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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP:Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
MOTIVAČNÍ NÁZEV:Škola pro správné kluky a holky

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY:Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY:Jasanová 2, Brno, 63700
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:Mgr. Přemysl Jeřábek
KONTAKT:e-mail: reditel@zsjundrov.cz, web: http://zsjundrov.cz
IČ:44994290
IZO:044994290
RED-IZO:600108350
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:Mgr. Martina Hájková

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE:Statutární město Brno, MČ Brno-Jundrov
ADRESA ZŘIZOVATELE:Veslařská 56, 63700 Brno
KONTAKTY:
tel.: 541 420 372
e-mail: starostka@jundrov.brno.cz

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD:1. 9. 2016
VERZE SVP:2
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:13. 9. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:31. 8. 2016
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................................................
ředitel školy

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

Mgr. Přemysl Jeřábek
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje
vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v klidné části města v blízkosti lesa a parků. Budova a prostory školy jsou
stavěny pro 450 žáků.

2.3 Charakteristika žáků
Většina žáků jsou děti z Jundrova. Složení je pestré, jsou zde zastoupeny všechny sociální skupiny.
Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SVP. Každý integrovaný žák má vypracován na
základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně
aktualizován a doplňován, na jeho zpracování se podílí příslušní pedagogové, speciální pedagog,
rodiče, případně i žák.

2.4 Podmínky školy
Podmínky školy
Areál školy je možné rozdělit na 2 propojené části – hlavní budovu, tělocvičnu s bazénem, hřiště,
dětskou zahradu a víceúčelovou halu.
Škola má svou vlastní kuchyni. Jídelna je prostorná, s upravenou akustikou. V přístavbě se nachází
bazén a nad ním prostorná tělocvična, k dispozici jsou šatny a kompletní sociální zázemí (odděleně
pro školu a pro veřejnost). Tělocvična má kvalitní osvětlení, spolu s venkovním hřištěm slouží
potřebám školy i veřejnosti.
Areál hřiště slouží pro – atletiku, fotbal, baseball, míčové hry. Pro děti mladšího školního věku
(především pro školní družinu) je určena dětská zahrada s aktivními prvky.
Škola je bezbariérová, integrovat osoby se sníženou pohyblivostí je možné s pomocí asistenta.
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Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních
technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.
Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky. Učitelé mají k
dispozici počítače ve sborovně a v kabinetech. Počítače na hlavní budově jsou propojeny do
počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet, v celé budově školy je možnost
bezdrátového připojení na internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové
heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou
schránku s adresou. Zákonní zástupci mají k využití elektronickou žákovskou knížku, třídní učitelé
využívají elektronickou třídní knihu.
Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní nápojové a potravinové
automaty, žáci mají možnost využít zásobníků čaje ve školní jídelně. Pro žáky ve škole je k dispozici
školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), školní dětská zahrada s aktivními prvky a
environmentální učebnou pro ŠD a žáky 1. stupně.
Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí u sportovního areálu školy (tělocvičny a hřiště); sociální
zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost (tělocvičny jsou pronajímány
organizované veřejnosti, v určitý čas má neorganizovaná veřejnost přístup zdarma na školní
hřiště).
Školní družina
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním
školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové
činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění
únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní
potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn.
dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších
subjektů nabízejících aktivní využití volného času.
Od 1. 9. 2010 funguje při škole i školní klub.

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
EVALUACE ŠKOLY
Autoevaluace školy
oblasti autoevaluace
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I/program školy
sledované jevy
a) soulad školního programu s RVP
b) další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita
programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, průřezová témata
c) dokument - ŠVP
ukazatele stavu:
• soulad ŠVP s RVP
• plnění školního vzdělávacího programu
• relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy
• programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
• soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou žáků a rodičů
• variabilita ŠVP
metody:
• kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP
• vlastní hodnocení učitelů a žáků
2/podmínky ke vzdělávání
sledované jevy
a) vliv personálních podmínek na vzdělávání
b) materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, učebnice,
technické prostředky
c) kvalita pracovního prostředí školy
d) efektivita využívání finančních zdrojů
e) rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty…)
ukazatele stavu:
8
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• vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání
• tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků
• funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor…
• kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole
• vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat - tzn. didaktická úroveň vybavení
pomůckami, technikou, studijním materiálem…
• efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy
• zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech)
metody:
• pozorování
• kontrola
• skupinová diskuse
• sebehodnocení vedení školy
• sebehodnocení učitelů a žáků
• zhodnocení inventarizace
3/ průběh vzdělávání
sledované jevy
a) průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP
b) dokument - pravidla hodnocení
ukazatele stavu:
• podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP
• kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy,
hodnocení, motivace, komunikace, klima
• vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky)
• návaznost učiva
9
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• rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích
způsobilostí žáků
• účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování
• využívání sociálních forem vzdělávání
• využívání metod samostatné práce žáků
• individuální přístup k výuce
• efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické technika
• prostor pro individuální nebo skupinové aktivity
• uplatnění kooperativní techniky učení
• využití vstupních motivačních metod
• motivace v průběhu výuky
• dodržování stanovených pravidla hodnocení
• prověřování výchozích znalostí a dovedností
• průběžné vyhodnocování výsledků učení
• vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení
• prostor pro vyjadřování vlastního názoru
• dodržování pravidel komunikace
• psychosociální podmínky výuky
metody:
• školní dokumentace
• kontrola a pozorování
• skupinová diskuse
• sebehodnocení vedení školy
• sebehodnocení třídních učitelů, učitelů
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• hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)
4/výsledky vzdělávání
sledované jevy
výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání
ukazatele stavu
• efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání
• dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP
• zvládání očekávaných výstupů
• používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení)
• dovednost spolupracovat
• dovednost komunikovat
• pracovní dovednosti
• nízký počet neúspěšných a trestaných žáků
• vysoký stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• velmi dobré výsledky v testech
• úspěšné uplatnění žáků
• výsledky žáků v soutěžích
• existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré disciplíny
metody:
• školní dokumentace
• kontrola a pozorování
• skupinová diskuse
• sebehodnocení vedení školy
• sebehodnocení třídních učitelů, učitelů
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• hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)
5/podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy
sledované jevy
a) kvalita výchovného poradenství
b) přístup k informacím a jejich přenos
c) kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy
d) vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání
e) vztahy se zřizovatelem a školskou radou
f) klima, kultura, étos školy
ukazatele stavu
• kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů
• přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím
• poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků
• kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek
• úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti – např. PPP,SPC…
• existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu
• existence zřetelně přívětivého prostředí
• existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy
• úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů
metody:
• školní dokumentace
• skupinová diskuse
• sebehodnocení vedení školy
• sebehodnocení učitelů a žáků
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6/ řízení školy
sledované jevy
a) kvalita systémového řízení
b) plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol…)
c) efektivita organizace školy
d) metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium…
e) systém vedení pedagogických pracovníků - především efektivita výsledků hospitací
f) kontrolní systém
g) dokument - koncepční záměr rozvoje školy
h) dokument - školní řád
i) dokument – pravidla hodnocení
ukazatele stavu:
• vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy
• realizovatelnost koncepčních záměrů – zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu
• koncepčnost řídících činností ve škole - jejich zřetelná strategie
• míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy
• účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy
• účelnost rozvrhu hodin
• kvalita a efektivita školního řádu
• koncepční zajištění personálního rozvoj
• vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k
realizovanému vzdělávacímu programu
• systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy
• zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím
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• systém prosazování progresivních trendů vzdělávání
• kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci)
• kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé)
• kvalita kontroly provozu
metody:
• školní dokumentace
• skupinová diskuse
• sebehodnocení vedení školy
• sebehodnocení učitelů a žáků
7/ úroveň výsledků práce školy
sledované jevy
a) kvalita výsledků vzdělávání
b) prezentace školy
c) spolupráce s partnery
d) organizace akcí školy – vystoupení, přehlídek, výstav…
e) dokument – výroční zpráva
ukazatele stavu:
• zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání
• propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy
• prezentace školy na veřejnosti a odezva
• zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit
• organizace vystoupení, koncertů, výstav…
• účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách…
• účast žáků a rodičů na akcích školy
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• kvalita výroční zprávy
metody:
• pozorování
• kontrola
• skupinová diskuse
Činnosti vychází z Vyhlášky 15/2005 Sb. § 9
Oblast evaluace
1/ Vzdělávací program
2/ Podmínky vzdělávání
2/ Průběh výchovy a vzdělávání
3/ Výsledky vzdělávání
4/ Obraz školy
5/ Řízení
tabulka

