.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Problémy konzumního způsobu života. Udržitelnost.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ekologický způsob života.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Respekt k menšinám. Rasismus a extremistické projevy.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Menšiny v ČR. Rasismus a extremistické projevy.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Politický systém v ČR. Základní složky státní moci, státní správy a samosprávy.
Občanská výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Občanská výchova

7. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho
pojmenuje české státní symboly a objasní význam jejich
státu a způsoby jejich používání
používání
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
vysvětli pojem vlastenectví a uvědomuje si význam
nacionalismu
důležitých milníků naší historie
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, je schopen zhodnotit kvalitu předložených informací a
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy posoudit důvěryhodnost zdrojů
na veřejné mínění a chování lidí
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
objasní vhodné způsoby a benefity efektivní
komunikace v různých životních situacích
komunikace, objasní rozdíl mezi asertivním a agresivním
jednáním
VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, objasní význam pravidel ve společnosti, nutnost
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, tolerance a navrhne vhodná řešení názorového střetu
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické,
identifikuje národnostní menšiny
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a
vyjádří vlastními slovy proces dospívání a utváření
komunikace v různých životních situacích
osobnosti člověka
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy
shrne formy vlastnictví a identifikuje hodnotu peněz a
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich funkci
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, navrhne vhodný způsob hospodaření s penězi, načrtne
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
schéma rodinného rozpočtu, posoudí nutnost výdajů a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost
dokáže roztřídit výdaje na zbytné a nezbytné

Učivo
české státní symboly
vlastenectví, Česká republika - demokratický stát,
prezident v české historii, české státní symboly
masmédia, masová kultura, kultura a umění,
historická tradice, kulturní bohatství
způsoby komunikace, asertivita a agresivita, pravidla
chování, důsledky porušování pravidel a norem

život ve společnosti, společenské skupiny, řešení
názorového střetu

národnostní menšiny, rasová nesnášenlivost

dospívání neboli puberta, člověk jako osobnost,
období lidského života
majetek a vlastnictví, peníze a jejich funkce,
hospodaření s penězi
rozpočet, druhy rozpočtu
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Občanská výchova

7. ročník

jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti,
objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv posoudí význam lidských práv, je schopen reprodukovat
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy
základní pojmy z Listiny základních práv a svobod v ČR
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů

základní lidská práva, Všeobecná deklarace lidských
práv, Listina základních práv a svobod v ČR,
porušování lidských práv, zvláštní (specifická) lidská
práva, povinnosti plynoucí z práv, postihy dětí a
mladistvých za trestné činy
posoudí význam ozbrojených sil jako prostředku k
ozbrojené síly, AČR, NATO, zahraniční mise, obrana
udržení stability před vznikem globálních i lokálních
státu, globální a ekologické problémy, globální
problémů, vysvětli význam mezinárodních společenství společenské problémy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Seznámení s etniky žijícími v ČR – tradice, soužití s většinovou společností.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Asertivita a agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Společenské skupiny. Život ve společnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Období lidského života. Dospívání neboli puberta. Člověk jako osobnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Způsoby komunikace. Asertivita a agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Řešení názorového střetu. Asertivita a agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Způsoby komunikace. Asertivita, agresivita.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Řešení názorového střetu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pravidla chování. Důsledky porušování pravidel a norem.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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7. ročník

Řešení názorového střetu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Globální a ekologické problémy. Globální společenské problémy. Cesty k nápravě.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Globální a ekologické problémy. Globální společenské problémy. Cesty k nápravě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Masová kultura. Masmédia.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Národnostní menšiny - seznámení s etniky žijícími v ČR – tradice, soužití s většinovou společností. Rasová nesnášenlivost.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Obrana státu, ozbrojené síly, armáda ČR. NATO, zahraniční mise.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ČR - demokratický stát. Prezidenti v české historii s důrazem na T. G. Masaryka.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Národnostní menšiny - seznámení s etniky žijícími v ČR – tradice, soužití s většinovou společností.
Občanská výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 7. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výchova ke zdraví - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Občanská výchova
VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

8. ročník
směřuje k identifikaci v rámci společnosti, na základně Společenská skupina, mezilidské vztahy, chování v
čehož odhadne efektivní způsob uplatnění ve
konfliktních situacích a fáze konfliktu
společnosti, odhalí konflikt a jeho fáze a stanoví
efektivní způsob řešení
porovná rozdíl mezi altruismem a egoismem, autoritou Autorita, solidarita, altruismus, egoismus
a solidaritou

na základě získaných informací posoudí vlastní
charakterové a volní vlastnosti a diskutuje o jejich
vhodném využití v osobním životě, pokouší se rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých stanoví rozdíl mezi kreditní a debetní kartou, diskutuje
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení,
o možnostech jejich využití a posoudí adekvátnost jejich
uvede příklady použití debetní a kreditní platební
využití
karty, vysvětlí jejich omezení
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
identifikuje význam bank a vysvětlí rozdíl mezi úrokem
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a
placeným a přijatým, vyjmenuje některé druhy pojištění
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, a uvede, kdy jich lze využít
kdy je využít
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
je schopen efektivního posouzení osobního či
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
rodinného rozpočtu a možnosti využití případných
deficitu
volných prostředků
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
pojmenuje možnosti adekvátního řešení finančního
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
deficitu
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a
objasní vztah mezi nabídkou, poptávkou a cenou
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní produktu
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny,
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

Duševní vlastnosti osobnosti, potřeby, zájmy,
hodnoty, sebepoznání, sebehodnocení, pocity, city,
smysly, paměť, životní styl

Peníze, debetní a kreditní karty

Úspory, úvěr, úrok, lichva, banky, vybrané finanční
produkty

Osobní rozpočet, rodinný rozpočet, příjmy a výdaje

Osobní rozpočet, rodinný rozpočet, příjmy a výdaje

Nabídka, poptávka, cenotvorba, konkurence
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VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
příkladech porovná jejich znaky
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů

8. ročník
objasní strukturu národního hospodářství, vyjmenuje
příklady dávek a příspěvků

Struktura národního hospodářství, hospodářská
politika státu, státní rozpočet a daně

identifikuje principy demokratického státu a vysvětlí
význam voleb do zastupitelstev

Funkce a typy státu, demokracie, demokratické volby
v ČR a politické strany

vysvětlí význam důležitých úprav vybraných právních
vztahů
popíše svoje práva jako spotřebitel při jednoduchých
právních úkonech

Právní vztahy, smlouvy

pojmenuje orgány právní ochrany

Orgány právní ochrany, kriminalita,

popíše typy protiprávního jednání a případné postihy

Přestupek a trestný čin

vysvětlí pojem korupce, její příčiny a důsledky

Korupce

Práva spotřebitele, koupě, smlouva, reklamace

vysvětlí význam mezinárodní spolupráce, vyjmenuje
Mezinárodní spolupráce, světové a evropské
vybrané světová a evropská společenství, objasní pojem organizace, globalizace
globalizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Společenská skupina, chování v konfliktních situacích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Mezinárodní spolupráce, světové a evropské organizace, globalizace.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokratické volby v ČR a politické strany.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Občanská výchova

8. ročník

Vyjadřování vlastních pocitů a emocí v pro žáky bezpečném prostředí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobní přednosti, překonávání osobních nedostatků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Duševní vlastnosti osobnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Seznamování se s duševními vlastnostmi osobnosti, rozpoznání pocitů a emocí jiných osob.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Autorita, solidarita, altruismus, egoismus.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zvládání náročných životních situací a zaujetí správného postoje k nim
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Struktura národního hospodářství, hospodářská politika státu, státní rozpočet a daně.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Funkce a typy státu.
Demokratické volby v ČR, seznámení s politickým spektrem a hlavními politickými stranami.

5.3.8 Chemie

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

2

Chemie
Člověk a příroda
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Chemie
Vyučovací předmět chemie, vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučování chemie
vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich
každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném, účelném a ekonomickém zacházení
s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Chemie má poskytnout žákům co
nejvíce příležitostí k tomu, aby pochopili, že bez základních znalostí chemických látek a jejich reakcí se
člověk neobejde v žádné oblasti své činnosti, aby si uvědomovali významné uplatnění chemie
v budoucnosti.
Vzdělávání v předmětu chemie se zaměřuje na:
• získávání základních poznatků z různých oborů chemie
• osvojování dovedností spojených s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí,
s prováděním jednoduchých chemických pokusů a nacházení vysvětlení chemických jevů,
zdůvodňování vyvozených závěrů a uvádění je do širších souvislostí s praktickým využitím;
• poznávání zásad bezpečné práce s chemikáliemi (zejména s běžně prodávanými hořlavinami,
žíravinami, zdraví škodlivými a jedovatými látkami) a schopnosti poskytnout první pomoc při
úrazech způsobených těmito látkami;
seznamování s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace vyučovacího předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu 8.-9. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
Organizační vymezení předmětu:
Předmět chemie je vyučován na 2. stupni v 8. a 9. ročníku jako samostatný předmět. Výuka probíhá v
odborné učebně vybavené i pro potřeby laboratorních prací.
Realizace předmětu probíhá v úzké součinnosti s dalšími vyučovacími předměty (fyzika, matematika,
přírodopis) a společně s nimi integruje související témata.
Formy a metody výuky předmětu: výkladové hodiny, skupinová práce, pozorování a pokusy, školní
projekty, laboratorní práce.
Integrace předmětů
• Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáka k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vytváření základních studijních návyků, vyžaduje jejich plnění
kompetence žáků
• znalosti pravidel bezpečné práce v chemii
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Název předmětu

Chemie

•

poznání na základě konkrétních příkladů z praxe
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáka k:
• využívání nově získaných postupů při řešení problémů z praxe
• řešení úkolů, při kterých kombinuje informace z různých zdrojů
• vytrvalosti, logickému myšlení a ověřování správnosti výsledků
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáka k:
• výstižnému vyjádření názorů ústně i písemně
• komunikaci ve skupině a spolupráci při řešení zadaných úkolů
• prezentování výsledků vlastní práce, přijímání zpětné vazby a k poučení z vlastních chyb
• pochopení a používání správné chemické terminologie, chemického názvosloví, písemnému
vyjádření chemických rovnic a vzorců
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáka k:
• práci ve skupině, při níž je schopen prosadit svůj názor a prezentovat výsledky před spolužáky
• aktivnímu zhodnocení své práce ve skupině
• respektování názorů druhých
Kompetence občanské:
Učitel vede žáka k:
• respektování hygienických a bezpečnostních pravidel
• zodpovědnosti, ochraně zdraví svého i zdraví spolužáků
• správnému nakládání s chemickými látkami
• ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáka k:
• dodržování pravidel pro práci v chemické laboratoři
• bezpečné práci, ohleduplnosti k pomůckám a životnímu prostředí
• k osvojování pracovních a hygienických návyků
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Název předmětu

Chemie

•

Způsob hodnocení žáků

k dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Chemie
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Fyzika - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
rozlišuje tělesa a látky
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
zjišťuje vlastnosti látek pozorováním, pokusem,
měřením
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými zná pravidla bezpečnosti práce a chování v učebně
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
chemie a při manipulaci s chemikáliemi

Učivo
Chemie jako věda
Tělesa a látky
Vlastnosti látek (barva, zápach, hustota, rozpustnost)
Zásady bezpečné práce
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Chemie
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů
na řešení modelových situací z praxe
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

8. ročník

orientuje se ve významech piktogramů, H a P- vět

vyjmenuje příklady hasicích přístrojů a postupy jejich
použití, zná zásady chování při vzniku požáru
rozdělí látky na látky chemicky čisté a na směsi
vysvětlí rozdíl mezi směsí stejnorodou a různorodou a
uvede přiklady
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky používá pojmy koncentrovaný, zředěný, nasycený,
roztok daného složení
nenasycený roztok
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky vypočítá hmotnostní zlomek a složení roztoku vyjádří v
roztok daného složení
procentech
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede
popíše metody dělení směsí na složky a některé z nich
oddělování složek směsí o známém složení; uvede
prakticky provede
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
vysvětlí rozdíl mezi pitnou, užitkovou, odpadní a
jejich výskytu a použití
destilovanou vodou a uvede příklad jejich využití
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
popíše čištění vody v čističkách odpadních vod a úpravu
jejich výskytu a použití
pitné vody
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
popíše složení vzduchu a jeho jednotlivé složky
jejich výskytu a použití
CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu a navrhuje
jejich výskytu a použití
způsoby, jak toto omezit
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a
vysvětlí stavbu atomu
sloučenina ve správných souvislostech
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
vyhledá v PSP protonové číslo a umí určit počet
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a protonů, elektronů a neutronů v atomu
usuzuje na jejich možné vlastnosti

Nebezpečné látky a přípravky (piktogramy, H a P-věty)

Hořlaviny (význam tříd nebezpečnosti)
Chemicky čisté látky a směsi
Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky, hmotnostní
zlomek)
Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky, hmotnostní
zlomek)
Směsi různorodé a stejnorodé (roztoky, hmotnostní
zlomek)
Metody oddělování složek směsí

Voda (koloběh vody v přírodě, voda destilovaná,
pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
Voda (koloběh vody v přírodě, voda destilovaná,
pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
Vzduch (složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva)
Vzduch (složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva)
Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)
Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)
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CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a
sloučenina ve správných souvislostech

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

8. ročník
vysvětlí vznik iontů a zapíše ho chemickou rovnicí

Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)

vysvětlí vznik molekuly a rozlišuje, z kolika prvků a
kolika atomů je molekula tvořena

Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)

dokáže zapsat molekuly chemickou značkou, případně
vzorcem

Částicové složení látek (atomy, atomové jádro,
protony, neutron, elektrony, molekuly)

umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou

Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
používá a zná názvy a značky vybraných chemických
Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
prvků
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
vysvětlí rozdílné vlastnosti kovů, nekovů a polokovů a
Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
vyhledá je v PSP
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
zná praktické využití vybraných prvků a jejich sloučenin Prvky (názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a
použití vybraných prvků; skupiny a periody v
periodické soustavě chemických prvků; protonové
číslo)
objasní vznik chemické vazby, rozpozná jednotlivé typy Chemické sloučeniny (chemická vazba)
vazeb

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich
využívání
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících vysvětlí pojem chemická reakce a dokáže ji zapsat
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
chemickou rovnicí
jejich nebezpečnému průběhu

Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost)
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CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému průběhu
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

8. ročník
vypočítá látkové množství a molární hmotnost látek

uvede příklady některých chemických reakcí

dokáže vysvětlit vliv teploty, koncentrace reaktantů a
katalyzátoru na rychlost chemické reakce

Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost)
Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice, látkové množství, molární
hmotnost)
Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

charakterizuje dvouprvkové sloučeniny s důrazem na
halogenidy, oxidy, sulfidy

Anorganické sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy),
oxidační číslo, názvosloví

tvoří chemické vzorce a názvy halogenidů, oxidů a
sulfidů

Anorganické sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy),
oxidační číslo, názvosloví

jmenuje vybrané halogenidy, oxidy, sulfidy, popíše
Anorganické sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy),
jejich výsky, vlastnosti, využití a vliv na životní prostředí oxidační číslo, názvosloví

vysvětlí, jaké látky nazýváme hydroxidy a kyseliny

zjistí kyselost roztoků pomocí stupnice pH a pomocí
indikátorů
tvoří chemické vzorce a názvy hydroxidů, popíše
vlastnosti a využití vybraných hydroxidů
tvoří chemické vzorce a názvy kyselin, rozlišuje
bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, jmenuje vlastnosti a
použití vybraných zástupců

Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
Kyseliny a hydroxidy (kyselost a zásaditost roztoků;
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných kyselin a
hydroxidů), názvosloví a tvorba vzorců (oxidační číslo)
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Chemie

8. ročník

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi

vysvětlí podstatu neutralizace a dokáže ji zapsat
chemickou rovnicí

Neutralizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda (model koloběhu vody v přírodě).
Vzduch (složení vzduchu - grafické znázornění).
Přírodní zdroje: zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji. Chemické prvky jako přírodní
zdroje.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Laboratorní práce.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Referáty na téma: změny ve složení atmosféry - teplotní inverze, ozónová díra, kyselé deště.