Autoevaluace školy
oblast

cíl

materiály/sledovaný

metody

časové

jev

rozložení

Vzdělávací Soulad ŠVP a dokumentace ŠVP

zprávy

program

rozbory

RVP
tematické plány

ČŠI,

vlastní nelze ovlivnit
každoročně

analýzy PK,MZ, kontrola ročně
plánů, hospitace

podle plánu
hospitací

Uplatňování

ŠVP, výuka

rozbory

hospitačních průběžně –

strategických

záznamů,pozorování,

plán

postupů

pohovor

hospitací

příprava na výuku

rozbory
záznamů

hospitačních průběžně –
plán
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hospitací
Podmínky Úroveň řízení pedagogická
vzdělávání školy

kontrola dokumentace měsíčně

dokumentace

/TK, TV, KL, evidence – čtvrtletně
hlášení/

podklady

průběžně

vyžádané hodnocení zřizovatelem ročně

zřizovatelem-ŠR
dokumentace školy

stanovisko ŠR
kontrola,

rozbory průběžně

výkazů smluv, audit
Prostorové

a didaktická technika

materiální
podmínky
stav

-

vybavení učeben
sociální zařízení

pozorování
dotazník

průběžně

pro

žáky,

učitele,
rodiče,

zaměstnance

školy

-

vyhodnocení
učebnice

souhrny
učitelů,
rozbor

požadavků ročně
ŽP,

žáků –
záznamů,

pohovory
knihovní fond

sledování

evidence

- ročně

využívání
BOZP

zprávy o stavu BOZP- ročně
vyhodnocení závěrů

prostory pro výuku a dotazníky,
relaxaci

pohovory, ročně

záznamy z jednání PR,
MZ, PK,ŽP

metodická pomoc

nabídky
pohovory,

vzdělávání, průběžně
rozbory

požadavků, přehledy
DVPP

plán DVPP -sledování ročně
využívání

nabídky,

rozbory
granty

zpracování

žádostí aktuálně

úspěšnost
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Ekonomické
podmínky
stav

hospodaření
-

plnění

rozpočtu

závazných

managment

a průběžně

ukazatelů,

rozbory výkazů, smlouvy
audit

ročně

ekonomická

zpráva, ročně

rozpočet
Personální
podmínky

personální

obsazení – kontrola záznamů

ročně

- záznamy pracovníků

stav
systém řízení školy – dotazníky,zápisy,
pracovní úseky a jejich rozbory,
členění

průběžně

pohovory,

/předmětové kontrola plnění plánu

komise, MZ, VP,MP../
profesní růst

přehled využití nabídky průběžně
vzdělávání

-

rozbor

pedagog. rady – rozbor
zápisů
systém

odměňování –

podmínky

přidělování

nenárokových

složek

platu
autoevaluace učitele

rozbory

hospitací – ročně

pohovory, vyhodnocení,
metodologie
rozhovory
fungování ŽP

kontrola

plnění průběžně

plánu,rozhovory,
rozbory

z

jednání,

beseda
Klima
stav

školy- přehledy
pracovních

akcí,

plány rozbor

písemných průběžně

úseků, záznamů

hodnocení práce úseků prezentace

plánů,
na

webu

ročně

školy
dotazníky

žákovské, vyhodnocení a rozbory hodnotící
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učitelské, rodičovské a dotazníků
pracovníků školy

období

pohovory

se průběžně

zaměstnanci
Průběh
výchovy

Rozvoj

metody uplatňované ve hospitace - rozbor

a uplatňování

průběžně

výuce

vzdělávání vzdělávacích
strategií ŠVP
podpora žáků při učení žákovské

práce, průběžně

pozorování, sledování
samostatná práce žáků dokumentace

činnosti průběžně

žáka, pozorování
optimalizace

klimatu dotazníky, anketa

ročně

pro učení
tématické plány

kontrola, hospitace

1 x ročně

výuka

hospitační pozorování

průběžně

autoevaluace žáka

kontrola, hospitace

průběžně

vedení

i portfolio-

žákovské

pracovní 1 x ročně

učitelské dokumentace složka, dokumentace
evaluace autoevaluace rozbory a vyhodnocení dle plánu
Rozvoj
sociálních