5.3.9 Fyzika

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6

Fyzika
Člověk a příroda
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Fyzika
Vyučovací předmět fyzika spadá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Na 2. stupni základní školy navazuje
především na výuku matematiky a na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Umožňuje žákům
hlubší poznání přírodních zákonitostí a jejich aplikaci v praktickém životě.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
• Směřuje žáky k pochopení přírodních procesů, jevů a jejich vzájemných souvislostí, učí žáky
zkoumat jejich příčiny.
• Žáci si osvojují a rozvíjejí své dovednosti, zejména objektivně a spolehlivě pozorovat,
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy pomocí pokusů nebo výpočtů.
• Směřuje žáky k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie.
• Podporuje vytváření kritického a logického myšlení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Fyzika je vyučován na 2. stupni základní školy jako samostatný předmět v 6. – 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku.
důležité pro jeho realizaci)
Časová dotace předmětu:
6. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
7. - 8. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
9. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
Organizační vymezení:
Výuka probíhá v odborné nebo kmenové učebně.
Laboratorní práce se provádějí podle potřeby v odborné učebně a je při nich kladen důraz na praktické
ověřování získaných poznatků a dovedností.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
• frontální výuka s demonstračními pomůckami
• skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
• samostatná pozorování a krátkodobé projekty
Předmět fyzika úzce souvisí s dalšími předměty:
• matematika: využití matematických dovedností pro výpočty, převody jednotek, rovnice
• chemie: skupenství a vlastnosti látek, atomy, molekuly, jaderná energie
• zeměpis: magnetické póly Země, kompas, vesmír, sluneční soustava
• přírodopis: optika (zrak), akustika (sluch)
Integrace předmětů
• Fyzika

503

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Název předmětu
Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k vyhledávání, třídění a propojování informací
kompetence žáků
• k samostatnému pozorování a experimentování, získané výsledky žák porovnává a kriticky
posuzuje
• k operování s obecně užívanými znaky a symboly
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky:
• ke vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni
• k tomu, aby přemýšleli o nesrovnalostech
• k vyhledávání informací potřebných k řešení zadaných problémů
• k využívání získaných vědomostí a dovedností
• k identifikaci a správnému užívání pojmů
• ke kvalitativnímu a kvantitativnímu popisu fyzikálních jevů
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky:
• ke schopnosti s porozuměním přečíst přiměřeně složitý text
• k vyhledávání potřebných údajů na internetu, v příručce, v odborné literatuře
• ke správnému vyjadřování pomocí fyzikálních pojmů
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky:
• k účinné spolupráci ve skupině při laboratorních cvičeních
• ke schopnosti přispět k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy nad fyzikálními problémy
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky:
• k pochopení základních environmentálních problémů z fyzikálního hlediska
• ke schopnosti vysvětlení fyzikálních problémů a jevů z běžného života
• k šetrnému využívání elektrické energie a k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Fyzika

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

Učitel vede žáky:
• k používání materiálů a vybavení odborné učebny (laboratoře) bezpečným a účinným způsobem
• k pochopení významu fyziky v řadě odvětví a oborů, v pracovních činnostech
• k dodržování dohodnuté kvality a termínu práce
Vyučovací předmět Fyzika je posílen o 2 disponibilní hodiny, a to v 6. a 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Fyzika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 6. ročník
--> Chemie - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí
skupenství tělesa nebo látky

Učivo
Tělesa, látky, skupenství látek
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Fyzika

6. ročník

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na
sebe působí
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

uvede jevy, které dokazují, že se částice látek neustále a Částicové složení látek, model atomu, pohyb částic
neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

předpoví, jak se změní délka a objem tělesa při dané
změně teploty
porozumí vztahu mezi hustotou, hmotností a objemem, Vztahy mezi veličinami a jejich využití při výpočtech
využívá vztah při výpočtech, řeší praktické problémy
(hustota, objem, hmotnost)
využívá získané poznatky o působení magnetického pole Magnety a jejich vlastnosti
na magnet
Feromagnetické látky
Magnetická indukce
Magnetické pole Země
zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
Elektrické obvody a jejich části
zařízeními
sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický Elektrické obvody a jejich části
obvod, vyjmenuje běžné zdroje elektrického napětí, umí Vodiče, nevodiče
měřit základní el. veličiny a zná jejich jednotky
Elektrické veličiny a jejich měření
využívá znalosti o atomu k vysvětlení některých
Elektrování třením
elektrických vlastností látek
rozliší vodiče a nevodiče
Vodiče, nevodiče

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě
analýzy jejich vlastností

používá značky základních fyzikálních veličin a jejich
jednotek i základních násobků a dílů jednotek

Fyzikální veličiny – délka, obsah, objem, hmotnost,
čas, teplota, síla hustota
Násobky a díly jednotek a jejich převody
Vztahy mezi veličinami a jejich využití při výpočtech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Seznámení s fyzikálními veličinami, jejich značkami, jednotkami a vzájemnými vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj.
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Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ví, že klid a pohyb jsou relativní

umí rozlišit druhy pohybu podle tvaru trajektorie,
velikosti okamžité rychlosti a délky a tvaru trajektorie
jednotlivých bodů tělesa
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a uvědomuje si rozdíl mezi okamžitou a průměrnou
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rychlostí
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a dokáže číst v grafu závislosti rychlosti na čase, na jeho
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
základě posoudit, o jaký pohyb se jedná, a takový graf
rovnoměrného pohybu těles
sestrojit
F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici

využívá vztah mezi rychlostí, dráhou a časem k
jednoduchým výpočtům
rozeznává základní druhy sil a uvědomuje si různost
účinků síly na tělesa

Učivo
klid, pohyb, vztažné těleso
trajektorie, přímočarý a křivočarý pohyb
posuvný a otáčivý pohyb
okamžitá rychlost, rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb
dráha, čas, rychlost
okamžitá rychlost, rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb
dráha, čas, rychlost

druhy a účinky síly
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Fyzika

7. ročník

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici

dokáže sílu graficky znázornit i v praktických příkladech, jednotky, měření, výpočet a znázornění síly
je si vědom významu působiště síly

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici

zná hlavní myšlenku všech Newtonových zákonů a
dokáže diskutovat jejich rozličné praktické důsledky s
uvážením třecích a dalších odporových sil

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů

pozná rozdíl mezi jednozvratnou a dvojzvratnou pákou
a dokáže formulovat či posoudit podmínku rovnováhy
sil na páce
rozlišuje mezi pevnou a volnou kladkou a je si vědom
výhod i nevýhod použití kladek a kladkostrojů

dokáže vyřešit jednoduché skládání sil včetně sil
různoběžných a stanovit podmínku rovnováhy sil

skládání sil stejné i opačné orientace, výslednice sil a
rovnováha
skládání různoběžných sil, tíhová síla a její působiště
zákon setrvačnosti a odporové síly
zákon síly
zákon vzájemného silového působení
páky jednozvratné a dvojzvratné, rovnováha sil na
páce
pevná a volná kladka, kladkostroj

uvědomuje si různé deformační účinky tlakové síly ve
vztahu k velikosti plochy, na níž působí a dokáže
poskytnout praktické příklady využití těchto poznatků
zná rozdíl mezi smykovým a valivým třením a jeho
využití v praxi

tlaková síla a tlak
účinky tlakové síly, výpočet a jednotky tlaku

ví, jak se šíří tlak v kapalině, dokáže popsat a spočítat
schopnosti jednoduchých hydraulických zařízení

tlak v kapalině, Pascalův zákon a jeho využití

smykové a valivé tření

popíše princip spojených nádob a vysvětlí hydrostatické hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak
paradoxon
vysvětlí Archimedův zákon a rozumí jeho dopadům na
chování těles ponořených do kapalin

hydrostatická vztlaková síla a Archimedův zákon
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách pro řešení konkrétních
praktických problémů
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a úloh

7. ročník
zná složení a strukturu atmosféry Země

atmosféra Země a atmosférický tlak

ví, na čem závisí atmosférický tlak a jak jej měříme

atmosféra Země a atmosférický tlak

dokáže vysvětlit rozdíl mezi pod tlakem a přetlakem a
popsat chování těles v atmosféře v důsledku
Archimédova zákona
zná rozdíly mezi jednotlivými zdroji světla a vyjmenuje
příklady různých takových zdrojů

podtlak, přetlak a vztlak v atmosféře

bodové a plošné, vlastní a nevlastní zdroje světla

dokáže posoudit šíření světla různými prostředími

optická prostředí
šíření a rychlost světla, stín a polostín, zatmění Slunce
a Měsíce
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce na základě poznatků o šíření a rychlost světla, stín a polostín, zatmění Slunce
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
přímočarém šíření světla
a Měsíce
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve zná zákon odrazu světla a dokáže vysvětlit a znázornit
zákon odrazu světla, zobrazení zrcadly
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu
zobrazení rovinnými a kulovými zrcadly
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou kvalitativně vysvětlí lom světla ke kolmici a od kolmice, lom světla, druhy čoček, zobrazení čočkami, optické
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
mezní úhel a totální odraz
přístroje
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou popíše druhy čoček a vysvětlí princip jednoduchých
lom světla, druhy čoček, zobrazení čočkami, optické
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
optických přístrojů
přístroje
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou zná stavbu a funkci lidského oka
lidské oko, vady a choroby oka a jejich korekce
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
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7. ročník

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou stručně popíše vady oka a jejich korekce
lidské oko, vady a choroby oka a jejich korekce
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou dokáže posoudit optické klamy
optické klamy
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou na základě lomu světla vysvětlí rozklad světla
rozklad světla
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Seznámení se základními zákony a vztahy v klasické Newtonovské fyzice, užívání výpočtových rovnic pro popis dějů okolo nás.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Průmysl a životní prostředí.
Fyzika
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Chemie - 8. ročník
--> Matematika - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, rozumí pojmům práce a energie
vykonanou prací a časem

Učivo
Práce, energie, teplo
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F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa
při dané změně jeho teploty

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

8. ročník
v jednoduchých případech určí práci vykonanou silou

Práce, výkon

chápe vztah mezi výkonem, příkonem a účinností,
využívá vztah při výpočtech
odliší druhy energií a jejich přeměny

Výkon, příkon, účinnost

uvede příklady tepelné výměny

Tepelná výměna

Polohová energie, pohybová energie a jejich přeměny

chápe rozdíl mezi tepelným vodičem a izolantem, uvádí Tepelné vodiče a izolanty
příklady použití
v jednoduchých případech určí teplo tělesem přijaté
Měrná tepelná kapacita
nebo odevzdané
Přenos vnitřní energie
určí skupenství látek a jeho změny
Přeměny skupenství
Tání a tuhnutí
Vypařování, var, kapalnění
Sublimace a desublimace
rozumí pojmu elektrický náboj
Elektrické vlastnosti látek, elektrický náboj
rozliší vodič a izolant

Elektrické vlastnosti látek, elektrický náboj

osvojí si metody měření elektrického proudu a napětí

Elektrický proud a napětí

využívá Ohmův zákon při řešení jednoduchých úkolů

Ohmův zákon

početně i pokusně určí elektrický odpor

Elektrický odpor, rezistory

početně určí elektrickou práci

Elektrická práce

vysvětlí pojmy výkon, příkon a účinnost elektrického
proudu

Výkon, příkon a účinnost elektrického proudu
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8. ročník

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní prostředí

rozpozná zdroje zvuku

Zdroje zvuku

rozumí principu šíření zvuku

Šíření zvuku

chápe vztah mezi tónem, výškou a kmitočtem

Tón, výška a kmitočet

porozumí pojmům odraz zvuku, ozvěna a dozvuk

Odraz zvuku, ozvěna a dozvuk

uvede příklady využití infrazvuku a ultrazvuku

Infrazvuk a ultrazvuk

vnímá důležitost ochrany lidí i životního prostředí před Ochrana před nadměrným hlukem
nadměrným hlukem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Seznámení s pokročilejšími zákony a vztahy ve fyzice, užívání výpočtových rovnic pro popis energie, práce, tepelné výměny a elektrických charakteristik.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Využívání energie, možnosti a způsoby šetření.

5.3.10 Přírodopis

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Přírodopis

Člověk a příroda
Vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým zaměřením
navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Žáci mají možnost poznávat přírodu jako
vzájemně propojený systém, jehož jsou nedílnou součástí.
Vzdělávání v předmětu Přírodopis se zaměřuje na:
• zkoumání přírodních jevů a procesů pomocí empirických metod (měření, pokusy, pozorování)
• kladení otázek o průběhu a příčinách přírodních jevů a souvislostech mezi nimi, o jejich vlivu na
zdraví a jeho ochranu
• zapojení do aktivit, které vedou k šetrnému chování k přírodním systémům
• porozumění souvislostem mezi stavem přírodního prostředí a životního prostředí
• rozvoj způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek o přírodních faktech
• posuzování důležitosti, správnosti a spolehlivosti přírodovědných hypotéz nebo závěrů
• utváření dovednosti, jak se vhodně chovat při kontaktu s objekty či situacemi potencionálně nebo
aktuálně ohrožujícími životy, majetek nebo životní prostředí lidí
• šetrné způsoby využití energií, zvláště využívání obnovitelných zdrojů
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Přírodopis se na 2. stupni školy vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace
důležité pro jeho realizaci)
6. ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
7. - 8. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
9. ročník - 1 vyučovací hodina týdně
Organizační a obsahové vymezení
Realizace předmětu probíhá v úzké součinnosti s dalšími vyučovacími předměty (Fyzika, Chemie, Zeměpis,
Výchova ke zdraví) a společně s nimi integrují související témata.
Formy a metody výuky předmětu: výkladové hodiny, skupinová práce, pozorování a pokusy, školní
projekty, laboratorní práce a terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu, přírodopisné exkurze). Terénní
výuka se uskutečňuje v blízkosti školy nebo formou exkurze do vzdálenějších lokalit.
Při laboratorních pracích se běžná třída dělí na polovinu.
Při výuce jsou využívány učebnice, pracovní listy, sešity, přírodniny, multimediální technika a jiné pomůcky.
Integrace předmětů
• Přírodopis
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Název předmětu
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáka k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• schopnosti vyvozovat obecné závěry na základě získaných poznatků a dokázat platnost obecného
kompetence žáků
závěru na konkrétním případu
• využívání získaných poznatků k řešení aktuálních problémů v praxi
• vyhledávání nových poznatků, jejich třídění a objevování souvislostí mezi nimi
• hodnocení výsledků vlastní práce a předejití obdobných chyb při dalších pracovních činnostech
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáka k:
• hledání nového řešení aktuálně zadaných úkolu na základě dosažených zkušeností
• ověřování správnosti výsledků
• využívání nově získaných postupů při řešení problémů z praxe
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáka k:
• komunikaci ve skupině a spolupráci při řešení zadaných úkolů
• prezentování výsledků vlastní práce, přijímání zpětné vazby a k poučení z vlastních chyb
• užívání správné biologické terminologie
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáka k:
• práci ve skupině, při níž je schopen prosadit svůj názor a prezentovat výsledky skupiny před
spolužáky
• aktivně zhodnotit svou práci ve skupině, přínos, využití vlastních předpokladů pro řešení úkolu
Kompetence občanské:
Učitel vede žáka k:
• respektování hygienických a bezpečnostních pravidel
• ochraně svého zdraví i zdraví spolužáků
• užívání základních pravidel ochrany přírody a udržení kvalitního životního prostředí v běžném
životě
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Přírodopis

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

Učitel vede žáka k:
• práci v souladu s hygienickými a bezpečnostními pravidly
• vykonávání zadané práce s ohledem na ochranu svého zdraví a životního prostředí
Vyučovací předmět Přírodopis je posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace, a to v 7. a 8.
ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Občanská výchova - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Přírodopis

6. ročník

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin
i oběhu vody
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

užívá s porozuměním pojmy: Galaxie, vesmír, sluneční
soustava, Slunce

Země ve vesmíru

vyjmenuje vrstvy Země

Stavba Země

objasní pojmy litosféra, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra biosféra

Obaly Země

dělí přírodu na živou a neživou a uvede příklady

Živá a neživá příroda

chápe rozdíl mezi podmínkami a projevy života, uvede
příklady

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

popíše teorii vzniku života na Zemi od nejjednodušších
organizmů v oceánech až po přechod organizmů na
souš, charakterizuje jednotlivá geologická období,
hovoří o možných dalších teoriích vzniku Země a života
na Zemi
definuje fotosyntézu jako základní podmínku života

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho
význam (výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin,
reakce na podněty; názory na vznik života)
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich
význam

Fotosyntéza – základní principy

objasní vznik rozmanitosti života na Zemi, jmenuje
člověka jako živočicha, který nejvíce ovlivňuje život na
Zemi
popíše potravní vztahy mezi organizmy, chápe rozdíl
mezi potravním řetězcem a pyramidou

Rozmanitost života na Zemi

s porozuměním používá pojmy: producent, konzument
(býložravec, masožravec, všežravec), rozkladač

Potravní vztahy mezi organizmy

definuje pojem cizopasník, parazit, symbióza, uvede
příklady

Potravní vztahy mezi organizmy

Potravní vztahy mezi organizmy
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6. ročník

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody využívá dalekohled, lupu a mikroskop při pozorování
přírody, samostatně zhotoví jednoduchý mikroskopický
preparát
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody samostatně pracuje s mikroskopem, dodržuje postup
při práci s mikroskopem, určuje zvětšení
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
definuje buňku jako základní jednotku živých organizmů
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
popíše základní stavbu rostlinné a živočišné buňky,
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
uvede rozdíly
jednotlivým orgánům
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vymezí rozdíl mezi jednobuněčnými organizmy,
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
koloniemi a mnohobuněčnými organizmy, uvede
orgánů
příklady
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
s porozuměním používá pojmy: buňka, tkáň, pletivo,
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
organizmus
jednotlivým orgánům
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
vyjmenuje hlavní znaky virů, jejich výskyt a význam
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
uvede některá virová onemocnění a určí způsob, jak se
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
proti nim bránit
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
vyjmenuje říše organizmů, objasní pojmy: rodové a
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
druhové jméno a uvede příklady
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
vyjmenuje znaky bakterií, popíše jejich stavbu a
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
rozmnožování
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
rozezná základní druhy bakterií, jejich výskyt a význam
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
zná některé druhy bakterií způsobující choroby virového
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
a bakteriálního původu
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
vyjmenuje základní znaky sinic, objasní, jak se liší buňka
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
sinic od buňky bakterií, řadí sinice mezi producenty