učitele

záznamů

vztahy ve škole

dotazníky, pohovory

a

1 x ročně

pozorování

osobnostní
způsobilostí
žáků
žákovské práce

rozbory, pozorování,

průběžně

kontroly, hospitace
výchovné problémy
/záškoláctví,
drogy atd./

šikana,

kontrola

plnění průběžně

povinností VP, MP, plán
VP,

MP,

rozbor

pohovory,
přehledů,

dotazníky
adaptace žáků

pozorování, rozhovory, průběžně
pohovor,

písemné
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záznamy
Výsledky

Dosahování

testy, písemné práce, rozbory,

vzdělávání vzdělávacích projekty,
cílů

pozorování, ročně

pracovní popis

aktuálně

portfolia
výsledky v olympiádách rozbor

výsledkových průběžně

a soutěžích

listin

úroveň výstupů

hospitace,rozbory

ročně

žákovské práce, Cermat.
úspěšnost absolventů

rozbor,

aktuálně

statistická každoročně

šetření
úroveň

obhajoby vyhodnocení,

závěrečných

každoročně

prezentace práce

ročníkových prací
úroveň

závěrečných rozbor výsledků

konec

prací /5.,9.r./

příslušného
období

Projevy

prostředí třídy

pozorování, hospitace

úroveň kompetencí

hospitace,

průběžně

praktických
návyků,
dovedností
hospitace,

vzájemné průběžně
pozorování,

prezentace
zájmové aktivity

kontrola

prezentace průběžně

aktivit – přehledy
Obraz školy Vztah žáků a přijímací
rodičů

řízení, přehledy a vyhodnocení 1 x ročně

ke přihlášky ke studiu

př. řízení

škole
prezentace

školy, kontrola, přehledy, web průběžně

projekty
třídní

školy
schůzky, zápisy ze schůzek a 4 x ročně

informační hodiny

informačních

hodin

-

rozbor
Vztah

rodičů účast na školních akcích rozhovory

s rodiči, průběžně
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ke škole

statistika, přehledy
podpora školy

dotazníky

ročně

jednání ŠR

zápisy

aktuálně

výroční zpráva

1 x ročně

Vyhodnocení,

získání aktuálně

Školská rada, výroční zpráva
veřejnost
sponzoring

prostředků
web

příspěvky

na průběžně

web.stránky školy
Řízení

Řízení školy

systém řízení

plán, dotazníky

1 x ročně

řídící činnost

sestavení plánu

1 x ročně

organizace školy

rozbory dokumentů

1 x ročně

personální rozvoj

plánování, rozbor stavu 1 x ročně

kontrolní systém

kontrola,

pozorování, 1 x ročně

dotazníky,

diskuze,

hospitace, hodnocení
koncepční záměr školy plán - zpracování
klasifikační řád

1 x 3 roky

pravidla pro hodnocení 1 x 3 roky

slabé a silné stránky SWOT

učitelé,

školy

rodiče, zřizovatel

školní řád

pozorování,

žáci, 1 x 3 roky

diskuse, ročně

rozhovory, pohovor
zprávy BOZP,PO, revize kontrola,

zprávy, každoročně

hlášení, rozbor
výroční zpráva

výroční

zpráva každoročně

/pedagog.část

-vlastní

hodnocení
ekonomická

školy

-

část/

rozbor
ČŠI

rozbory zpráv, výsledků nelze ovlivnit

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
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obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu
jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel.
sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a
zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství
školy a externí vztahy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita
a rozvoj lidských zdrojů,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické
řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti
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2.5.3 Nástroje autoevaluace
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti,
hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné
hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba
absolventů, zpětná vazba externích subjektů

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce
neziskové organizace
obec/město
střední školy
školská rada

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek,
na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky a elektronickou
poštou dle přání rodičů (zákonných zástupců). Pro zákonné zástupce a veřejnost škola každoročně
pořádá Den otevřených dveří, na návštěvu zveme i mateřské školy z okolí.
Zákonní zástupci mají možnost zapojit se do spolupráce se školou i na neformálních setkáních v
rámci akcí, které škola pořádá.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Škola má k dispozici kvalifikovaný pedagogický sbor, který se věnuje žákům nejen ve výuce, ale i
v rámci mimoškolních aktivit. Na škole pracuje rovněž kvalifikovaná výchovná poradkyně,
koordinátorka environmetální výchovy, metodička prevence a koordinátorka ŠVP. Prioritou školy
je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. Velký
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důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou
psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a
v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.

2.9 Dlouhodobé projekty
Dlouhodobé projekty
Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle učiva a stanovených výstupů, se
zaměřením na zvládnutí kompetencí nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé
projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci
se svým třídním učitelem.
Mezinárodní den jazyků Evropská unie – žáci se seznamují s členskými státy EU a vybranými
oblastmi (vznik EU, zemědělství, obchod, životní prostředí, památky, osobnosti atd.).
Projekty žáků 9. ročníku - Závěrečné práce
Zdravé zuby - 1.st.
Adopce na dálku - adopce indického chlapce J. M. Fernandes
Recyklohraní
Projekt EVVO - Les
Jak se žije
Hospic atd.
Informační a komunikační technologie
ODBORNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE - Projekt
Žáci utvoří týmy (příp. zůstanou jednotlivě) – možnost učit se spolupracovat, řešit problémy a
případné konflikty.
Metodologie odborné písemné práce:
v průběhu celého roku žáci mohou zpracovávat ročníkovou práci a tak si osvojují postup
zpracování písemné odborné práce
Český jazyk – sloh
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OSV – práce v týmu, poznávací schopnosti, kreativita
MDV – role autora
prosinec
Každý tým si zvolí téma vhodného rozsahu, hloubky a také podle toho, jestli mají přístup k
dostatečnému množství pramenů informací.
1. etapa:Stanovení tématu
• šířka, hloubka tématu, limity při volbě tématu
Volená témata mohou zasahovat do některého předmětu.
Žák si dokáže uvědomit šíři jemu dostupných zdrojů informací, umí se v nich orientovat a
vyhledávat.
O nalezených pramenech dokáže pořídit stručný záznam .
2. etapa:Získávání informací
• prameny informací (ústní, zvukové – přednáška, rozhovor, konference, seminář, rozhlas …;
písemné, obrazové – knihy, periodika, normy, letáky, zákony, encyklopedie, TV …; vlastní
zkušenost)
• zdroje informací (knihovny – institucionální, soukromé, veřejné, odborné …; informační
střediska, archivy, databáze, web, e-mail …)
• postup vyhledávání, výběru a získávání informací
• záznam o prameni informací
EGS – přístup k informacím ze světa,
MDV – zdroje informací – kritické posuzování obsahu apod.,
VDO – mít na paměti, že na webu je svoboda slova (ráj grafomanů, otázka relevance a validity
informací),
OSV – duševní vlastnictví, informační etika, autorský zákon,
VDO – pochopení významu autorského zákona
Při čtení dodržuje základní zásady.
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Dokáže si vybrat důležité prameny, vytipovat důležité pasáže.
Při studiu pramenů informací dokáže využít možností grafického zpracování kopie textu a také si
umí udělat poznámky a výpisky.
Dodržuje zásady rozlišení doslovného citátu, parafráze a vlastních myšlenek. U poznámek uvádí
pramen informací.
3. etapa:Studium informací
• čtení (zásady, postup studia odborného pramene informací)
• grafické zpracování textu (barevnost, podtrhávání, zatrhávání, …)
• samostatné poznámky a výpisky
Nastudované informace dokáže zpracovat do uceleného dokumentu s logickým postupem
výkladu.
Pro zpracování využívá své poznatky a schopnosti v práci s textovými a grafickými editory, příp.
tabulkovými procesory.
Respektuje zadané požadavky.
4. etapa:Zpracování informací
• struktura písemného projevu (osnova, úrovně, logická struktura)
• postup zpracování textu vč. obrazového vybavení
• požadavky na rozsah a úpravu dokumentu
• informační etika, autorský zákon (citáty, citování použitých pramenů)
MDV – stavba sdělení (písemná odborná práce) Dodržení termínu pro odevzdání pracovní verze k
připomínkám.
Práce odpovídá stanoveným požadavkům.
Každý tým dokončí výsledný dokument tak, aby splňoval formální i estetické nároky poloodborné
písemní práce středního rozsahu.
5. etapa:Výstup
• typy odborných písemných prací (stručná zmínka)
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• formální náležitosti a grafická úprava výsledné práce
Odevzdání čisté verze splňující stanovené požadavky ve stanoveném termínu.
(Jde o typ práce přibližně odpovídající seminární práci.)
Týmy prezentují svou ročníkovou práci před ostatními spolužáky ve skupině.
6. etapa:Prezentace
• ústní projev (verbální a neverbální složka)
• prezentační technika (SW, technika)
• PowerPoint – tvorba jednoduché prezentace
OSV – tvořivost, pravidla komunikace,
VDO – prezentace, diskuse a argumentace
Společné shrnutí a zhodnocení celého procesu tvorby ročníkové práce.
pokrytí průřezových témat:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kooperace a kompetice
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Kreativita
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Devítka - závěrečná práce
Zadavatelé projektu - vyučující předmětů
Námětem - okruh vzdělávací oblasti, průřezové téma apod .
Žáci devátého ročníku se na začátku školního roku do poloviny měsíce října přihlásí k zpracování
jednoho z navržených témat.
V průběhu pololetí zpracovávají téma, konzultují se zadavatelem způsob zpracovaní, průběžné
hodnocení a závěrečnou prezentaci své práce.
Na počátku druhého pololetí probíhá veřejná prezentace závěrečných prací žáků před porotou,
kterou tvoří zadavatel projektu, další pedagogický pracovník zpravidla třídní učitel, zástupkyně
ředitele nebo ředitel školy a zástupce rodičů žáka.
Každý z členů komise hodnotí prezentaci žáka a výsledek tohoto hodnocení je zpracován do
tabulky. Z ní vychází celkové hodnocení t.j. pořadí od nejúspěšnějšího prezentanta přes úspěšné
po neúspěšné.
O úspěšné obhajobě je vydáno žákovi osvědčení.
Za nejlépe zpracované a obhájené téma obdrží žák navíc věcnou odměnu.
Výsledky obhajob jsou zveřejněny na webu školy.
Cílem projektu je ověření některých klíčových kompetencí u žáka zejména v oblasti
komunikativních dovedností, podpora individuálních předpokladů rozvoje žáka a jeho praktická
připravenost na další vzdělávání.
pokrytí průřezových témat:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Den jazyků
Už několik let se žáci na naší škole zapojují do projektu Evropský den jazyků. Učitelé jazyků
každoročně organizují pro děti 4.-9. tříd soutěž, v rámci kterých žáci prokazují svoje znalosti,
vědomosti a dovednosti z různých oblastí zemí EU /např. lidové tradice, kultura, sport,
architektura/. Každá třída si vylosuje jednu zemi EU a plní zadané úkoly. Tento projekt zábavnou
formou napomáhá k rozšíření znalostí všech žáků. Žáci mají možnost prokázat celou řadu
kompetencí, kterými jsou vybavováni v průběhu školní docházky. Rovněž projekt umožňuje
realizovat některé okruhy průřezových témat – vždy záleží na tématu, které je vybráno pro daný
školní rok.
Kromě této aktivity se děti zúčastní webové konference s partnerskými školami z Itálie, Španělska,
Islandu a Slovenska. Mají možnost pohovořit a zazpívat si anglicky se zahraničními spolužáky a
zdokonalit se tak v tomto jazyce.
pokrytí průřezových témat:
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kulturní diference
Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Stuttgart
Spolupráce Brno – Stuttgart
Od listopadu 2004 má naše škola partnerskou školu v Německu, a to v družebním městě města
Brna, ve Stuttgartu. K úspěšnému zahájení partnerství přispěla kromě aktivity našich žáků i řada z
našich pedagogů, a za to jim patří dnes velké poděkování.
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Spolupráci Brno – Stuttgart podporuje magistrát města Brna, a to částečně i finančně.
Vrcholem dosavadní spolupráce se bezesporu stalo mezinárodní setkání žáků partnerských škol v
roce 2006 v Beskydách. V roce 2007 připravila také německá strana pětidenní pobyt našich žáků v
německém městě Rothenburg.
Spolupráce našich škol – ZŠ Jasanová Brno a Friedensschule Stuttgart – se i nadále rozvíjí úspěšně.
Probíhá pravidelná výměna dopisů mezi žáky i další práce na projektech.
pokrytí průřezových témat:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
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Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