Laboratorní práce

Laboratorní práce
Struktura organizmů

Srovnání rostlinné a živočišné buňky

Jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy

Jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy

Viry – výskyt, význam a praktické využití
Viry – nebuněční parazité buněk
Přehled organizmů
Bakterie – výskyt, význam a praktické využití
Bakterie – jednobuněčné organizmy
Bakterie – jednobuněčné organizmy
Sinice – modrozeleně zbarvené bakterie
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P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků

6. ročník
objasní vznik vodního květu a rizika spojená s koupáním Sinice – modrozeleně zbarvené bakterie
v něm
charakterizuje houby jako organizmy, které nemají
Houby
schopnost fotosyntézy
rozdělí houby podle způsobu života na rozkladné,
cizopasné a symbiotické

Houby

popíše stavbu těla kvasinek, jejich rozmnožování,
vysvětlí, jak člověk využívá procesu kvašení

Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní
a negativní vliv na člověka a živé organismy

popíše stavbu těla plísní, jejich rozmnožování,
vyjmenuje zástupce

Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní
a negativní vliv na člověka a živé organismy

popíše stavbu těla a rozmnožování hub s plodnicemi,
jejich výskyt

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

vyjmenuje zástupce jedlých, nejedlých a jedovatých
hub, vybrané zástupce pozná podle obrázku

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

objasní význam hub v přírodě a rozumí pojmu
mykorhiza

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

Vlastními slovy vysvětlí pravidla sběru hub

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

chápe lišejník jako složený organizmus, popíše stavbu
jeho těla a vyjmenuje zástupce

Lišejníky – výskyt a význam

objasní význam lišejníku

Lišejníky – výskyt a význam
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P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

6. ročník
zná pojem bioindikátor

Lišejníky – výskyt a význam

vyjmenuje charakteristické znaky řas, chápe jejich
význam jako producentů

Systém rostlin - řasy

dělí řasy na zelené, hnědé a červené

Řasy

vyjmenuje některé zástupce řas

Řasy

rozumí pojmu plankton

Řasy

zná základní znaky prvoků, popíše jejich buňku a způsob Prvoci
rozmnožování
uvádí příklady organismů, kteří se rozmnožují
nepohlavně a pohlavně

Vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci
jednotlivých skupin živočichů

dělí prvoky podle způsobu pohybu, uvede příklady

Prvoci

popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy,
rozmnožování a životní prostředí žahavců, uvede
příklady
popíše stavbu těla ploštěnců

Žahavci

Ploštěnci

orientuje se ve vývojovém cyklu motolice jaterní a
Ploštěnci
tasemnic, správně používá pojem mezihostitel a hostitel
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

6. ročník
zná zásady ochrany před nákazou cizopasnými ploštěnci Ploštěnci

popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy,
Hlístice
rozmnožování a životní prostředí hlístic, uvede příklady
definuje skupiny měkkýšů, jmenuje jejich společné a
rozdílné znaky, popíše jejich životní prostředí a význam

Měkkýši

popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy a
rozmnožování hlemýždě zahradního, škeble rybničné a
chobotnice pobřežní
popíše stavbu těla, rozmnožování a životní prostředí
kroužkovců na příkladu žížaly obecné

Plži, mlži a hlavonožci

Kroužkovci

vymezí společné znaky členovců, dělí je na klepítkatce, Členovci
korýše a vzdušnicovce, uvede příklady jejich významu
pro člověka
definuje společné znaky klepítkatců, dělí klepítkatce na Členovci
hrotnatce a pavoukovce, popíše jejich životní prostředí
popíše stavbu těla, způsob příjmu potravy a
rozmnožování křižáka obecného, uvede příklady
jednotlivých skupin pavoukovců
jmenuje společné znaky korýšů, popíše stavbu těla,
rozmnožování a životní prostředí raka říčního, jmenuje
příklady dalších korýšů
dělí vzdušnicovce na mnohonožky, stonožky,
chvostoskoky a hmyz, uvede rozdíly ve stavbě těla
mnohonožek a stonožek
popíše hlavní vnější znaky a způsob rozmnožování
hmyzu, uvede rozdíly ve stavbě těla mnohonožek a
stonožek

Pavoukovci

Korýši

Vzdušnicovci

Vzdušnicovci

520

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Přírodopis
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin

6. ročník
popíše stavbu těla včely medonosné

Hmyz

rozdělí hmyz na hmyz s proměnou dokonalou a
Vybrané řády hmyzu s proměnou nedokonalou
nedokonalou, uvede příklady řádů, jejich hlavní znaky a
zástupce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pokusy, pozorování přírodních jevů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Laboratorní práce, práce s mikroskopem.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Potravní vztahy mezi organizmy – potravní pyramida.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života na Zemi.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Živá a neživá příroda, vycházka do okolí spojená s pozorováním ekosystémů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
projektový Den Země
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Rozmanitost života na Zemi, výukové programy.
Přírodopis
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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7. ročník

•
•

RVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

Učivo
Vývoj, vývin a systém živočichů

vysvětlí způsob rozmnožování

Vývoj, vývin a systém živočichů

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů –
strunatci, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Vývoj, vývin a systém živočichů

pozná významné zástupce jednotlivých skupin živočichů Vývoj, vývin a systém živočichů

určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin

Vývoj, vývin a systém živočichů

odvodí na základě pozorování základní projevy chování
živočichů v přírodě

Projevy chování živočichů

na příkladech objasní způsob života živočichů a jejich
přizpůsobení danému prostředí

Projevy chování živočichů

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,
Rozšíření, význam a ochrana živočichů
pozná hospodářsky a epidemiologicky významné druhy
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se
živočichy

Rozšíření, význam a ochrana živočichů
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P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování
rostlin
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů
a atlasů
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence
živých a neživých složek ekosystému

7. ročník
uvede příklady živočišných společenstev

Rozšíření, význam a ochrana živočichů

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a
uvede praktické příklady jejich funkcí a význam a vztahů
v rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických
projevů – fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování a
jejich využití pro pěstování rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje
jejich významné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Anatomie a morfologie rostlin

pozná a zařadí vybrané zástupce mechorostů,
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných rostlin
(jednoděložných a dvouděložných)
vysvětlí jejich vývoj a uvede využití hospodářsky
významných zástupců

Mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a
krytosemenné rostliny

uvede význam hospodářsky důležitých rostlin

Význam rostlin a jejich ochrana

chápe nutnost ochrany rostlin

Význam rostlin a jejich ochrana

zná význam jednotlivých ekosystémů a způsob jejich
ochrany
uvede příklad výskytu organizmů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů –
populace, společenstva, ekosystémy

Význam rostlin a jejich ochrana

Anatomie a morfologie rostlin

Fyziologie rostlin

Systém rostlin

Mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a
krytosemenné rostliny

Ekosystémy
Ekosystémy
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7. ročník

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody
Praktické poznávání přírody
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem a Praktické poznávání přírody
za použití lupy a mikroskopu
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody používá jednoduchý žákovský mikroskop
Praktické poznávání přírody
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aktivně používá především zjednodušené určovací klíče Praktické poznávání přírody
a atlasy
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody správně povede a vyhodnotí jednoduchý pokus
Praktické poznávání přírody
(experiment)
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování Praktické poznávání přírody
při poznávání živé a neživé přírody ve třídě i při pobytu
v přírodě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Laboratorní práce, práce s atlasem a klíčem k určování rostlin a živočichů, práce s mikroskopem.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Význam živočichů v přírodě i pro člověka, hospodářsky a epidemiologicky významné druhy; zásady bezpečného chování ve styku se živočichy; hospodářsky významné
druhy rostlin; bezpečné chování člověka ve vztahu k živočichům.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Pozorování přírody, laboratorní práce.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Nutnost ochrany rostlin; význam jednotlivých ekosystémů a způsob jejich ochrany.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Příklady systémů organizmů – populace, společenstva, ekosystémy; výskyt organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.
Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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8. ročník

•
•

RVP výstupy
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému
prostředí
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše vnější a vnitřní stavbu těla savců

Učivo
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla –
tkáně, orgány, orgánové soustavy, rozmnožování

uvede obecnou charakteristiku savců (vývoj,
rozmanitost, společné znaky savců)

Vývoj, vývin a systém živočichů – strunatci (savci)

rozdělí druhy chování a uvede příklady

Projevy chování živočichů

vysvětlí význam savců

Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů

zástupce savců zařazuje do systému, uvede hlavní
zástupce jednotlivých skupin

Vývoj, vývin a systém živočichů – strunatci (savci)

popíše způsob života vybraných zástupců a jejich
přizpůsobení danému prostředí

Projevy chování živočichů

jmenuje hospodářsky a epidemiologicky významné
druhy

Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů

hovoří o péči o domácí živočichy
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P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve
styku se živočichy
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy

8. ročník
uvede zástupce, kteří mají význam jako hospodářská
zvířata

uvede důležité etapy vývoje současného člověka

Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů
Rozšíření, význam a ochrana živočichů (hospodářsky a
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů
Fylogeneze člověka

vyjmenuje předchůdce současného člověka

Fylogeneze člověka

popíše stavbu kosti, růst a vývoj kosti

Opěrná soustava

vyjmenuje možná spojení kostí

Opěrná soustava

popíše kostru lidského těla

Opěrná soustava

popíše stavbu svalu

Pohybová soustava

vyjmenuje a ukáže základní svaly lidského těla

Pohybová soustava

vyjmenuje tělní tekutiny a uvede jejich funkce

Oběhová soustava

uvede složení krve

Oběhová soustava

zná pravidla bezpečného chování při styku se zvířaty
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P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

8. ročník
uvede druhy cév, popíše stavbu srdce

Oběhová soustava

vysvětlí funkci srdce a popíše krevní oběh

Oběhová soustava

zná zásady první pomoci při krvácení a zástavě krevního Oběhová soustava
oběhu
popíše jednotlivé orgány dýchací soustavy

Dýchací soustava

uvede funkci dýchací soustavy

Dýchací soustava

vyjmenuje některé nemoci dýchací soustavy a uvede
jejich prevenci
uvede funkce trávicí soustavy

Dýchací soustava
Trávící soustava

popíše jednotlivé orgány trávicí soustavy a jejich funkci Trávící soustava

uvede některá onemocnění trávicí soustavy, jejich léčbu Trávící soustava
a prevenci
vyjmenuje orgány vylučovací soustavy
Vylučovací soustava

popíše stavbu ledvin

Vylučovací soustava

uvede některá onemocnění vylučovací soustavy, jejich
léčbu a prevenci

Vylučovací soustava
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P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až do stáří

8. ročník
popíše stavbu a funkce kůže

Kožní soustava

popíše zásady péče o pokožku

Kožní soustava

uvede některé poruchy kožní soustavy

Kožní soustava

popíše stavbu neuronu

Řídící (vyšší nervová činnost)

popíše reflexní oblouk

Řídící (vyšší nervová činnost)

popíše části nervové soustavy (stavbu mozku)

Řídící (vyšší nervová činnost)

uvede některé nemoci nervové soustavy

Řídící (vyšší nervová činnost)

vyjmenuje a popíše stavbu a funkci smyslových orgánů

Smyslová soustava

vyjmenuje mužské a ženské pohlavní orgány

Rozmnožovací soustava

popíše menstruační cyklus

Rozmnožovací soustava

popíše vznik a vývoj plodu

Ontogeneze člověka, rozmnožování

popíše jednotlivé fáze ve vývinu člověka

Ontogeneze člověka, rozmnožování
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8. ročník

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě

vysvětlí pojem dědičnost a její podstatu

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě

Dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti a přenos dědičných informací, genetické
křížení
Dědičnost a proměnlivost organismů – podstata
dědičnosti a přenos dědičných informací, genetické
křížení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Ochrana biologických druhů (hospodářská zvířata) - důvody a způsoby ochrany.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Stavba těla a jednotlivé soustavy člověka, rozmnožování, dědičnost.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Rozšíření, význam a ochrana živočichů, péče o domácí mazlíčky i hospodářská zvířata.

5.3.11 Zeměpis

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
2
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

6

Zeměpis
Člověk a příroda
Vyučovací předmět Zeměpis obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda . Navazuje na
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Vzdělávací obsah předmětu má přírodovědný i
společenskovědní charakter.
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Název předmětu

Zeměpis
Předmět Zeměpis má integrující charakter již svojí podstatou, spojuje poznatky přírodního prostředí se
socioekonomickými poznatky. Realizace zeměpisu probíhá v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími
předměty (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Občanská výchova) a společně s nimi integruje související
témata.
Vzdělávání v předmětu Zeměpis:
• poskytuje žákům metody a prostředky k osvojení hlavních geografických pojmů, objektů a jevů a
ukazuje na možnosti využití získaných poznatků v praxi
• podněcuje žáky pro práci s mapou, atlasem a turistickou mapou, glóbusem, buzolou a kompasem
• vede žáky nejen k osvojení poznatků o jednotlivých částech světa, ale učí je také pracovat v širších
souvislostech a s více zdroji informací, čímž podporuje tvořivé a logické myšlení
• předkládá žákům vysvětlení důsledků lidské činnosti pro život na Zemi a seznamuje je s chováním,
které vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji
učí žáky, jak přežít v krizových situacích, mezi které patří povodně, zemětřesení, sopečná činnost nebo
pohyb v neznámém prostředí
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět na 2. stupni školy ve všech ročnících.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace je pro 6. ročník 2 hodiny týdně, pro 7., 8. a 9. ročník 1+1 disponibilní hodina týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Ve výuce jsou využívány tyto metody a formy výuky: výkladové hodiny, hodiny s problémově pojatou
výukou, školní projekty, naučné vzdělávací programy a terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu,
zeměpisné exkurze).
Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v odborné učebně. Terénní výuka se uskutečňuje v blízkém
okolí školy, případně formou exkurze do vzdálenějších lokalit.
Při výuce žáci využívají učebnici, pracovní sešit, mapy, atlas, zeměpisné příručky, a další pomůcky.
Integrace předmětů
• Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• motivuje žáky k získávání geografických informací z různých zdrojů
kompetence žáků
• vede žáky k nalezení vhodných způsobů učení, k používání vhodných pomůcek (encyklopedie,
mapy)
• podporuje u žáků samostatnost a tvořivost zadáváním vhodných úkolů a referátů
• propojuje poznatky z jiných vzdělávacích oblastí
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Název předmětu

Zeměpis

•

vede žáky k používání odborné terminologie a jejímu využití v praxi
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých zdrojů a k jejich využívání při řešení
problémů
• usiluje o využití různých metod k řešení a vyvození závěrů
• pomáhá nalézat a pojmenovat shodné, podobné a odlišné znaky geografických objektů, jevů a
procesů
• seznamuje žáky s podstatnými lokálními, regionálními a globálními problémy přírodní a
společenské sféry
• vede žáky k hledání logických vazeb a souvislostí
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• vede žáky ke správné formulaci vlastních myšlenek a názorů a jejich vyjadřování při vzájemné
diskuzi
• snaží se o diskusi ve třídě, o nalezení společných řešení
• vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• vede žáky k práci ve skupině, vytváří příležitosti pro diskuzi žáků
• navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
• rozděluje pracovní úkoly ve skupině, vede žáky k vytváření pravidel pro práci v týmu a kontroluje
dodržování postupů práce
Kompetence občanské:
Učitel:
• podporuje u žáků zájem o životní prostředí, o místo ve kterém žijeme
• na konkrétních příkladech vysvětluje a uvádí nutnost ochrany životního prostředí
• posiluje u žáků zodpovědnost za zachování udržitelného rozvoje společnosti
• vede žáky k uplatnění svých znalostí a dovedností v praktickém životě
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Název předmětu

Zeměpis

•
•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

zdůrazňuje žákům dodržování pravidel slušného chování a ohled na druhé
vede žáky ke sledování aktuálního dění ve světě
Kompetence pracovní:
Učitel:
• zadává žákům úkoly tak, aby měli možnost si práci sami organizovat, navrhnout její pracovní
postup a časový rozvrh
• vede žáky k používání geografických pomůcek v praktickém životě
• dbá na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci žáků v terénu
Vyučovací předmět Zeměpis je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace, a to v 7. - 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.

Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Zeměpis

6. ročník

•
•
•

RVP výstupy
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na
život lidí a organismů
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
popíše vznik, tvar, povrch, stáří a rozměry planety Země Zemské těleso

vyjmenuje všechny oceány a světadíly a zakreslí je do
slepé mapy

Zemské těleso

vysvětlí pojem zemská osa, zná přesnou dobu jednoho
otočení Země kolem své osy a umí popsat důsledky
rotace Země
vysvětlí příčiny střídání čtyř ročních období a uvede
jejich časové ohraničení

Otáčení Země kolem své osy

Oběh Země kolem Slunce

objasní délku dne a noci v průběhu jednotlivých ročních Oběh Země kolem Slunce
období a umí vysvětlit, proč je v ČR v létě tepleji než v
zimě
vysvětlí rozdíl mezi místním a časovým pásmem a
Čas a časová pásma
definuje pojmy: středoevropský čas, hlavní časové
pásmo, datová hranice, letní čas, gregoriánský kalendář
vnímá glóbus jako model planety a používá ho k
Orientace na Zemi
demonstraci rozmístění oceánů a světadílů
uvede základní vlastnost poledníků a rovnoběžek
Orientace na Zemi
tvořících zeměpisnou síť, vyjmenuje nejdůležitější
poledníky a rovnoběžky (nultý poledník, 180. poledník,
rovník, obratník Raka a Kozoroha, severní a jižní polární
kruh, severní a jižní pól)
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Zeměpis
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

6. ročník
vysvětlí způsob určování zeměpisné polohy, popíše
princip fungování a využití GPS

Orientace na Zemi

popíše, čím se zabývá kartografie, vysvětlí rozdíl mezi
základními kartografickými díly jako jsou mapa, plán,
glóbus, atlas

Mapová díla

umí pracovat s měřítky, rozdělí mapy dle měřítek a
vysvětlí, proč dochází na mapách ke zkreslení

Mapová díla

rozdělí mapy podle obsahu na obecně zeměpisné a
tematické, popíše obsah mapy, orientuje se v legendě
mapy a rozezná mapové značky

Orientace v mapě

orientuje se v mapě pomocí různých nadmořských
výšek a vrstevnic

Orientace v mapě

umí použít buzolu a orientovat se podle azimutu

Práce s mapou v terénu

zvládá orientaci v terénu s mapou i bez ní a je schopen
naplánovat nenáročný výlet či procházku
dokáže určit orientační body v krajině, umí odhadnout
vzdálenosti a výšky objektů v terénu a dokáže v krajině
přibližně určit světové strany
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při
vytvoří jednoduchou mapu svého okolí, načrtne vlastní
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
plánek
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní vyjmenuje základní zemské vrstvy Země a vysvětlí
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
příčiny rozdílného složení jednotlivých vrstev Země
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu

Práce s mapou v terénu
Práce s mapou v terénu

Práce s mapou v terénu
Vnitřní stavba Země, Litosféra
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Zeměpis
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

6. ročník
umí definovat a vymezit litosféru, popíše základní
pohyby litosférických desek a jejich důsledek pro
zemský povrch

Vnitřní stavba Země, Litosféra

dokáže popsat sopečné jevy a jejich dopad na člověka, Sopečná činnost a zemětřesení
rozlišuje pojmy seismologie, vulkanologie, magma, láva,
sopouch, epicentrum, tsunami
umí rozdělit sopky na aktivní a vyhaslé, vyjmenuje
některé sopky

Sopečná činnost a zemětřesení

vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení

Sopečná činnost a zemětřesení

dokáže rozdělit povrch na základě výškové a povrchové Členění zemského povrchu
členitosti, vysvětlí pojmy nížina, vysočina, ostrov,
poloostrov, záliv
popíše rozdíl mezi sníženinou a vyvýšeninou,
charakterizuje hlavní tvary sníženin a vyvýšenin,
vysvětlí, jak vzniká pohoří

Tvary zemského povrchu

popíše krasovou krajinu

Tvary zemského povrchu

vyjmenuje vnitřní a vnější přírodní činitele; popíše vliv
jednotlivých přírodních činitelů na zemský povrch

Vytváření zemského povrchu
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Zeměpis
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

6. ročník
definuje atmosféru a zná její složení, vyjmenuje a
charakterizuje hlavní vrstvy atmosféry a objasní
ochranné funkce atmosféry

Atmosféra – vzdušný obal Země

definuje meteorologii jako vědu zkoumající počasí,
jmenuje a popíše jednotlivé ukazatele počasí

Počasí

vysvětlí vznik větru a jeho proudění v atmosféře, dokáže Vítr a jeho pohyb
vysvětlit pojmy: pasát, monzun, bouře, tropická bouře,
tornádo, hurikán, cyklona, tajfun
vyjmenuje jednotlivé podnebné pásy a popíše, čím se
Podnebí
mezi sebou liší, vysvětlí, co má zásadní vliv na rozdílnost
podnebí a objasní rozdíl mezi počasím a podnebím
charakterizuje a rozlišuje pojmy hydrosféra a hydrologie Voda za Zemi

rozdělí vodu na Zemi na sladkou a slanou

Voda za Zemi

rozdělí vodu z hlediska jejího rozmístění na souši na
povrchovou, podpovrchovou a vodu v ledovcích,
povrchovou dále na půdní a podzemní a uvede jejich
význam
s porozuměním užívá pojmy oceán, moře, záliv, vodní
tok, řeka, veletok, vodní nádrže dělí na umělé a
přirozené a uvádí konkrétní příklady

Voda za Zemi

vysvětlí oběh vody na Zemi a uvede rozdíl mezi velkým
a malým oběhem vody na Zemi

Voda v oběhu

Voda za Zemi
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Zeměpis
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

6. ročník
popíše základní pohyby vody v oceánech: vlnění, příliv, Voda v oběhu
odliv a oceánské proudy, které dále rozdělí podle
teploty; s porozuměním užívá pojmy pramen, soutok,
ústí řeky, průtok, říční síť, povodí, úmoří, rozvodí
definuje pojem povodeň a dokáže popsat základní
Voda jako živel a dar
příčiny vzniku povodní a jejich dopad na krajinu člověka,
vyjmenuje základní pravidla chování při povodních
uvede, proč je voda pro člověka důležitá a vyjmenuje
Voda jako živel a dar
hlavní příčiny znečištění vody
vysvětlí pojem pedosféra a uvede význam půdy pro
život na Zemi

Pedosféra

popíše vznik a složení půdy a vyjmenuje hlavní
půdotvorné činitele, rozdělí půdu na živou a neživou
složku, charakterizuje základní půdní druhy a typy

Pedosféra

s porozuměním užívá pojmy půdní horizont, humus,
úrodnost půdy, vysvětlí pojem půdní eroze a ochranu
před ní

Pedosféra

definuje biosféru a vyjmenuje základní podmínky života Biosféra
na Zemi, popíše rozmístění fauny a flóry na Zemi

popíše znaky krajin tropických deštných lesů, savan,
Krajiny tropického a subtropického podnebného pásu
pouští a polopouští a subtropické krajiny, rozmístí tyto
krajiny na Zemi
charakterizuje podnebí krajin tropického a
Krajiny tropického a subtropického podnebného pásu
subtropického pásu, uvede na příkladech zástupce
rostlin a živočichů žijících v těchto krajinách a vyjmenuje
plodiny, které se v oblastech pěstují
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Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

6. ročník
popíše znaky krajiny mírného pásu a rozmístí je na
Zemi, charakterizuje jejich podnebí, uvede několik
živočichů žijících v těchto krajinách
pracuje s pojmy jehličnatý a listnatý les, step, tajga,
pampa, prérie

Krajiny mírného podnebného pásu

Krajiny mírného podnebného pásu

popíše znaky krajiny polárního podnebného pásu a
Krajina polárního podnebného pásu
tunder, zná rozmístění krajin polárního pásu na Zemi,
charakterizuje jejich podnebí a vyjmenuje některá
zvířata žijící v těchto krajinách
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní charakterizuje krajinu horských pásem a popíše krajiny Výškové stupně v krajině
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
výškových stupňů
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu zná a vyjmenuje zásady chování při živelních
Ochrana člověka za mimořádných událostí
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích pohromách
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu při cvičení v terénu a na zeměpisných exkurzích aplikuje Ochrana člověka za mimořádných událostí
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v terénu
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Orientační závod v terénu – práce s mapou a buzolou.
Párové učení – zeměpisná síť.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Skupinová prezentace (Biomy) - rozdělení a organizace práce ve skupině a při prezentování. Vzájemná komunikace a domluva vedoucí k efektivní spolupráci.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Orientace a práce s mapou a atlasem, podnebné pásy a jejich krajiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Skupinová prezentace (Biomy) - rozdělení a organizace práce ve skupině a při prezentování, Time management.
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6. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Esej – podmínky života na Zemi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinová prezentace (Biomy) - rozdělení a organizace práce ve skupině a při prezentování. Vzájemná komunikace a domluva vedoucí k efektivní spolupráci.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Samostatná práce a následná diskuze – ochrana půdy v ČR.
Návštěva ekologického vzdělávacího centra Lipka.
Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 7. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
definuje pojem světový oceán a umí jej rozdělit na 5
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává oceánů
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
popíše členění oceánského dna, zná základní útvary
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
oceánského dna
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,

Učivo
Dělení světového oceánu

Členitost pobřeží, ostrovy
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vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států

7. ročník

zná některé hlavní oceánské proudy a jejich vliv na
přírodní podmínky a člověka

Význam oceánu

popíše hospodářskou činnost a lodní dopravu v
některých oceánech

Význam oceánu

umí stručně charakterizovat a lokalizovat na mapě
jednotlivé oceány, popíše základní podobnosti a
odlišnosti jednotlivých oceánů

Oceány

rozdělí ostrovy dle jejich vzniku

Členitost pobřeží, ostrovy

popíše základní funkce oceánu

Význam oceánu
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Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,

7. ročník
charakterizuje hlavní důvody znečištění oceánu

Znečištění oceánu

definuje pojem polární oblasti a umí je lokalizovat na
mapě

Polární oblasti

zná podobnosti a odlišnosti regionů Arktida a
Antarktida, charakterizuje hlavní znaky Antarktidy a
Arktidy

Polární oblasti

lokalizuje na mapě světa Afriku, určí polohu světadílu ve Afrika: poloha, rozloha, členitost pobřeží
vztahu k polokoulím, vyhledá významné rovnoběžky a
poledník, které protínají Afriku
podle mapy popíše členitost pobřeží a povrchu,
Afrika: poloha, rozloha, členitost pobřeží
vyjmenuje největší záliv, ostrov a poloostrov
charakterizuje podnebí Afriky, vyjmenuje podnebné
pásy, významnější řeky a jezera, stejně jako základní
typy afrických krajin

Afrika: vodstvo, podnebí, přírodní krajiny

popíše základní znaky afrického hospodářství a
průmyslu, zná pěstované plodiny a chovná zvířata

Afrika: průmysl, zemědělství a rybolov, služby

charakterizuje cestovní ruch a dopravu v Africe

Afrika: průmysl, zemědělství a rybolov, služby
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potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,

7. ročník

určí závislost rozmístění obyvatelstva ve vztahu k
přírodním podmínkám, popíše hlavní znaky
obyvatelstva

Afrika: historie, obyvatelstvo, rasy a národy, jazyky,
náboženství, státy, sídla

stručně popíše aktuální problémy Afriky

Afrika: historie, obyvatelstvo, rasy a národy, jazyky,
náboženství, státy, sídla

rozdělí Afriku do 5 hlavních regionů, charakterizuje
Regiony Afriky
regiony severní, západní, střední, východní a jižní Afriky
lokalizuje na mapě světa Ameriku, určí polohu světadílu Amerika: poloha a rozloha, členitost pobřeží
ve vztahu k polokoulím, vyhledá významné rovnoběžky
protínající Ameriku
podle mapy popíše členitost pobřeží a povrchu, jmenuje Amerika: poloha a rozloha, členitost pobřeží
největší záliv, ostrov a poloostrov
charakterizuje podnebí Ameriky, vyjmenuje podnebné
pásy, významnější řeky a jezera, stejně jako krajiny

Přírodní podmínky Ameriky

charakterizuje zemědělství a rybolov, jmenuje hlavní
pěstované plodiny a chovná zvířata

Hospodářství Ameriky
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potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

7. ročník

charakterizuje hospodářství, jednotlivá průmyslová
odvětví, cestovní ruch a dopravu

Hospodářství Ameriky

popíše hlavní znaky obyvatelstva, určí rozmístění
obyvatelstva ve vztahu k přírodním podmínkám

Obyvatelstvo Ameriky

dělí Severní Ameriku na USA, Kanadu a Grónsko, popíše Severní Amerika
přírodní podmínky, hospodářství a obyvatelstvo
dělí Střední Ameriku na pevninskou a ostrovní,
vyjmenuje hlavní státy regionu, popíše přírodní
podmínky, hospodářství a obyvatelstvo
dělí Jižní Ameriku na regiony: země Guyanské vysočiny,
tropická Jižní Amerika, laplatské státy, andské státy;
popíše přírodní podmínky, hospodářství, obyvatelstvo
lokalizuje na mapě světadíl Asie, určí polohu světadílu
ve vztahu k polokoulím, vyhledá významné rovnoběžky
a poledníky
podle mapy popíše členitost pobřeží a povrchu,
vyjmenuje největší zálivy, ostrovy a poloostrovy

Střední Amerika

Jižní Amerika

Asie: rozloha a poloha, členitost pobřeží

Asie: rozloha a poloha, členitost pobřeží

charakterizuje podnebí Asie, vyjmenuje podnebné pásy, Přírodní podmínky Asie
vysvětlí princip monzunu a lokalizuje monzunové
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Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na
lidskou společnost

7. ročník
oblasti, určí nejvýznamnější řeky a jezera, stejně jako
základní typy krajin
charakterizuje zemědělství a rybolov, vyjmenuje hlavní
pěstované plodiny a chovná zvířata

Hospodářství Asie

charakterizuje hospodářství, těžbu nerostných surovin, Hospodářství Asie
jednotlivá průmyslová odvětví, cestovní ruch a dopravu

určí závislost rozmístění obyvatelstva ve vztahu k
přírodním podmínkám a popíše hlavní znaky
obyvatelstva - hlavní jazyky, náboženství, rasy,
nejvýznamnější sídla
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech rozdělí Asii na hlavní regiony: východní, jihovýchodní,
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou jižní, jihozápadní, Kavkaz, střední Asie a severní Asie
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region východní Asie, popíše státy Čína a
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou Japonsko
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region jihovýchodní Asie, popíše stát
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou Indonésie
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region jižní Asie, popíše stát Indie
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region jihozápadní Asie, popíše aktuální
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou politickou a náboženskou situaci v regionu
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region Kavkaz
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech charakterizuje region střední Asie, popíše stát
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou Kazachstán
zásadních změn v nich

Obyvatelstvo Asie

Regiony Asie

Regiony Asie

Regiony Asie

Regiony Asie

Regiony Asie

Regiony Asie

Regiony Asie
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Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti,

7. ročník
charakterizuje region severní Asie

Regiony Asie

lokalizuje na mapě světa světadíl Austrálie a Oceánie a
dělí světadíl na dva základní regiony: stát Austrálii a
region Oceánii v Tichém oceánu
určí polohu Austrálie ve vztahu k polokoulím, vyhledá
významné rovnoběžky a poledníky, podle mapy popíše
členitost pobřeží a povrchu státu Austrálie
dělí Oceánii do tří subregionů: Polynésie, Mikronésie a
Melanésie

Austrálie a Oceánie

charakterizuje přírodní podmínky Austrálie - krajiny,
podnebí, nerostné suroviny, faunu a flóru, vyjmenuje
základní pěstované plodiny

Austrálie

Austrálie

Oceánie

charakterizuje hospodářství, jednotlivá průmyslová
Austrálie
odvětví, cestoví ruch, dopravu, nejvýznamnější města a
obyvatelstvo

stručně popíše přírodní podmínky Nového Zélandu

Oceánie

charakterizuje Oceánii

Oceánie
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7. ročník

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Tvorba zeměpisného plakátu regionů Asie - poznávání specifik jednotlivých regionů z hlediska obyvatelstva. Chování podporující dobré vztahy ve skupině vedoucí k
efektivní spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Prezentace (regiony jižní Ameriky) - prezentování před třídou, vzájemná komunikace a domluva vedoucí k efektivní spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Prezentace (regiony jižní Ameriky) - prezentování před třídou, vzájemná komunikace a domluva vedoucí k efektivní spolupráci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Prezentace (regiony jižní Ameriky) - prezentování před třídou, vzájemná komunikace a domluva vedoucí k efektivní spolupráci, Time management.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vzájemné učení – JV Asie.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Tvorba zeměpisného plakátu regionů Asie - poznávání specifik jednotlivých regionů z hlediska obyvatelstva.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Diskuze – Rusko a svobodný přístup k informacím.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Diskuze – jihozápadní Asie (Izrael a Palestina).
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Obhajoba svého postoje a názoru (fair trade) – světoví výrobci a distributoři kávy.
Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•
•
•