EVVO
Hlavním cílem projektu je nastartovat kvalitní výuku EVVO na naší škole. Obohatit vyučování o
projektovou výuku, kterou začleníme do plánu výuky EVVO, stejně jako vícedenní pobyt žáků
7.ročníku ve středisku ekologické výchovy, jehož součástí jsou výukové programy zaměřené na
témata rozvíjející environmentální povědomí žáků. Zvýšíme kvalitu výuky EVVO na naší škole
vzděláním pedagogického sboru a koordinátora EVVO. Upravíme školní pozemek tak, aby mohl
sloužit ke kvalitnímu environmentálnímu vzdělávání a to vybavením učebny v přírodě a
vybudováním bylinné skalky.
pokrytí průřezových témat:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
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Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Jak se žije
Projekt: Jak se žije….
Téma: Jak se žije…
Cíl: Seznámit žáky se zajímavými osobnostmi a jejich zaměstnáním.
Forma:
Žáci se během roku, přibližně jednou za měsíc, budou setkávat se zajímavými osobnostmi. Setkání
bude probíhat formou diskuze, na kterou se žáci pečlivě připraví a bude trvat cca 60 min.
Následně budou zpracovávat projekt, pravděpodobně plakát, který budou v prezentovat v hodině
Výchovy k občanství a za který budou ohodnoceni.
pokrytí průřezových témat:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
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Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Zdravé zuby
Již desátým rokem uskutečňujeme v naší škole komplexní výukový program péče o chrup pod
názvem ,, Zdravé zuby“. Je určen k prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ.
Do projektu je zařazena i soutěž. Cílem soutěže je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce
dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu. Během celého školního roku se
zapojují žáci 1. – 5. ročníku.
Průběh projektu:
V hodinách Prvouky a Přírodovědy vypracovávají žáci úkoly v pracovních listech a prakticky se učí
správné technice čištění zubů.
Během školního roku navštíví žáci svého stomatologa, nechají si potvrdit kartičku a po vyplnění
soutěžní otázky ji zašlou do soutěže.
Na závěr školního roku jsou jim předány diplomy s různými tituly.
Program „Zdravé zuby“ informuje žáky o výživě a jejím vlivu na zdraví, o potřebě snižování příjmu
sladkostí a tuků, o prevenci zubního kazu a první pomoci při úrazech. Pomáhá škole naplňovat
úkoly, které souvisí s prevencí dětských úrazů. Je propojen se všemi předměty
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1. stupně ZŠ.
pokrytí průřezových témat:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kreativita
Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Adopce na dálku
Projekt: „Adopce na dálku“
V listopadu 2006 byl předložen návrh na celoškolský projekt „Adopce na dálku“. Byl zjišťován
zájem mezi rodiči a pořádaná informační schůzka. V červnu 2007 byl projekt odsouhlasen.
Jako cílová země projektu byla pedagogy zvolena Indie a žáci poté vybírali z cca 6-ti dětí mezi 8 –
10 lety. Pro rozšíření povědomí o Indii proběhla na škole beseda se studentem z Indie a v rámci
OV navštívili žáci festival „Jeden svět“, na kterém shlédli filmové představení o životě a školství v
Indii.
V dubnu 2008 byl žáky vybrán chlapec Juje Maria Fernandes. Mezi chlapcem a dětmi probíhá
korespondence a jsou mu pravidelně posílány vybrané částky např. Vánoční jarmark.
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pokrytí průřezových témat:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Rab
Spolupráce Brno – Rab

35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
V roce 2008/2009 navázala naše škola také spolupráci se základní školou v Chorvatsku na ostrově
Rab.
Žáci měli možnost se v červnu 2009 osobně setkat při návštěvě naší školy na Rabu, což bezesporu
patří k vrcholu naší dosavadní spolupráce. Na příští rok se plánuje návštěva dětí z chorvatské školy
v České republice. Žáci si pravidelně píší a pracují na společných projektech během roku.
pokrytí průřezových témat:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

36

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Interaktivní škola 21. století
Realizace projektu EU OPVK má žákům a pedagogům poskytnout potřebné zázemí a podporu pro
rozpracování metod alternativního učení.
V rámci projektu bychom chtěli zkvalitnit výuku všech předmětů poskytnutím odpovídajících
školení všech vyučujících, tyto aktivity přispějí k obohacení výuky a následné motivaci žáků v
návaznosti na dosažení klíčových kompetencí. Porozumění textu a práce s textem jsou důležité i
pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Záměrem je zvýšit zájem dětí o
čtení, používání literatury a dovést je k hlavnímu cíli - ke čtení s porozuměním.
Do zvýšení čtenářské gramotnosti bude zapojena i výuka cizích jazyků. Nezbytnou součástí výuky
bude zařazování různých tradičních i netradičních forem výuky a využití ICT.
pokrytí průřezových témat:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání lidí
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
Na škole mají již svou tradici akce jako Noc s Andersenem, Den učitelů, Den Země, Den pro zdraví,
Akademie, Zahradní slavnost, jarmark a pořádání sportovních turnajů, ve kterých žáci získávají
spoustu praktických dovedností, vědomostí a postojů.
Škola pořádá pro žáky zahraniční poznávací a pobytové zájezdy, LVK, Školy v přírodě.

2.10 Mezinárodní spolupráce
Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 1. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje:
jazykový pobyt
partnerské školy: Škola již delší dobu udržuje kontakt se školou v Německu (Stuttgart).
Předmětem jsou vzájemné návštěvy a spolupráce v některých oblastech (např. oblast
environmentální výchovy a vzdělávání). Dále byla škola zapojena do mezinárodního projektu
Comenius - Erasmus. Od šk. r. 2008/2009 jsme navázali spolupráci se školou v Rabu v Chorvatsku.
společné projekty se zahraničním subjektem
studijní pobyt
výměnné pobyty
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
jazykové,
sportovní,
všeobecné
Od školního roku 2007/2008 jsme zahájili výuku podleŠkolního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání
/= Škola pro správné kluky a holky =/
Na jeho tvorbě se podíleli všichni učitelé školy. Vychází z rámcového vzdělávacího programu, který
je závazným dokumentem pro všechny školy v ČR.
Co nabízí pro vaše děti a naše žáky škola v tomto programu?
* Chceme vybavit žáky klíčovými kompetencemi pro život.
* Poskytnout jim adekvátní nebo dostatečnou vybavenost fyzickou, intelektovou, emoční,
hodnotovou /mravní/…
* Žák, který má určitou kompetenci, má také ujasněný a vhodný postoj k činnosti, kterou má umět
vykonat, nebo k informaci, se kterou má umět zacházet.
* Zaměříme se na cizí jazyky, informatiku a tělesnou výchovu.
* Od 1. třídy zařazujeme volitelný anglický jazyk.
* Od 6. ročníku druhý cizí jazyk – německý.
* Plánujeme rozšíření nabídky volitelných předmětů: pohybové hry, plavání, estetické činnosti,
dramatická výchova, informatika, seminář z českého jazyka, přírodovědný seminář, konverzaci v
cizím jazyce, seminář z matematiky.
* K dispozici máme odborné učebny - informatiky, učebny s interaktivními tabulemi, tělocvičnu,
bazén, hudebnu, novou víceúčelovou halu atd.
* Chceme zapojit rodiče do spoluvytváření naší školy. Například pomocí našich projektů,
projektových dnů, volnočasových aktivit a jiných akcí.
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* Chceme, aby se spolupodíleli na hodnocení práce školy.
„Desatero naší školy“
1. Vybudování moderní školy pro 21.století nejen „zvenku“, ale hlavně „uvnitř“: tj školu, která
poskytuje odbornou, kvalifikovanou veřejnou službu
2. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další
vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
3. Rekonstruovat a modernizovat prostory budovy
4. Získat zájem rodičů a žáků
5. Škola jako centrum dění v obci, využití prostorů školy pro mimoškolní činnost
6. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat
7. Zaměřit se na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk a dle
vlastního výběru další cizí jazyk, výjezdy do zahraničí
8. Rozšíření o AJ už od 1.třídy
9. Zaměření na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole,
ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s internetem
10. Zaměření na sportovní orientaci /rozšíření nabídky sportovního vyžití 2 + 1 volitelná vyučovací
hodina TV, plavání - využití zrekonstruovaného bazénu, atletika – rekonstrukce hřiště, kolektivní,
ale i individuální sporty – využití víceúčelové haly, možnost individuálních výukových plánů se
zaměřením na individuální tréninkové potřeby různých sportů
Cíle základního vzdělávání
* umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
* podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
* vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
* rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
* připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti,
uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
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* vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních
situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
* učit žáky aktivně se rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
* vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit
je žít společně s ostatními lidmi
* pomáhat žákům rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence komunikativní Dílčí kompetence
popis
učitel
- snaží se rozvíjet logické myšlení
žáků, správné formulování a
vyjadřování jejich názorů
žák
formuluje a vyjadřuje své myšlenky
- volí vhodnou intonaci a tempo
a názory v logickém sledu
řeči, zřetelně artikuluje
- při vyjadřování uspořádá
informace
logicky
podle
časových, místních, příčinných a
dějových souvislostí
učitel
- klade důraz na stručné, logické
a výstižné vyjadřování v ústním i
písemném projevu
žák
vyjadřuje se výstižně, souvisle a
- vyjadřuje se tak, aby mu ostatní
kultivovaně v písemném i ústním
rozuměli; jeho přednes je
projevu
výstižný a srozumitelný
- k vyjadřování používá i grafická
znázornění a symboly
- své sdělení vyjádří písemně
uceleně, souvisle a kultivovaně
učitel
- vede žáky k umění naslouchat
žák
- dává druhým najevo, že jim
naslouchá promluvám druhých lidí
naslouchá (oční kontakt)
- verbálně i neverbálně dává
najevo
porozumění
(např.
přitakává)
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Výchovné a vzdělávací strategie
učitel
- vede žáky k umění porozumět
druhým
- podporuje u žáků, aby se
vhodným způsobem ptali, když
porozumí promluvám jiných lidí a
jim není něco jasné
vhodně reaguje na promluvy jiných
žák
lidí
- zamýšlí se nad názory druhých
- ujistí se, že druhému
porozuměl; klade doplňující
otázky
učitel
- vede žáky k získávání
komunikativních
dovedností
spoluprací mezi spolužáky, ve
vztazích k dospělým
účinně se zapojuje do diskuse
žák
- diskutuje k věci, srozumitelně
sděluje
a
vysvětluje
své
myšlenky, postoje, argumenty
- nezavádí diskusi stranou, drží
se tématu
učitel
- učí žáky obhajovat vhodnou
formulací vlastní názor a
přijmout i názor ostatních
žák
obhajuje svůj názor a vhodně - obhajuje svůj názor (důrazně,
argumentuje
ale slušně)
- předkládá konkrétní argumenty
- když sděluje své názory a
pocity, jedná tak, aby nikoho
neurazil
učitel
- vede žáky k vyhledávání (z
internetu, encyklopedií, map,
rozumí různým typům textů a tabulek,
…)
a
využívání
záznamů, obrazových materiálů, informací, ale také ke kritickému
běžně užívaných gest, zvuků a hodnocení zdroje informací
jiných
informačních
a - rozšiřuje slovní zásobu žáků o
komunikačních
prostředků, slova z běžné komunikace i o
přemýšlí o nich, reaguje na ně a odborná názvosloví
tvořivě je využívá ke svému rozvoji - vedeme žáky k porozumění
a k aktivnímu zapojení se do různým
textům
(čtení
s
společenského dění
porozuměním, práce s textem)
- učíme žáky rozeznat i
manipulativní komunikaci (např.
reklama)
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Výchovné a vzdělávací strategie
žák
- rozumí různým typům textů,
záznamům, ilustracím; umí je
využít
- rozlišuje fakta, vlastní názor,
domněnky a pocity
- vybere si takové informace,
které podle svého úsudku
potřebuje k řešení úkolu
- v různých zdrojích si ověřuje,
zda jsou informace pravdivé
učitel
- vede žáky k analýze informací z
médií, vytvoření a vyjádření
vlastního názoru
podporuje
vzájemnou
komunikaci a informovanost ve
škole (např. třídnické hodiny, ŽP,
web. stránky školy, ..)
využívá informační a komunikační - podporuje komunikaci mezi
prostředky a technologie pro třídami (Den evropských jazyků,
kvalitní a účinnou komunikaci s Vánoční jarmark, Den dětí) a
mezi školami (MŠ, Stuttgart)
okolním světem
žák
- ke komunikaci s okolím využívá
informační
a
komunikační
prostředky a technologie
- podle situace vybere a použije
takové prostředky, které nejlépe
vyhovují situaci a okolnostem
(internet, e-mail, telefon apod.)
učitel
- vede žáky ke vhodné
komunikaci se spolužáky, učiteli
a ostatními ve škole i mimo školu
- vede žáky k zásadám
společenského
chování
a
nonverbální
využívá získané komunikativní významu
dovednosti k vytváření vztahů komunikace
potřebných k plnohodnotnému - rozvíjí schopnost komunikovat
soužití a kvalitní spolupráci s v cizích jazycích
žák
ostatními lidmi
- respektuje společně dohodnuté
zásady chování, na jejichž
formulaci má možnost se podílet
- rozlišuje věk člověka, se kterým
komunikuje
- nenechá s sebou manipulovat;
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Výchovné a vzdělávací strategie
sám s druhými nemanipuluje
- naváže sám nový kontakt i s
osobou, kterou dosud neznal,
přizpůsobí se jejím možnostem
komunikace
- dokáže se domluvit alespoň na
základní úrovni v jednom
světovém jazyce
Kompetence sociální a
personální