--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
umí na mapě vyhledat evropský kontinent, porovná
Přírodní podmínky Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává polohu a rozlohu vůči ostatním světadílům, uvede
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
okolní oceány, popíší členitost kontinentu
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
popíše přírodní podmínky kontinentu – nejvýznamnější Přírodní podmínky Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává přírodní tvary (pohoří, nížiny, řeky, jezera, průplavy)
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
vymezí klimatické oblasti, vegetační pásy – uvede
Přírodní podmínky Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává příklady typických rostlin a živočichů daných oblastí
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
zná nejznámější mezinárodní organizace spojené s
Evropa a mezinárodní organizace
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává Evropou
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
charakterizuje obyvatelstvo, sídla; demografické a
Obyvatelstvo Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává kulturní charakteristiky
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a
srovná vyspělost jednotlivých států v rámci kontinentu v Společnost a hospodářství Evropy
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává porovnání s ostatními kontinenty
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech začlení vybrané státy do jednotlivých regionů na
Regiony Evropy
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou základě přírodních a hospodářských podmínek
zásadních změn v nich

547

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Zeměpis
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou
zásadních změn v nich
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region)
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu

8. ročník
uvede nejdůležitější státy, zvažuje změny, které
probíhají v regionu, jejich příčiny a důsledky

Regiony Evropy

lokalizuje na mapě polohu své obce

Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Místní region - Brno: cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny, geografické exkurze
Poloha ČR, vývoj státního území

charakterizuje a hodnotí svoji obec podle různých
hledisek
pracuje s mapou místní oblasti
vyhledá informace týkající se historie obce
určí polohu a rozlohu ČR a porovnává je se sousedními
státy

stručně popíše geologický vývoj ČR, popisuje a
vyhledává na mapě jednotlivé horopisné celky

Přírodní podmínky ČR

charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a
živočišstvo

Přírodní podmínky ČR

vysvětlí pojem hlavní evropské rozvodí a jeho souvislost Přírodní podmínky ČR
s ČR

vyhledá informace o termálních a minerálních
pramenech na území ČR a jejich využití

Přírodní podmínky ČR
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Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a
hospodářský potenciál České republiky v evropském a
světovém kontextu

8. ročník
vyjmenuje národní parky ČR a lokalizuje je na mapě,
vysvětlí zkratku CHKO a lokalizuje jednotlivá CHKO na
mapě ČR

Přírodní podmínky ČR

objasní hlavní příčiny znečištění životního prostředí,
vymezí oblasti s nejvíce poškozeným životním
prostředím

Přírodní podmínky ČR

vyhledává a zdůvodňuje oblasti s největší a nejmenší
koncentrací obyvatelstva, vyhledává největší a
nejvýznamnější sídla

Obyvatelstvo a sídla

srovnává ukazatele lidnatosti, rozmístění a struktury
obyvatelstva se sousedními státy

Obyvatelstvo a sídla

vyhledává aktuální demografické údaje a pokouší se je
vyhodnotit

Obyvatelstvo a sídla

rozlišuje a porovnává předpoklady pro rozmístění a
rozvoj hospodářských činností

Národní hospodářství

charakterizuje hospodářství po jednotlivých oblastech

Národní hospodářství

zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé
ČR

Národní hospodářství
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Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích států

8. ročník
ukazuje na mapě jednotlivé regiony a administrativní
celky

Územní uspořádání ČR (kraje)

charakterizuje přírodní poměry, hospodářství,
zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a
porovnává jejich funkce
uvádí příklady výrobků z oblasti dovozu i vývozu zboží

Územní uspořádání ČR (kraje)

objasní nutnost ekonomické spolupráce mezi státy

Národní hospodářství

vysvětlí roli EU v současné Evropě

Vývoj státního území

hodnotí postavení ČR

Vývoj státního území

Národní hospodářství

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
SWOT analýza - hospodářství ČR.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Cestovní kancelář - regiony Evropy.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Skupinový projekt: regiony Evropy.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Prezentace a obhajoba vlastního názoru - mezinárodní organizace spojené s Evropou.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Skupinový projekt (regiony Evropy) - chování podporující dobré vztahy ve skupině vedoucí k efektivní spolupráci, naslouchání druhým, respektování jejich názoru,
společná domluva.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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8. ročník

Referát na téma: mé cesty po Evropě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
SWOT analýza - vyhledávání demografických údajů v ČR.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ochrana životního prostředí v ČR.

5.3.12 Hudební výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
1
Povinný

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

3

Hudební výchova
Umění a kultura
Vyučovací předmět Hudební výchova náleží do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah
předmětu hudební výchova má komplexní charakter a je rozdělen do čtyř oblastí: vokální činnosti,
instrumentální činnosti, hudebně pohybové činnosti a poslechové činnosti. Vyučovací předmět rozvíjí u
žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách a porozumění
hudbě a hudebnímu prostředí. Vzájemným propojením činností pěveckých, sluchových, rytmických,
intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivýcha poslechových je v rámci hudební
výchovy rozvíjena celková osobnost žáka.
Vzdělávání v předmětu hudební výchova směřuje k:
• vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit
• chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
• získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
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Hudební výchova

• pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět hudební výchova je na 1. i 2. stupni vyučován jako samostatný předmět v 6. - 8. ročníku.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace předmětu hudební výchova je ve všech ročnících, tj. v 1. - 8. ročníku 1 vyučovací hodina
důležité pro jeho realizaci)
týdně.
Výuka předmětu probíhá v kmenových třídách nebo v herním prostoru ŠD. Formy a metody práce se
užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, poslechové činnosti, pěvecké
činnosti, samostatná práce, krátkodobé projekty. Výuku dle možností doplňují koncertní vystoupení.
Integrace předmětů
• Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učí žáky vyhledávat, shromažďovat, třídit a porovnávat informace s hudební tématikou
kompetence žáků
• rozvíjí u žáků hudební prožitek a vede je k využívání vlastního hlasu
• vede žáky k používání hudební terminologie
• předkládá žákům témata k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi
• motivuje žáka k zájmu o dění a vývoj hudební kultury, získávání touhy poznávat další hudební díla
na základě svých již získaných znalostí a zkušeností z hodin hudební výchovy
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• podněcuje žáky k analýze a syntéze hudebních děl
• vede žáky k formulování vlastních názorů na umění
• pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• zadává práci v týmu vyžadující komunikaci žáků mezi sebou
• realizuje se žáky aktivní hudební projevy a poslech ze záznamu
• navštěvuje se žáky živá koncertní vystoupení
• vede žáky ke sdělování osobních pocitů a k formování názorů na hudební díla
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Hudební výchova
Učitel:

•
•
•
•

Způsob hodnocení žáků

umožňuje žákům přednést připravené i nepřipravené promluvy před třídou
zadává týmové úkoly pro práci ve škole i pro domácí přípravu
klade důraz na toleranci k hudebně méně nadaným spolužákům
zajímá se o náměty a názory žáků
Kompetence občanské:
Učitel:
• klade důraz na ochranu kulturních hodnot
• vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění
• vede žáky k respektování národních kulturních tradic
• klade důraz na dodržování slušného chování a ohleduplnost vůči ostatním při návštěvě kulturních
akcí
Kompetence pracovní:
Učitel:
• vede žáky k samostatnému poslechu hudby a k aktivnímu zapojení do činností
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. i 2. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•

--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Hudební výchova

6. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky v
a dovednosti při hudebních aktivitách
jednohlase, vícehlase

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

Učivo
Intonační cvičení
Rozšiřování hlasového rozsahu
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Lidový dvojhlas
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Vyhledávání rytmu v notovém zápisu

vytváří jednoduché doprovody

Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo

využívá své individuální schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

zapíše tóny do notové osnovy

Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo
Improvizace jednoduché hudební formy
Lidové kapely
Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

rozpozná dur a moll stupnice, základní intervaly

Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

taktuje dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt

Mazurka, pochod, valčík, polka
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Hudební výchova
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

6. ročník
Hra na dirigenta a orchestr

pohybem vyjádří obsah písně

Pantomima, řeč těla

rozliší zvuk vybraných nástrojů a dovede je pojmenovat Poznávání hudebních nástrojů, jejich dělení do skupin
rozpozná melodram, operu, operetu, muzikál

Muzikál, opereta, opera, melodram
Poslech vybraných skladeb

rozpozná a označí užité výrazové prostředky v proudu
znějící hudby

Poslech vybraných skladeb
Hudební výrazové prostředky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
improvizace jednoduché hudební formy, jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova instrumentáře, rytmická hra na tělo, poznávání a využívání rytmických
zákonitostí při hudebním projevu, taktování, taneční kroky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
relaxační techniky, dechová, hlasová a rytmická cvičení, základy hlasové hygieny, pohybové vyjádření hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně-výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
rozšiřování hlasového rozsahu, improvizace, pantomima, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
skupinové činnosti: zpěv, hudebně – pohybové činnosti, rytmizace a doprovod
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poslech děl skladatelů různých národností, česká hudba v Evropě, návštěva divadelních představení a koncertů, video
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Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky v
a dovednosti při hudebních aktivitách
jednohlase, vícehlase

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

reprodukuje známé písně

při zpěvu využívá správné pěvecké návyky, uvědomuje
si problematiku hlasu v době mutace

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
uplatňuje zásady hlasové hygieny
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
a dovednosti při hudebních aktivitách

Učivo
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena,
mutace, deklamace
Reprodukce tónů z nezpěvné do zpěvné polohy,
hledání nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice
melodie), hledání vzájemných souvislostí rytmu řeči a
hudby
Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních
Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a
vokální projev ostatních
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena,
mutace, deklamace
Reprodukce tónů z nezpěvné do zpěvné polohy,
hledání nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice
melodie), hledání vzájemných souvislostí rytmu řeči a
hudby
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena,
mutace, deklamace

Notový záznam jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby
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Hudební výchova
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými
druhy umění
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období

7. ročník

vytváří jednoduché doprovody pomocí Orrfových
nástrojů a hry na tělo

Hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu

rytmizuje text, vymýšlí text pro danou melodii

Hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí
při vokálním projevu

interpretuje znějící hudbu

Orientace v notovém záznamu vokální skladby

orientuje se v proudu znějící hudby, při poslechu
využívá získané zkušenosti a znalosti o hudebních
nástrojích a formách

reaguje na tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby

Slovní charakteristika hudebního díla (slohové a
stylové zařazení apod.), vytváření vlastních soudů a
preferencí
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti

Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby tempové, dynamické, rytmické

je seznámen s vybranými hudebními díly a jejich autory Hudební skladba v kontextu s jinými nehudebními
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními
zkušenostmi
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Hudební výchova

7. ročník

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností rozezná jednotlivé hudební styly a žánry
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti soustředěně poslouchá záznam hudby
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových doprovází pohybem proud znějící hudby a pohybově
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků reaguje na jeho změny
k poslouchané hudbě
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební
improvizace

vyjadřuje pohybem hudbu v návaznosti na sémantiku
hudebního díla

Funkce hudební skladby vzhledem k životu jedince i
společnosti, kulturním tradicím a zvykům
Hudební skladba v kontextu s jinými nehudebními
díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními
zkušenostmi
Funkce hudební skladby vzhledem k životu jedince i
společnosti, kulturním tradicím a zvykům
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti
Taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění improvizace, pantomima
Rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách
Tempové, dynamické, rytmicko-metrické dovednosti

orientuje se v prostoru při rozvoji pohybové paměti

Rozvoj pohybové paměti, reprodukce pohybů
prováděných při tanci či pohybových hrách

má rytmické cítění a rytmickou paměť na úrovni svých
individuálních schopností

Nástrojová improvizace (jednoduchá hudební forma)
Noty, orientace v notové osnově, výška, délka
Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dechová, hlasová, rytmická cvičení, základy hlasové hygieny, relaxační techniky, pohybové vyjádření hudby
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
jednoduchý doprovod lidových písní s využitím Orffova instrumentáře, rytmická hra na tělo, taktování, taneční kroky, improvizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
improvizace, pantomima, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby, rozšiřování hlasového rozsahu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Hudební výchova

7. ročník

poslech děl hudebních skladatelů různých národností, česká hudba v Evropě, návštěva divadelních představení a koncertů, video
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
vedení žáka ke styku s kulturními projevy ve společnosti (divadla, výchovné koncerty apod.), vnímání informací z veřejně sdělovacích prostředků (TV, internet, rozhlas,
tisk) a
následné zpracování (referáty), vedení k aktivnímu trávení volného času (koncerty, hra na hudební nástroje, pěvecký sbor)
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Tělesná výchova - 8. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Tvořivá výchova - 8. ročník
--> Informatika - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky v
a dovednosti při hudebních aktivitách
jednohlase, vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
a dovednosti při hudebních aktivitách
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

vytváří jednoduché doprovody

Učivo
Intonační cvičení
Rozšiřování hlasového rozsahu
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Lidový dvojhlas
Zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
Vyhledávání rytmu v notovém zápisu
Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo
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Hudební výchova

8. ročník

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

využívá své individuální schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase
HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě
HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

zapíše tóny do notové osnovy

Jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova
instrumentáře, rytmická hra na tělo
Improvizace jednoduché hudební formy
Lidové kapely
Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

rozpozná dur a moll stupnice, základní intervaly

Noty, pomlky, intervaly (stupnice dur, moll, akord)

taktuje dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt

Mazurka, pochod, valčík, polka
Hra na dirigenta a orchestr

pohybem vyjádří obsah písně

Pantomima, řeč těla

orientuje se v notovém záznamu vokální skladby –
notový zápis slouží jako opora při realizaci písně či
složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby

Zpěv s dodržením zásad správného zpěvu
Rytmická a intonační přesnost
Zpěv s doprovodem
Zpěv s dodržením zásad správného zpěvu

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby,
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku

orientuje se v hudebním prostoru a analyzuje hudební
skladby – vnímá i hudebně výrazové prostředky, prvky
užité ve skladbě (pohyb melodie, pravidelnost a
nepravidelnost hudební formy apod.)
HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností rozpozná jednohlasou, vícehlasou hudbu, polyfonii,
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového symfonii; hudbu lidovou, umělou
období

Lidová píseň, vícehlas
Romantismus – 19. století
Impresionismus a hudba na přelomu 19. a 20. století
Hudba 20. století
Hudba k zábavě
Jazz - tradiční i moderní jazzová hudba
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Hudební výchova

8. ročník

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými interpretuje znějícící hudbu – slovně charakterizuje
druhy umění
hudebního díla, vytváří vlastní soudy a preference

Populární hudba – muzikál, country, rhytm and blues,
rokenrol, folk, folk rock, soul and funk
Punk, pop a disco, hip hop a rap
Populární hudba u nás v 2. polovině 20. století
Od formy k citům
Od člověka k hudbě, od hudby k člověku
Poslech vybraných skladeb

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
improvizace jednoduché hudební formy, jednoduchý doprovod lid. písní s využitím Orffova instrumentáře, rytmická hra na tělo, poznávání a využívání rytmických
zákonitostí při hudebním projevu, taktování, taneční kroky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
orientace v proudu znějící hudby, užité hudebně-výrazové prostředky a jejich význam v hudbě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
relaxační techniky, dechová, hlasová a rytmická cvičení, základy hlasové hygieny, pohybové vyjádření hudby
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poslech děl skladatelů různých národností, česká hudba v Evropě, hudební žánry ovlivňující svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
skupinové činnosti: zpěv, hudebně – pohybové činnosti, rytmizace a doprovod
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
rozšiřování hlasového rozsahu
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5.3.13 Tvořivá výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
3
Povinný

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

8

Tvořivá výchova
Člověk a svět práce, Umění a kultura
Vyučovací předmět Tvořivá výchova v sobě spojuje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Umění a
kultura. Obsahuje široký okruh pracovních a uměleckých činností a technologií, vede žáky k získávání
dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k orientaci žáků k budoucí profesi. Zaměřuje se jak
na praktické dovednosti a návyky, tak na tvůrčí činnosti rozvíjející vnímání, cítění, myšlení, intuici a fantazii.
Předmět Tvořivá výchova na 1. stupni:
Výuka je na 1. stupni rozdělena na tyto tematické okruhy:
Cvičná kuchyňka, Čistá dílna, Špinavá dílna, Keramika a Výtvarná výchova.
• Výtvarné činnosti rozvíjí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků
vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům.
• Práce ve cvičné kuchyňce zvyšuje dovednosti žáků při zacházení s jednoduchým kuchyňským
nářadím, přípravě jednoduchých pokrmů, vytváří pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu a
v neposlední řadě ke správnému stolování i rozvoji sebeobsluhy.
• V dílnách žáci získávají základní dovednosti pro práci s různými materiály a nářadím a jejich
následné využití.
Při výše uvedených činnostech jsou žáci vedeni k dodržování základních bezpečnostních pravidel.
Předmět Tvořivá výchova na 2. stupni:
Předmět Tvořivá výchova je na 2. stupni rozdělen do těchto tematických okruhů:
6. ročník - Příprava pokrmů + VV
7. ročník - Práce s technickými materiály + VV
8. ročník - Design a konstruování + VV + Svět práce
9. ročník - Pěstitelské práce, chovatelství + VV + Svět práce