Dílčí kompetence

popis
učitel
- vede žáky k různým formám
vzájemné spolupráce
žák
- účinně pracuje ve skupině
účinně spolupracuje ve skupině
- nepodléhá nežádoucím vlivům
skupiny
- vyrovná se s různou rolí ve
skupině (dokáže organizovat i
podřídit se)
učitel
- umožňuje žákům podílet se na
podílí se společně s pedagogy na chodu školy (ŠŘ, ŽP)
vytváření pravidel práce v týmu žák
- spoluvytváří a dodržuje daná
pravidla chování a práce v týmu
učitel
- rozvíjí různé formy práce (např.
skupinové,
týmové,
..)
a
praktických cvičení
na základě poznání nebo přijetí žák
nové role v pracovní činnosti využívá
své
individuální
pozitivně
ovlivňuje
kvalitu schopnosti
společné práce
- pracuje podle pravidel
- k úkolu přistupuje zodpovědně
- zapojuje se do všech aktivit
potřebných ke splnění úkolu
učitel
- snaží se pro práci navodit
klidnou a příjemnou atmosféru
podílí se na utváření příjemné žák
atmosféry v týmu
- podílí se na utváření příjemné
atmosféry ve skupině (ve třídě)
- odmítá vše, co by mohlo narušit
dobré vztahy mezi spolužáky
na základě ohleduplnosti a úcty učitel
při jednání s druhými lidmi - vytváří u žáků vztahy tolerance k
přispívá k upevňování dobrých ostatním a dobré mezilidské
mezilidských vztahů
vztahy
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Výchovné a vzdělávací strategie
žák
- je ohleduplný
- zdržuje se posměšků nebo
opovržení nad prací druhých
- při nezdaru nebo potížích
neshazuje vinu na druhé
- přispívá k dobrým vztahům
vzájemnou
pomocí,
povzbuzováním a oceňováním
učitel
- podněcuje žáky k poskytování
v případě potřeby poskytne vzájemné pomoci
pomoc nebo o ni požádá
žák
- nabízí pomoc
- v případě potřeby požádá o radu
učitel
- vede žáky k pozitivní komunikaci
přispívá k diskusi v malé skupině i žák
k debatě celé třídy
- komunikuje ve skupině,
prosazuje své názory, přijímá
kritiku,
přizná
chybu,
argumentuje
učitel
- vede žáky k aktivnímu
zapojování při řešení různých
situací
žák
chápe
potřebu
efektivně - chápe výhody spolupráce,
spolupracovat s druhými při oceňuje je a hodnotí; získává
řešení daného úkolu
nové zkušenosti
- v případě potřeby přistoupí na
kompromisy
je
si
vědom
osobní
odpovědnosti za výsledky práce
celého týmu
učitel
- posiluje u žáků vnímavost ke
kladným vlastnostem spolužáků
oceňuje zkušenosti druhých lidí, - vede žáky k vyhodnocování
respektuje různá hlediska a čerpá různých situací
poučení z toho, co si druzí lidé žák
myslí, říkají a dělají
- naslouchá druhým, respektuje
jejich názory
- přemýšlí o tom, co si druzí lidé
myslí, co říkají a dělají; bere si z
toho ponaučení
vytváří si pozitivní představu o učitel
sobě samém, která podporuje - posiluje u žáků sebedůvěru a
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Výchovné a vzdělávací strategie
jeho sebedůvěru a samostatný zdravé sebevědomí
rozvoj
- zadává žákům diferencované
úkoly, aby všichni zažili úspěch
žák
- vytváří si pozitivní představu o
sobě samém, rozvíjí sebedůvěru a
samostatnost
samostatným
řešením
přiměřeně
náročných
úkolů
dosahuje pocitů uspokojení a
sebeúcty
učitel
- dbá na respektování pravidel
zakotvených ve ŠŘ
- vede žáky ke kritickému myšlení,
průběžnému
hodnocení,
ovládá a řídí svoje jednání a
sebehodnocení …
chování tak, aby dosáhl pocitu
žák
sebeuspokojení a sebeúcty
- snaží se rozlišit dobré a zlé
- toleruje odlišnost
- účastní se společenských
událostí,
dodržuje
pravidla
společenského chování
Kompetence občanské