562

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Název předmětu
Tvořivá výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu „Tvořivá výchova" na 1. stupni:
předmětu (specifické informace o předmětu 4. ročník – 3 hodiny týdně
důležité pro jeho realizaci)
5. ročník – 3 hodiny týdně
Časová dotace předmětu Tvořivá výchova na 2. stupni:
6. + 7. ročník - 3 vyučovací hodiny týdně
8 ročník - 2 vyučovací hodiny týdně
9. ročník - 1 + 1 disponibilní hodina týdně
Obsahové a organizační vymezení předmětu na 2. stupni:
Výuka předmětu probíhá dle specifik probíraného tematického okruhu. Žáci pracuji ve cvičné kuchyňce,
dílně, v učebně informatiky, kmenových učebnách, na školních pozemcích a v místech městské části BrnoŽebětín.
Výtvarná výchova - vzdělávání je zaměřeno na tvorbu, vnímání a interpretaci, rozvíjí tvůrčí činnosti,
smyslovou citlivost, uplatňování subjektivity, fantazii, prožitky a intuici, má velký význam pro formování
estetického cítění, žáci se seznamují se základními výtvarnými technikami a budují si kladný vztah k práci s
nimi
Příprava pokrmů - žáci jsou vedeni ke správnému stolování, orientaci v kuchyňském inventáři a přípravě
jednoduchých pokrmů v souladu se zásadami zdravé výživy
Práce s technickým materiálem - výuka se zaměřuje na jednoduchou práci s vhodnými technickými
materiály, nářadím a použití technické dokumentace
Design a konstruování - vzdělávání je zaměřeno na sestavování modelů, navrhování a sestavování
jednoduchých konstrukčních prvků, ověřování jejich funkčnosti a následné programování
Pěstitelské práce, chovatelství - je zaměřeno na práci s pomůckami, nástroji, nářadím a jejich údržbu při
práci v domácnosti, součástí výuky je uplatňování vhodných pracovních postupů při pěstování rostlin a
chovu zvířat a bezpečného kontaktu s nimi
Svět práce - výuka se zaměřuje na orientaci žáků na trhu práce, volbu povolání, možnosti dalšího
vzdělávání a schopnost prezentace vlastní osoby
Integrace předmětů
• Člověk a svět práce
• Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
• aplikaci vědomostí, dovedností, schopností a postojů v praktickém životě
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Tvořivá výchova

•
•
•

dovednosti plánovat a organizovat si čas potřebný k určité činnosti
využívání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
k vyhledávání informací a jejich kritickému hodnocení
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• praktické využití získaných vědomostí a dovedností
• vytrvalosti při plnění úkolů
• uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• dovednosti obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých, k užívání vhodné argumentace
• k umění naslouchat
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• vzájemné spolupráci
• ke zdravému sebevědomí, sebedůvěře i sebekritice
• k toleranci a k dobrým mezilidským vztahům
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• posuzování krizových situací a k umění poskytnout, případně vyhledat účinnou pomoc
• důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem a učitelem
• důslednému dodržování základních hygienických návyků
• orientaci v různých oborech lidské činnosti
• osvojení poznatků a dovedností, které by mohly vést k volbě vlastního pracovního zaměření
Kompetence pracovní:
Učitel vede žáky k:
• praktickému využití získaných dovedností
• dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i mimo ni
• objektivnímu hodnocení a posuzování výsledků své práce
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Název předmětu

Tvořivá výchova

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

k hospodárnosti a ochraně majetku při všech činnostech
Předmět Tvořivá výchova na 1. i 2. stupni integruje vzdělávací oblast Umění a kultura - konkrétně
vzdělávací obor Výtvarná výchova a vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Na 2. stupni je předmět Tvořivá výchova posílen o jednu disponibilní hodinu v 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. i 2. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Tvořivá výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
seznámí se se základním vybavením kuchyně

RVP výstupy
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vytváří a pojmenovává škálu prvků VOV a jejich vztahů
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje

Učivo
Kuchyně (vybavení, udržování pořádku)
Linie, tvar: vedení tahu, přítlak - kresebné studie
tužkou, redisperem a tuší.
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Tvořivá výchova

6. ročník

je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků

dovede obsluhovat základní kuchyňské spotřebiče a
používá základní kuchyňské vybavení
učí se porovnávat prvky VOV a třídit je na základě
odlišností vycházejících z vlastních zkušeností, vjemů a
představ

Objemy, světlostní kvality: šrafování (vedení linie,
křížení, zahušťování, zřeďování čar...).
Objemy, světlostní kvality: prostorová tvorba.
Barevné kvality: základní barevná schémata, teorie
barev, míchání barev, malba temperovými barvami
(míchání barev, správná technika malby), malba
vodovými barvami (správná technika malby).
Kuchyně (vybavení, udržování pořádku)
Uspořádání a vztahy prvků v ploše: kresba, malba,
koláž z barevných papírů.

u svého díla zdůvodňuje volbu prvků VOV a způsob
zpracování

Uspořádání a vztahy prvků v ploše: kresba, malba,
koláž z barevných papírů.

sestaví jídelníček, nakoupí potraviny, správně je
uskladní
výtvarně vnímá předměty, jejich tvary, objem a
prostorové uspořádání

Potraviny (výběr, nákup, skladování)
Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární prostředky ve
statickém vyjádření.
Vyjádření vztahů mezi objekty: barevné prostředky ve
statickém vyjádření.

dodržuje zásady zdravé výživy při sestavování jídelníčku Potraviny (výběr, nákup, skladování)
uplatňuje základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru

Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární prostředky ve
statickém vyjádření.
Vyjádření vztahů mezi objekty: barevné prostředky ve
statickém vyjádření.
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ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
podněty z představ a fantazie

je schopen připravit studené pohoštění

Příprava pokrmů (způsoby a postupy)

učí se zaznamenávat vlastní vizuální zkušenosti a
zkušenosti získané ostatními smysly, sdělí vlastní
zkušenost, ze které při tvorbě vycházel

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku

dovede používat základní způsoby tepelné úpravy
pokrmů
seznamuje se s některými metodami uplatňovanými v
současném výtvarném umění a digitálních médiích
(počítačová grafika, fotografie, video, animace)

Akční tvar kresby a malby: kreslířská, malířská
experimentace.
Koláž: velkoformátová práce z různých materiálů,
experiment.
Příprava pokrmů (způsoby a postupy)
Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film či
elektronická média (základy): užití písma, grafických
symbolů apod..

rozlišuje základní postupy přípravy pokrmů a nápojů

Příprava pokrmů (způsoby a postupy)

seřadí obrazy tak, aby jejich fáze vyjadřovaly časovou
následnost proměn

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film či
elektronická média (základy): užití písma, grafických
symbolů apod..

vytvoří různé typy úpravy stolu

Úprava stolu a stolování (prostírání, obsluha a chování
u stolu)

učí se vybírat, kombinovat a vytvářet takové prostředky,
které považuje za nejvhodnější pro zadané téma
ovládá principy stolování a společenského chování,
dovede obsluhovat u stolu

Volná malba, experiment: barvy základní, doplňkové,
barevný kontrast, jeho působení a využití.
Úprava stolu a stolování (prostírání, obsluha a chování
u stolu)

nalézá vhodné prostředky pro VOV v rovině
subjektivního účinku v plošné tvorbě

Hledisko motivace expresivní a fantazijní: malba,
malířská experimentace s přírodními materiály,
symbolika barev.
Hledisko vnímání vizuální, haptické: tisk z koláže,
roláž, frotáž, konstruování...

nalézá vhodné prostředky pro VOV vzniklé na základě
vztahu zrakového vnímání a vnímání dalšími smysly v
plošné a prostorové tvorbě
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ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření

6. ročník
provádí základní úklid kuchyně

Bezpečnost a hygiena v kuchyni

seznamuje se s charakteristickými prvky uměleckého
díla

Utváření osobního postoje v komunikaci: návštěva
výukových pořadů (např. v MG).

udržuje pořádek a čistotu pracovního místa

Bezpečnost a hygiena v kuchyni

slovně vyjádří své postřehy a pocity z uměleckých VOV

Zdůvodňování osobního postoje v komunikaci:
návštěva výukových pořadů (např. v MG).

dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla

Bezpečnost a hygiena v kuchyni

ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených
VOV

Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby: ve
vybraných hodinách v průběhu školního roku.

poskytne základní první pomoc při úrazu v kuchyni

Bezpečnost a hygiena v kuchyni

ověřuje komunikační účinky vybraných VOV

Utváření komunikačního obsahu VOV děl spolužáků:
ve vybraných hodinách v průběhu školního roku.

zkouší zhodnotit a představit výsledek své tvorby,
porovnat ho s výsledky ostatních

Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby v
porovnání s výsledky ostatních: ve vybraných
hodinách v průběhu školního roku.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VV: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech každé z hodin VV.
Vař: Příprava studeného slavnostního občerstvení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VV: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení.
Vař: Vaření ve skupině, rozdělení jednotlivých činností a organizace práce.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VV: Kultivace smyslového vnímání světa.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VV: Tvoření v týmu - pomoc, aktivní naslouchání, chování podporující dobré vztahy při společné práci.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VV: Osobnosti a proudy evropského a světového výtvarného umění.
Vař: česká a evropská kuchyně - diskuze, vyhledávání informací na internetu, výběr a příprava receptu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VV: Tradice, svátky - seznámení se s přístupy různých etnik.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VV: Práce ve skupinách - cvičení sebekontroly, rozdělování práce v rámci skupiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV: Arteterapeutická funkce tvořivé práce, zaměření na proces, nejen výsledek.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VV: Společné obrazy a instalace.
Tvořivá výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
popíše vlastnosti technických materiálů (dřevo, kovy,
plasty), které jsou důležité pro jeho práci

Učivo
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
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ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle stanoveného
postupu (písemného, obrazového) a aplikuje je
uplatňuje získané návyky pro práci s technickými
materiály (dřevem, plasty, kovy)
provede jednotlivé kroky dle postupu a dodrží kázeň při
práci
rozpozná důležité kroky postupu, které je nutné dodržet

vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,
kompozity)
jednoduché pracovní operace a postupy

vybere vhodný materiál pro práci dle postupu,
přístupnosti opracování a jeho oddělování

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování

jednoduché pracovní operace a postupy

vybere vhodné pracovní nástroje pro práci s technickým pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
materiálem (dřevem, kovem, plasty)
opracování

popíše postup, který je nutné dodržet při práci s
technickými materiály
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost připraví pracovní prostor a potřebné vybavení (nářadí,
materiál…)
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost rozvrhne práci dle časových dispozic
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost v průběhu práce reorganizuje pracovní prostor dle
potřeby, odklízí nepotřebný materiál, nástroje a nářadí
bezpečně odkládá a uklízí
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si použije pro přípravu a k práci s technickými materiály
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
technickou dokumentaci (nákres, náčrt, výkres)
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si orientuje se v technické dokumentaci
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si čte z nákresu, náčrtu a výkresu potřebné informace pro
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
práci s technickými materiály – rozměry, tvary
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si nakreslí jednoduchý náčrt, který zjednoduší jeho práci s
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
technickými materiály (nakreslí od ruky, popřípadě
použije základní matematické nástroje – pravítko,
kružítko)

organizace práce, důležité technologické postupy
organizace práce, důležité technologické postupy
organizace práce, důležité technologické postupy
organizace práce, důležité technologické postupy

technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
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ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

provede okótování

technické náčrty a výkresy, technické informace,
návody
při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve bezpečnost a hygiena práce
školní dílně

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu

poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá
pomoc při závažnějších poraněních)

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků

dodržuje hygienu práce, udržuje své pracovní místo
čisté a bezpečné

popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání nástroje
bezpečnost a hygiena práce
před poškozením a pro delší výdrž nástroje nebo nářadí

dodrží zásady bezpečnosti při práci s technickými
materiály

vybírá, vytváří a pojmenovává škálu prvků VOV a jejich
vztahů

bezpečnost a hygiena práce
úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla
bezpečnost a hygiena práce
úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,
technika a životní prostředí, technika a volný čas,
tradice a řemesla
bezpečnost a hygiena práce

Linie a tvary - vedení tahu, přítlak: kresebné studie
tužkou, redisperem a tuší, grafické techniky.
Objemy, světlostní kvality: šrafování (křížení,
zahušťování, zřeďování čar...), zdokonalování
stínování (budování objemu, valéry), prostorová
tvorba.
Barevné kvality: základní barevná schémata, teorie
barev, míchání barev, malba temperovými barvami
(míchání barev, správná technika malby), malba
vodovými barvami (rozpíjení barev, stékání,
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7. ročník
rozfoukávání, správná technika malby). Rozvíjení citu
pro míchání jednotlivých barevných tónů.
Uspořádání a vztahy prvků v ploše, objemu a
prostoru: kresba, malba, koláž, kombinovaná
technika.

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
podněty z představ a fantazie

učí se uplatňovat prvky VOV a jejich vztahy pro
vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření

seznamuje se s některými metodami uplatňovanými v
současném výtvarném umění a digitálních médiích
(počítačová grafika, fotografie, video, animace),
zachycuje jimi jevy a procesy v proměnách
učí se vybírat, kombinovat a vytvářet takové prostředky, Rozlišení, výběr a uplatnění typů VOV pro vlastní
které považuje za nejvhodnější pro zadané téma
tvůrčí záměry: kresba, malba, trojrozměrné
prostovové práce… (žák volí materiál podle své

u svého díla zdůvodňuje volbu prvků VOV a způsob
zpracování

Uspořádání a vztahy prvků v ploše, objemu a
prostoru: kresba, malba, koláž, kombinovaná
technika.

výtvarně vnímá předměty, jejich tvary, objem a
prostorové uspořádání

Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární, světlostní a
barevné prostředky ve statickém vyjádření.

uplatňuje základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru

Vyjádření vztahů mezi objekty: lineární, světlostní a
barevné prostředky ve statickém vyjádření.

učí se zaznamenávat vlastní vizuální zkušenosti a
zkušenosti získané ostatními smysly, sdělí vlastní
zkušenost, ze které při tvorbě vycházel

Akční tvar kresby a malby: kreslířská, malířská
experimentace.
Koláž: velkoformátová práce z různých materiálů,
experiment.
Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film,
elektronická média (základy).
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření

7. ročník
představy, možností, vlastního výtvarného zaměření a
na základě svého výtvarného návrhu a cíle).
nalézá vhodné prostředky pro VOV v rovině
Hledisko motivace expresivní a fantazijní: kresba,
subjektivního účinku, na základě vztahu zrakového
malba, malířská experimentace s rozličnými materiály.
vnímání a vnímání dalšími smysly v plošné i prostorové Hledisko vnímání vizuální, haptické, statické a
tvorbě
dynamické: tisk z výšky, koláže, roláž, frotáž,
konstruování...
seznamuje se s charakteristickými prvky uměleckých děl Utváření a zdůvodňování osobního postoje v
minulosti (období pravěku – počátek renesance), slovně komunikaci: návštěva výukových pořadů (např. v MG),
vyjádří své postřehy a pocity z uměleckých VOV
besedy o umění, vybrané hodiny Vv.
ověřuje komunikační účinky vybraných VOV

Utváření komunikačního obsahu VOV děl spolužáků:
ve vybraných hodinách v průběhu školního roku.

zhodnotí výsledek své tvorby, porovná ho s výsledky
ostatních

Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby v
porovnání s výsledky ostatních: ve vybraných
hodinách v průběhu školního roku.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VV: Práce ve skupinách - cvičení sebekontroly, sebeovládání. Organizace času při práci.
Díl: Organizace času při práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV: Vyjádření emocí na základě výtvarné činnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VV: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení, dovednost navazování na druhé.
Díl: Rozdělení jednotlivých činností, organizace práce ve skupině, v dílně. Vzájemná spolupráce a organizování práce ve skupině, rozdělení jednotlivých činností.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VV: Cvičení a rozvíjení vnímání zrakem i ostatními smysly. Kreslířský/ malířský experiment.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VV: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech každé z hodin VV.
Díl: Rozvíjení kreativity při realizaci jednotlivých výrobků.
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7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VV: Tvoření v týmu. Chování podporující dobré vztahy při společné práci.
Díl: Tvoření v týmu, pohled na věc očima druhého, aktivní naslouchání. Chování podporující dobré vztahy při společné práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VV: Základní komunikační pravidla mezi žákem a učitelem, mezi žáky navzájem. Zdvořilé vystupování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VV: Významné osobnosti, znaky a proudy evropského a světového výtvarného umění (pravěk - renesance).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VV: Tradice, svátky - seznámení se s přístupy různých etnik.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VV: Studijní kresba přírodnin.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
VV: Tvorba veřejné pozvánky na akci třídy, školy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VV: Kultivace smyslového poznání světa.
Tvořivá výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Občanská výchova - 7. ročník
--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Informatika - 6. ročník
--> Informatika - 8. ročník
--> Informatika - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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8. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
samostatně sestaví podle návodu, náčrtu, plánu nebo
jednoduchého programu daný model

Učivo
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech
získává všeobecný přehled o různých povoláních a
trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních
vybraných profesí
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní
a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vybírá, vytváří a pojmenovává bohatou škálu prvků VOV Linie a tvary - zdokonalování a rozšiřování techniky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje a jejich vztahy
kresby a prostorové tvorby
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
Objemy - zdokonalování a rozšiřování techniky kresby,
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
malby a prostorové tvorby
získání osobitých výsledků
Barevné kvality - zdokonalování a rozšiřování techniky
malby a prostorové tvorby
Světlostní kvality - zdokonalování a rozšiřování
techniky kresby, malby a prostorové tvorby
Textury - zdokonalování a rozšiřování techniky kresby,
malby a prostorové tvorby
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční umí si vytvořit jednoduchý náčrt pro daný model
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
stabilitu aj.
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o
snaží se objektivně posoudit své schopnosti a možnosti volba profesní orientace – základní principy
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
při rozhodování o volbě budoucího povolání a profesní sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a
přípravy
zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti,
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VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
stabilitu aj.

8. ročník
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace
informační základna pro volbu povolání, práce s
profesními informacemi a využívání poradenských
služeb
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
uplatňuje prvky VOV a jejich vztahy při přípravě a
Vztahy a uspořádání prvků v časovém průběhu
realizaci vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ statického i dynamického VOV: podobnost, kontrast,
a poznatků
dynamické proměny, rytmus, struktura, způsoby
stínování
- zdokonalování a rozšiřování techniky kresby a malby
zátiší, portrétu, figury, perspektivy...
umí samostatně navrhnout a sestavit jednoduché
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
konstrukční prvky
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
umí získat profesní informace a následně je využít pro možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
výběr vhodného povolání
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
variuje prvky VOV v ploše i prostoru k dosažení
Vztahy a uspořádání prvků při hledání osobitého
vlastního tvůrčího záměru
výrazu pro dosažení vlastního tvůrčího záměru
- zdokonalování a rozšiřování techniky kresby a malby
zátiší, portrétu, figury, perspektivy...

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro
získání osobitých výsledků
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční umí ověřit a porovnat funkčnost, nosnost, stabilitu
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost,
jednoduchých konstrukčních prvků
stabilitu aj.

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného vzdělávání

ví, kde najít a jak využít poradenské služby pro výběr
vhodného povolání

Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
Vědomé vnímání a uplatňování subjektivity a
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, převádění
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VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
podněty z představ a fantazie

8. ročník
zaznamenává zkušenosti získané na základě vztahu
zrakového vnímání a vnímání dalšími smysly,
zaznamenává podněty z představ a fantazie

pocitů na obrazové znaky s hledáním vzájemných
souvislostí
- automatická kresba, automatická malba
- výtvarný záznam hudby (automatická kresba/malba)
- kreslířský a malířský experiment
- abstraktní vyjádření pocitů, představ pomocí barvy
(malba/koláž)
Reflexe ostatních uměleckých druhů
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu
zvládne provést montáž, demontáž a údržbu
Jednoduchý program stavebnice (konstrukční,
jednoduchých předmětů a zařízení
jednoduchých předmětů a zařízení
elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž.
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý
program.
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost je schopen v modelových situacích prezentovat svoji
zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu),
prezentace své osoby při vstupu na trh práce
osobu při vstupu na trh práce
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu,
pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřady práce; práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů
podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání
VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i
sdělí, jaké podněty (zrakové, hmatové, čichové,
Vědomé vnímání a uplatňování subjektivity a
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává
sluchové) jsou zdrojem jeho zkušenosti, ze které při
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, převádění
podněty z představ a fantazie
tvorbě vycházel
pocitů na obrazové znaky s hledáním vzájemných
souvislostí
- automatická kresba, automatická malba
- výtvarný záznam hudby (automatická kresba/malba)
- kreslířský a malířský experiment
- abstraktní vyjádření pocitů, představ pomocí barvy
(malba/koláž)
Reflexe ostatních uměleckých druhů
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
zná a dodržuje pravidla pro bezpečnou práci s ručním a Bezpečnostní rizika při práci s nářadím a jednotlivými
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc aku nářadím
stavebnicemi.
při úrazu
Základní pravidla při práci s ručním a aku nářadím.
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8. ročník

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v interpretaci VOV v proměnách a vztazích
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění a digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie, video, animace
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc
při úrazu
VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku

udržuje pořádek na pracovišti a předchází tak úrazům

Akční tvar kresby a malby: kombinovaná technika
- denní doby/roční období (proměny světla, nálada
krajiny na obraze)
Manipulace s objekty, uspořádání prostoru a celku
VOV, vyjádření proměn
- trojrozměrné objekty (práce s netradičními
materiály)
Pohyb těla a jeho umístění v prostoru
Základní hygienické návyky.

k tvorbě užívá některé metody uplatňované v
současném výtvarném umění – počítačová grafika,
fotografie, video, animace

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, televize,
elektronická média...
- výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě

zná a dodržuje hygienická pravidla, poskytne první
pomoc při úrazu

Základní hygienické návyky.

vybírá takové prostředky a jejich vztahy, které považuje Rozlišení, výběr a uplatnění typů VOV pro vlastní
pro zadané či samostatně zvolené téma za nejvhodnější tvůrčí záměry: kresba, malba, trojrozměrné
prostovové práce a např. fotografie, elektronický
obraz, komunikační grafika…(žák volí materiál podle
své představy, možností, vlastního výtvarného
zaměření a na základě svého výtvarného návrhu a
cíle).
rozlišuje působení VOV v rovině subjektivního účinku,
Hledisko motivace založené na smyslovém vnímání a
využije návštěvu v MG ke vnímání originálu uměleckého racionálně konstruktivní
díla a uvědomění si významu vlastního prožitku
- hledání hledisek motivace v průřezu uměleckými
slohy a směry období baroko – konce 19. století
(umělecké reprodukce)
- příp. návštěva MG, besedy o umění
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření

8. ročník
uplatňuje působení VOV v rovině subjektivního účinku

Reflexe a vědomé uplatnění zmíněného hlediska při
vlastních tvůrčích činnostech: žák volí materiál podle
své představy a na základě vlastního výtvarného
návrhu a cíle
rozpozná charakteristické prvky uměleckého díla
Interpretace běžné i umělecké produkce s ohledem na
(pravěk – konec 19. století) a utřídí je do skupin podle osobní postoj, důvody vzniku odlišné interpretace
uměleckého směru a historické epochy
uměleckých VOV: návštěva výukových pořadů (např. v
MG), besedy o umění ve vybraných hodinách v
průběhu školního roku
vychází při interpretaci uměleckých VOV ze svých
Interpretace běžné i umělecké produkce s ohledem na
znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností osobní postoj, důvody vzniku odlišné interpretace
a pocitů
uměleckých VOV: návštěva výukových pořadů (např. v
MG), besedy o umění ve vybraných hodinách v
průběhu školního roku
třídí umělecká VOV do skupin podle uměleckého směru Kritéria porovnávání uměleckých VOV, jejich
a historické epochy
zdůvodňování: ve vybraných hodinách v průběhu
školního roku

ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených či Představení výsledků tvorby s respektováním záměru
upravených VOV v sociálních vztazích, zjišťuje, jak dílo autora : ve vybraných hodinách v průběhu školního
působí na ostatní
roku.
Prezentace výsledků vlastní tvorby ve veřejném
prostoru: ve vybraných hodinách v průběhu školního
roku.
Představení a obhajoba výsledků vlastní tvorby: ve
vybraných hodinách v průběhu školního roku.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VV: Kultivace smyslového poznání světa. Kultivace rozumového poznání světa skrze smysly.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VV: Práce ve skupinách - cvičení sebekontroly, sebeovládání. Organizace času při práci.
Mod.: Organizace času při práci.
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Tvořivá výchova

8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VV: Rozvíjení kreativity při rozličných činnostech každé z hodin VV.
Mod.: Rozvíjení kreativity při realizaci jednotlivých úkolů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VV: Vyjádření emocí na základě výtvarné činnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VV: Cvičení a rozvíjení vnímání zrakem i ostatními smysly. Kreslířský/ malířský experiment.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VV: Tvoření v týmu, pohled na věc očima druhého, aktivní naslouchání. Chování podporující dobré vztahy při společné práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VV: Základní komunikační pravidla mezi žákem a učitelem, mezi žáky navzájem. Zdvořilé vystupování.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VV: Významné osobnosti, znaky a proudy evropského a světového výtvarného umění (renesance - přelom 19. a 20. století).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VV: Tradice, svátky - seznámení se s přístupy různých etnik.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VV: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení, dovednost navazování na druhé.
Mod.: Kooperace ve skupině, hledání společného řešení, rozdělení jednotlivých činností, navazování na druhé.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
VV: Tvorba veřejné pozvánky na akci třídy, školy.

5.3.14 Výchova ke zdraví

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
0

1
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví
Vyučovací předmět výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech
jeho složek a učí je být za ně zodpovědný. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k
jejich uplatňování ve svém životě.
Vzdělávání v předmětu výchova ke zdraví směřuje k:
• preventivní ochraně zdraví a předcházení úrazům
• rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé látky
• získávání orientace v základních otázkách sexuality, uplatňování zodpovědného sexuálního chování
• upevňování schopností poskytnout první pomoc
Obsahové, časové a organizační vymezení
Časová dotace předmětu:
předmětu (specifické informace o předmětu Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na 2. stupni, a to v 8. a 9. ročníku. Časová dotace je
důležité pro jeho realizaci)
1 vyučovací hodina týdně v každém ročníku.
Organizační vymezení předmětu:
Formy a metody výuky: výklad, skupinová práce, samostatná práce, besedy, diskuze, práce s textem
Výuka probíhá v kmenové učebně, v případě potřeby v počítačové učebně.
Integrace předmětů
• Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu, Učitel vede žáky k:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• k vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení k propojení, systemizaci a
kompetence žáků
efektivnímu využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
• uvádění věcí do souvislostí, propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí do širších celků a
na základě toho k vytvoření komplexnějšího pohledu na matematické, přírodní, společenské a
kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů:
Učitel vede žáky k:
• vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, k rozpoznání a pochopení
problému
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Název předmětu

Výchova ke zdraví

•

Způsob hodnocení žáků

přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyšlení a naplánování způsobu řešení
problému za využití vlastního úsudku a zkušeností
• kritickému myšlení, činění uvážlivých rozhodnutí, schopnosti obhájit si toto rozhodnutí a přijmout
za něj zodpovědnost
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k:
• formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižně, souvisle a
kultivovaně
• naslouchání druhým lidem, porozumění a vhodné reakci, zapojení do diskuze a argumentaci
• využívání získaných komunikačních dovedností k vytváření vztahů potřebných pro plnohodnotné
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
Učitel vede žáky k:
• účinné spolupráci ve skupině, v týmu
• podílení se na vytváření pravidel společně s pedagogem
• utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě
ohleduplnosti a úcty, poskytnutí pomoci v případě potřeby
• vytváření pozitivní představy o sobě samém, podpoře sebedůvěry a samostatnému rozvoji
Kompetence občanské:
Učitel vede žáky k:
• respektování přesvědčení druhých lidí, vážení si jejich vnitřních hodnot, vcítění se do situace
ostatních
• povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí
• zodpovědnému rozhodování dle dané situace, poskytnutí účinné pomoci na základě svých
možností a zodpovědnému chování v krizových situacích i situacích ohrožujících život a zdraví
člověka
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve
vzdělávacích obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
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Název předmětu

Výchova ke zdraví
vzdělávání, a to v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. stupni i 2. stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice.
Výchova ke zdraví

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Občanská výchova - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
vysvětlí pojmy jedinec, skupina, komunita

Učivo
jedinec, skupina, komunita

respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky

pravidla soužití ve škole, ve vrstevnické skupině

pozitivní komunikací přispívá k tvorbě dobrých vztahů s pravidla soužití ve škole, ve vrstevnické skupině
ostatními spolužáky
kamarádství, přátelství
vysvětlí role členů rodiny, chápe vztahy v rodině

vztahy a pravidla soužití v rodině
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v
nejbližším okolí
VZ-9-1-04 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
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

8. ročník
uvádí možné příklady kladných a záporných vlivů rodiny rodinné prostředí
na vývoj dítěte
vliv rodiny na děti

rozlišuje tělesné, duševní a sociální zdraví, dovede
vysvětlit souvislosti mezi nimi

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a
společenské změny

uvede faktory ovlivňující zdraví a chápe hodnotu zdraví vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví

zhodnotí zásady zdravého životního stylu a aktivní
podpory zdraví, diskutuje o problematice zdraví

zdravý životní styl, prevence různých onemocnění

uplatní vhodnou sociální dovednost pro předcházení
stresovým situacím

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a
společenské změny

vysvětlí význam základních živin a vody pro organismus zásady správného stravování

rozpozná správný stravovací a pitný režim a uplatňuje
zásady zdravého stravovacího a pitného režimu

zásady správného stravování

584

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život
Výchova ke zdraví
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-09 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
VZ-9-1-09 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
VZ-9-1-09 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
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení
stresovým situacím
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

8. ročník
dokáže vybrat zdravé potraviny

zásady správného stravování

uvádí souvislosti mezi složením stravy a civilizačními
chorobami

civilizační choroby

rozpozná poruchy příjmu potravy

poruchy příjmu potravy

osvojuje si základy zdravého životního stylu a snaží se je programy podpory zdraví, odpovědnost za vlastní
uplatňovat ve svém životě
zdraví

seznamuje se s projekty podpory zdraví, v rámci svých
možností se zapojuje do jejich plnění

programy podpory zdraví, odpovědnost za vlastní
zdraví

charakterizuje a rozpozná potenciální nebezpečí

klasifikace mimořádných událostí

rozliší varovné signály spojené se vznikem mimořádné
události

varovné signály

dodržuje zásady bezpečného chování po vyhlášení
mimořádné události

klasifikace mimořádných událostí

rozpozná a dokáže použít čísla tísňového volání

prevence vzniku mimořádných událostí
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Výchova ke zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a
odpovědného sexuálního chování
VZ-9-1-04 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
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví

8. ročník
uvede svůj běžný denní režim

tělesná a dušení hygiena, denní režim - zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim,
význam pohybu pro zdraví

chápe význam pohybu pro zdraví, používá jednoduché
relaxační techniky

relaxační techniky

vyjmenuje sekundární pohlavní znaky, znaky dospívání

sexuální dospívání a reprodukční zdraví - zdraví
reprodukční soustavy, zdrženlivost, předčasná
sexuální zkušenost, promiskuita

charakterizuje období dospívání, uvádí faktory
ovlivňující reprodukční zdraví

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a
společenské změny

orientuje se v základních údajích o složení a trvanlivosti složení potravy
potravin a prakticky je využívá
jmenuje aktivní a pasivní způsoby trávení volného času

tělesná a dušení hygiena, denní režim - zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim,
význam pohybu pro zdraví

uvede zásady pro udržení zdraví reprodukční soustavy

sexuální dospívání a reprodukční zdraví - zdraví
reprodukční soustavy, zdrženlivost, předčasná
sexuální zkušenost, promiskuita

vyjmenuje základní cesty přenosu přenosných chorob a zdravý životní styl, prevence různých onemocnění,
možná preventivní opatření před nákazou
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami

uvádí zásady prevence kardiovaskulárních a
metabolických onemocnění

zdravý životní styl, prevence různých onemocnění,
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami
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Výchova ke zdraví

8. ročník

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
VZ-9-1-04 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

zná zásady první pomoci při poranění pohybového
aparátu, při krvácení a při život ohrožujících stavech
(zástavě dechu a srdeční činnosti, ztrátě vědomí)

ochrana před úrazy (prevence, léčba), základy první
pomoci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Testy osobnosti. Hraní scének.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Tělesná a duševní hygiena (denní režim, intimní a duševní hygiena, otužování, význam pohybu pro zdraví, relaxační techniky).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Sestavení denního rozvrhu, diskuze.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vztahy mezi lidmi a formy soužití (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství). Vztahy a pravidla soužití v rodině, rodinné prostředí, vliv
rodiny na děti).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Změny v životě člověka a jejich reflexe.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vlivy prostředí na zdraví, způsoby ochrany zdraví.

5.3.15 Tělesná výchova

1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
3
Povinný

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
0

8
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Vzdělávací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávání v předmětu
směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem pohybového vzdělávání dětí je
rozvoj jejich tělesné zdatnosti, regenerace sil a podpora zdraví. Pohybové vzdělávání postupuje od
spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Nedílnou součástí tělesné výchovy se
stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení.
Vzdělávání v předmětu je zaměřeno na:
• regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole
• rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu
• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
• rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností
jim předcházet nebo je řešit
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět tělesná výchova je na 1. i 2. stupni vyučován jako samostatný předmět.
předmětu (specifické informace o předmětu Časová dotace předmětu tělesná výchova na 2. stupni:
důležité pro jeho realizaci)
Ve třídách s rozšířenou výukou AJ: 6. - 9. ročník - 2 hodiny týdně
Ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky:
6. - 7. ročník - 2 + 1 disponibilní hodina týdně
8. - 9. ročník - 2 hodiny týdně
Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v tělocvičně a gymnastickém sálu. Za příznivého počasí je využíváno školní hřiště s
doskočištěm a běžeckou drahou. Žáci 1. stupně navštěvují také herní prostor s altánem a interaktivními
herními prvky. Výuka je doplňována účastí žáků na sportovních aktivitách a soutěžích. Škola dále pořádá v
rámci tělesné výchovy týdenní lyžařský kurz pro zájemce z řad žáků 7. ročníku, případně i ostatních ročníků
2. stupně.
Žáci 2. stupně jsou na jednotlivé vyučovací hodiny rozděleny na skupinu chlapců a skupinu dívek. V případě
potřeby mohou být tyto skupiny na vyučovací hodinu spojeny v rámci stejného ročníku, případně různých
ročníků.
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Kompetence k učení:
Učitel:
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Tělesná výchova

•
•

vede žáka k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuálnímu rozvoji
směřuje žáky k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
• směřuje žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a k hledání
tréninkové cesty k odstranění tohoto problému
• zadává problémové úlohy a vede žáky k hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních
sportech
• pomáhá žákovi řešit problémy vzniklé při sportu, zvláště pak adekvátně reagovat na zranění své i
svých spolužáků
Kompetence komunikativní:
Učitel:
• směřuje žáky k vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva
• směřuje žáky k otevírání prostoru k diskusi o taktice družstva
• vede žáky k pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentaci
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
• učí žáky dodržování pravidel fair-play hry
• rozvíjí mezi žáky prezentaci a podporu myšlenek olympijského hnutí
• vyžaduje rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva
• vede žáky k rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva
Kompetence občanské:
Učitel:
• podporuje aktivní sportování žáků
• objasňuje a podává příklad potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
• vyžaduje zvládnutí první pomoci při úrazech lehčího charakteru
• vede žáky k emočnímu i věcnému seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin
Kompetence pracovní:
Učitel:
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Název předmětu

Tělesná výchova

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

uvádí příklady nutnosti a vyžaduje dodržování sportovních pravidel nejen ve sportu ale i v celém
životě
• předkládá příklady možných rizik při pohybových činnostech a vyžaduje hledání cest jejich
minimalizace
• umožňuje žákům provádět zpracování a prezentaci naměřených výkonů
• důsledně dbá na dodržování pořádku a hygieny, dodržování pravidel bezpečnosti při přípravě a
používání sportovního náčiní
Vyučovací předmět Tělesná výchova je na 2. stupni ve třídách s rozšířenou výukou informatiky a TV posílen
o 2 disponibilní hodiny v 6. a 7. ročníku.
Pro žáky 7. ročníku je v rámci vyučovacího předmětu tělesná výchova pořádán v případě dostatečného
zájmu lyžařský kurz. Kurz může být v případě potřeby doplněn zájemci z 8. a 9. ročníku.
Výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacích
obsazích jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, a to v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Při hodnocení žáka se na 1. i 2. stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 6. ročník

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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Tělesná výchova

6. ročník

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

aktivně vykonává cviky přiměřené svému pohlaví a věku Preventivní pohybová činnost - správné držení těla,
zvyšování kloubních pohybů, správné zapojení dechu,
význam pohybu pro zdraví
rozlišuje pohybové činnosti pro rekreační a výkonnostní Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců.
sport a zařazuje pohybové aktivity do svého volného
času
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
zařazuje do svých pohybových aktivit cviky zaměřené na Celkové posilování svalového aparátu
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
zvyšování zdatnosti a seznamuje se se sestavením
Rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost,
jednoduchého kondičního programu dle svých potřeb
kondiční programy, manipulace se zatížením.
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
dodržuje pravidla bezpečnosti a seznamuje se s pravidly Hygiena a bezpečnost při sportech a pohybových
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního poskytnutí 1. pomoci
činnostech, pravidla 1. pomoci
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
podle svých předpokladů zvládá pohybové dovednosti Pohybové hry s různým zaměřením (i netradiční)
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
potřebné k tělovýchovným aktivitám
Úpolové hry; základy sebeobrany.
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
Atletika – běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalostní
činnostech
běh, motivovaný běh v terénu (do 20 min.), hod
kriketovým míčkem, skok daleký.
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie,
přeskok, cvičení s náčiním a na nářadí
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
využívá získané pohybové dovednosti při hrách a
Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
soutěžích a rekreační činnosti
kombinace a systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie. Florbal, fotbal, vybíjená, přehazovaná,
házená, basketbal.
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
dovede zhodnotit předvedené pohybové činnosti
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie,
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
přeskok, cvičení s náčiním a na nářadí
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
snaží se předvést dané cviky podle tělocvičného
Komunikace v TV - názvosloví, povely, signály, gesta,
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
názvosloví
značky, základy grafického zápisu pohybu
časopisů, uživatele internetu
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Tělesná výchova
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

6. ročník
soutěží v duchu fair play

Pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich
aplikace při hře v poli

rozliší činnosti všech aktérů podílejících se na sportovní Pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich
hře, rozlišuje práva a povinnosti hráčů a rozhodčích
aplikace při hře v poli
Zásady jednání a chování na sportovních akcích a
hrách (v různém prostředí a při různých činnostech).
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
dovede se samostatně rozcvičit vzhledem k následující Prevence a korekce jednostranného zatížení a
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
pohybové činnosti
svalových dysbalancí - nevhodná cvičení a činnosti.
zatěžovanými svaly
Průpravná a kompenzační cvičení.
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
v rámci družstva se domluví na vhodné taktice, dodržuje Vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
pravidla hry a stanovenou taktiku
pohybových činnostech
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
změří a zapíše výkony dle disciplíny, dovede vyhodnotit Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností
výkony, eviduje je a vyhodnotí
výkony v jednotlivých pohybových činnostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti, převzetí zodpovědnosti za své zdraví jakožto
nejdůležitější životní hodnotu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v týmu, ve skupině, ve dvojicích. Komunikace v TV - povel, signál.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj herních dovedností, zvládání pravidel soutěží, akce "sportovní den".
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Pozitivní naladění mysli, význam pohybu pro zdraví - relaxační cvičení, seznámení s různými pohybovými aktivitami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, nezneužívání síly k řešení konfliktu, osvojování základních hygienických pravidel při
sportu.
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
aktivně vykonává cviky přiměřené svému pohlaví a věku Preventivní pohybová činnost - správné držení těla,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zvyšování kloubních pohybů, správné zapojení dechu,
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
význam pohybu pro zdraví
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
rozlišuje pohybové činnosti pro rekreační a výkonnostní Rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
sport a zařazuje pohybové aktivity do svého volného
času
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
zařazuje do svých pohybových aktivit cviky zaměřené na Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
zvyšování zdatnosti a seznamuje se se sestavením
programy, manipulace se zatížením.
jednoduchého kondičního programu dle svých potřeb
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti a seznamuje se Hygiena a bezpečnost při sportech a pohybových
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního s pravidly poskytnutí 1. pomoci
činnostech, pravidla 1. pomoci při TV a sportu v
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
různém prostředí a klimatických podmínkách.
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
podle svých předpokladů zvládá pohybové dovednosti Pohybové hry s různým zaměřením (i netradiční).
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
potřebné k tělovýchovným aktivitám
Úpolové hry; základy sebeobrany.
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
Atletika - běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalostní
činnostech
běh, základy překážkového běhu, skok do dálky,
seznámení se skokem do výšky, hod kriketovým
míčkem (granátem).
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie, nácvik
přeskoku přes kozu, cvičení s náčiním a na nářadí.
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou.
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7. ročník

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

využívá získané pohybové dovednosti při hrách a
soutěžích a rekreační činnosti, zná a orientuje se v
pravidlech vybraných her

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

dovede zhodnotit předvedené pohybové činnosti a
označí jejich nedostatky

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

soutěží v duchu fair play, vyhledává informace o
aktuálním sportovním dění (olympiády, turnaje...)

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí

snaží se předvést dané cviky podle tělocvičného
názvosloví

Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace a systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie. Florbal, fotbal, házená, basketbal, volejbal,
badminton.
Gymnastika - jednoduchá sestava - akrobacie, nácvik
přeskoku přes kozu, cvičení s náčiním a na nářadí.
Komunikace v TV - názvosloví, povely, signály, gesta,
značky. Základy grafického zápisu pohybu. Vzájemná
komunikace a spolupráce při osvojovaných
pohybových činnostech.
Olympionismus, významné sportovní soutěže

rozliší činnosti všech aktérů podílejících se na sportovní Zásady jednání a chování na sportovních akcích a
hře, rozlišuje práva a povinnosti hráčů a rozhodčích
hrách (v různém prostředí a při různých činnostech).
spolupracuje s ostatními členy družstva, dohodne se na
jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva, chápe
svou roli v družstvu
dovede se samostatně rozcvičit vzhledem k následující
činnosti a protáhnout se po zátěži

zařazuje do svého pohybového režimu vyrovnávací
cvičení, vědomě se soustředí na správné provedení
cviku

Pravidla osvojovaných pohybových činnosti - her,
závodů, soutěží; spolupráce při hrách.
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí - průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení.
Soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení).

změří a zapíše výkony dle disciplíny, dovede vyhodnotit Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností výkony v jednotlivých pohybových činnostech
měření, evidence, vyhodnocování.
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

7. ročník
v souladu s individuálními předpoklady zvládá
osvojované pohybové dovednosti lyžařského
(snowboardového) výcviku

Lyžování (snowboarding) - sjezdové lyžování, lyžařská
turistika, jízda na vleku, lyžařská výstroj

dodržuje pravidla bezpečného chování na sjezdovce,
vleku a v zimní horské krajině, orientuje se v prostoru
při nestandardních podmínkách

Bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, dodržování
pravidel chování na lyžařském výcviku (ubytování,
cesta...).

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti, převzetí zodpovědnosti za své zdraví jakožto
nejdůležitější životní hodnotu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, osvojování základních hygienických pravidel při sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Povzbuzování ostatních za účelem dosažení lepších výkonů, udržování týmového ducha při hrách a soutěžích, fair play jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce při týmových aktivitách, pomoc při nácviku obtížnějších prvků, vzájemná dopomoc, záchrana.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vhodné chování na sjezdovce a v horské krajině (ohleduplnost k životnímu prostředí).
Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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8. ročník

•
•

RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
aktivně vykonává cviky přiměřené svému pohlaví a věku Rekreační a výkonností sport, sport dívek a chlapců

rozlišuje pohybové činnosti pro rekreační a výkonnostní
sport a zařazuje pohybové aktivity do svého volného
času
zařazuje do svých pohybových aktivit cviky zaměřené na
zvyšování zdatnosti a seznamuje se se sestavením
jednoduchého kondičního programu
dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti a zná pravidla
poskytnutí 1. pomoci, odmítá návykové látky a zná
jejich dopad na lidské zdraví

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními
podle svých předpokladů zvládá pohybové dovednosti
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
potřebné k tělovýchovným aktivitám
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech

Rekreační a výkonností sport, sport dívek a chlapců

Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
programy, manipulace se zatížením
Hygiena a bezpečnost při sportech a pohybových
činnostech, pravidla 1. pomoci při TV a sportu v
různém prostředí a klimatických podmínkách.

Pohybové hry s různým zaměřením (i netradiční)
Úpolové hry; základy sebeobrany.
Atletika - běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalostní
běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu,
skok do dálky a do výšky, hod kriketovým míčkem
(granátem), základy vrhu koulí
Gymnastika - akrobacie, přeskok přes kozu, cvičení s
náčiním a na nářadí
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem - základy rytmické
gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční formy cvičení
pro daný věk žáků
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8. ročník

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

využívá získané pohybové dovednosti při hrách,
soutěžích a rekreační činnosti, zná a orientuje se v
pravidlech vybraných her

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu

zhodnotí předvedené pohybové činnosti a označí jejich
nedostatky

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly

soutěží v duchu fair play, projevuje respekt opačnému
pohlaví a handicapovaným, sleduje aktuální sportovní
dění

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
vyrovnávací cvičení, vědomě se soustředí na správné
provedení cviku

předvádí dané cviky podle tělocvičného názvosloví,
komunikuje v souladu se smluvenými povely a signály

rozlišuje a uplatňuje činnosti všech aktérů podílejících
se na sportovní hře, rozlišuje práva a povinnosti hráčů,
rozhodčích a diváků
spolupracuje s ostatními členy družstva, dohodne se na
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
dovede se samostatně rozcvičit vzhledem k následující
činnosti a protáhnout se po zátěži

Sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní
kombinace a systémy, utkání podle pravidel žákovské
kategorie. Florbal, fotbal, házená, basketbal, volejbal,
badminton.
Gymnastika - akrobacie, přeskok přes kozu, cvičení s
náčiním a na nářadí
Komunikace v TV - tělocvičné názvosloví, smluvené
povely, signály, gesta, značky, základy grafického
zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při
osvojovaných pohybových činnostech
Historie a současnost sportu - olympionismus,
významné soutěže a sportovci

Zásady jednání a chování na sportovních akcích a
hrách (v různém prostředí a při různých činnostech)
Pravidla osvojovaných pohybových činností - her,
závodů, soutěží; spolupráce při hrách, taktika
Prevence a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí - průpravná, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
Soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení,
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace
zdravotních oslabení)

změří a zapíše výkony dle disciplíny, dovede vyhodnotit Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností výkony v jednotlivých pohybových činnostech
měření, evidence, vyhodnocování
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TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

dodržuje pravidla bezpečného chování na silnici v roli
Turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu, chůze i
chodce i cyklisty, řídí se pravidly při turistické akci
v mírně náročném terénu, uplatňování pravidel
(výletě), orientuje se v prostoru při nestandardních
bezpečnosti silničního provozu v roli chodce (cyklisty),
podmínkách
ochrana přírody, základy orientačního běhu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání a uvědomování si svých možností v různých pohybových činnostech, sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti, převzetí zodpovědnosti za své zdraví jakožto
nejdůležitější životní hodnotu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvíjení sebekontroly a sebekázně striktním dodržováním sjednaných pravidel, osvojování základních hygienických pravidel při sportu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce při týmových aktivitách, pomoc při nácviku obtížnějších prvků, vzájemná dopomoc, záchrana.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v týmu, ve skupině, ve dvojicích, komunikace s učitelem/ trenérem/ vedoucím na sportovních akcích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Povzbuzování ostatních za účelem dosažení lepších výkonů, udržování týmového ducha při hrách a soutěžích, fair play jednání.
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Cíl hodnocení
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení očekávaných výstupů
(znalostí, schopností, dovedností i postojů) v daném období. Žák díky tomu získá informaci, jak se
mu podařilo zvládnout problematiku výchovně vzdělávacího procesu, jak dovede využívat získané
vědomosti a dovednosti.
Formy hodnocení
Během školního roku jsou žáci hodnoceni průběžně a na konci každého pololetí prostřednictvím
vysvědčení souhrnně. Škola využívá kvantitativní normativní hodnocení. Ke klasifikaci se používají
klasifikační stupně.
Průběžné hodnocení
Průběžné hodnocení vědomostí, dovedností, případně schopností a postojů zaznamenávají
vyučující do elektronických žákovských knížek žáků a do svých klasifikačních záznamů. V 1. ročníku
se místo elektronické žákovské knížky používá notýsek, do něhož se zapisuje hodnocení písemně.
Podobu těchto záznamů si vytváří každý vyučující na základě svých zkušeností a potřeb. K hodnocení
žáků škola využívá klasifikační stupně, které vycházejí z hodnocení uvedeném ve školním řádu. Při
vynikajícím výkonu v psaném ověřování vědomostí, může vyučující použít při hodnocení výborně
podtržítko, hvězdičku nebo razítko. Škola při hodnocení používá váhový systém známek a všichni
vyučující hodnotí žáky podle stejných klasifikačních kritérií. V 1. ročníku se ke klasifikaci používají
známky a razítka. V ostatních ročnících probíhá klasifikace známkami od počátku výuky dle rozvrhu.
Souhrnné hodnocení
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí
kvalita práce, naplnění školních vzdělávacích výstupů a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Stupeň prospěchu se určuje na základě průměru z klasifikace za příslušné
období, který je dále zohledněn prací žáka ve škole a jeho přístupem k práci. Výslednou známku za
klasifikační období zákonní zástupci naleznou v elektronické žákovské knížce a v písemné podobě
na vysvědčení. Na žádost rodičů a doporučení PPP je možné využít slovní hodnocení.
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6.2 Kritéria hodnocení
K hodnocení žáků škola využívá klasifikační stupně, které vycházejí z hodnocení uvedeném ve
školním řádu.
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