Dílčí kompetence

popis
učitel
- vede žáky k vzájemné úctě,
sebeúctě a toleranci vlastním
příkladem
a
odpovědným
řešením situací
- vede žáky k umění naslouchat
a porozumět druhým
- prakticky žáky seznamuje s
respektuje přesvědčení druhých
životem a kulturou jiných
lidí, váží si vnitřních hodnot jiných
národů; vytváří u žáků umění
lidí
respektovat odlišnosti
žák
- respektuje různá stanoviska,
přijímá názory a přesvědčení
druhých,
argumentuje
a
předkládá svůj názor
- čerpá poučení z toho, co si
druzí myslí, dělají a říkají
učitel
- vytváří u žáků vztahy tolerance
k ostatním a dobré mezilidské
je schopen vcítit se do situací
vztahy
ostatních lidí
- při výuce klade důraz na
prožitek
žák
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Výchovné a vzdělávací strategie
- posuzuje a hodnotí jevy,
procesy, události a problémy ve
svém okolí
- vyjadřuje své pocity
- vcítí se do situací ostatních lidí,
nedotýká se citů druhých
(nevysmívá se jim, nepodceňuje
je
učitel
- usiluje o odhalování zárodků
šikany
- vede žáky k odmítání násilí a
odmítá útlak a hrubé zacházení, rozlišení dobra a zla
uvědomuje si povinnost postavit se žák
proti fyzickému i psychickému - nepoužívá násilné řešení sporů
násilí
- podle svých možností se
postaví fyzickému i psychickému
násilí ve škole, nepřihlíží mu;
odmítá útlak a hrubé zacházení
učitel
- chápe základní principy, na
nichž spočívají zákony a
společenské normy
žák
chápe základní principy, na nichž respektuje
principy
spočívají zákony a společenské společenských norem
normy
- stává se zodpovědným za své
činy, nezaměňuje demokracii a
svobodu za anarchii
- uvědomuje si pravidla života v
demokratické společnosti a zná
její kořeny
učitel
- vede žáky k důslednému
dodržování
pravidel
stanovených ve ŠŘ, na jehož
tvorbě se žáci podílejí
- vede žáky k dodržování zásad
společenského chování
žák
je si vědom svých práv a povinností
- zná svá práva i povinnosti
ve škole i mimo školu
- přijímá a akceptuje školní řád,
orientuje se v něm a používá ho
v
každodenních
školních
situacích
- má možnost podílet se na
tvorbě pravidel chování ve škole
(ŠŘ),
společně
se
svými
spolužáky volí třídní samosprávu
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Výchovné a vzdělávací strategie
a vybírá zástupce z kolektivu,
který hájí jeho zájmy v ŽP
učitel
- vede žáky k vyhodnocování
různých situací
- připravuje různé modelové
situace, praktická cvičení
žák
rozhoduje se zodpovědně podle
- samostatně se rozhoduje a
dané situace
nese důsledky svých rozhodnutí
- vysvětlí motiv svého jednání
učí
se
argumentovat,
vyjadřovat se k problémům,
vznášet požadavky
učitel
- podněcuje žáky k poskytování
vzájemné pomoci
- učí žáky, jak se zachovat v
krizových
situacích;
uvádí
praktické příklady
- probírá se žáky zásady první
pomoci
žák
- zná a popíše některé zásady
první pomoci a postupy při
poskytne dle svých možností
krizových situacích (úraz, tonutí,
účinnou
pomoc,chová
se
požár, napadení útočníkem,
zodpovědně v krizových situacích i
okradení, svědectví při zločinu,
v situacích ohrožujících život a
nález neznámé látky)
zdraví člověka
- ví, kdo mu v nouzové situaci
pomůže, a přivolá pomoc
- v krizové situaci a situaci
ohrožující život postupuje podle
pokynů kompetentních osob
- nabídne a poskytne pomoc
druhým
(v
rámci
svých
možností), pokud ji potřebují
- předvídá možná rizika,
dodržuje bezpečnostní zásady
při práci i zábavě
učitel
- vytváří v žácích pocit
sounáležitosti
a
občanské
respektuje, chrání a ocení naše odpovědnosti za budoucnost
tradice a kulturní i historické národa
dědictví
- posiluje u žáků vztah k historii
vlastního národa
žák
- chrání kulturní dědictví po
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Výchovné a vzdělávací strategie
předchozích generacích
- projevuje úctu k vlastnímu
národu i k jiným národům a
etnikům
učitel
- motivuje žáky k respektování a
úctě k rozdílným kulturním
hodnotám různých národů
zapojuje
žáky
do
mezinárodních programů, při
projevuje pozitivní postoj k
nichž se seznamují s odlišnými
uměleckým dílům, smysl pro
kulturami
kulturu a tvořivost
žák
- snaží se rozvíjet estetické
cítění, vkus, představivost a
tvořivost
- uvědomuje si významnou
provázanost všech druhů umění
učitel
- účastí na akcích vede žáky k
rozvíjejí kulturního a estetického
cítění
- vede žáky k zapojení se do
mimoškolních činností , soutěží
a olympiád; vytváří k tomu
podmínky
žák
aktivně se zapojuje do kulturního
- aktivně se zapojuje do
dění a sportovních aktivit
mimoškolních aktivit (např.
pěvecký
sbor,
sportovně
zaměřené kroužky, taneční
kroužky apod.) a různých soutěží
- při sportovních aktivitách hraje
fair play
- sleduje a vybírá si kulturní
události
učitel
- vede žáky k třídění odpadů (ve
třídách koše na separovaný
odpad, ve škole probíhá sběr
papíru, PET lahví a použitých
chápe
základní
ekologické baterií),
šetření
přírodními
souvislosti
a
environmentální zdroji; vytváří pro to podmínky
problémy
žák
- dokáže správně roztřídit
odpady
- zná místa, kde může tříděný
odpad odevzdat
- propojuje do širších celků
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poznatky z různých vzdělávacích
oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na
přírodní jevy
učitel
- dbá na kvalitu životního
prostředí (od třídy, obce,
žáka,..); jde žákům příkladem
žák
respektuje požadavky na kvalitní - v přírodě se chová jako správný
životní prostředí
turista
- udržuje pořádek
- chová se tak, aby svým
působením nepoškozoval životní
prostředí, uvědomuje si jeho
hodnoty
učitel
- vytváří prostor pro zdravý
rozvoj žáků, vede je k
dodržování základů osobní
hygieny, péče o své zdraví i
zdraví ostatních
- utváří v žácích citlivý přístup k
lidské sexualitě, odbourává
vulgaritu
ve
vztazích
a
primitivizmus
- organizuje výchovně vzdělávací
besedy (CVČ Lužánky, Policie ČR,
rozhoduje se v zájmu podpory a
SVČ Sládkova …)
ochrany
zdraví
a
trvale
žák
udržitelného rozvoje
- zná důsledky zneužívání drog
- projevuje kritický postoj k
návykovým látkám, domácímu
násilí, šikaně
- dbá na čistotu a dodržování
osobní hygieny
- dokáže si naplánovat režim dne
v souladu se zdravým životním
stylem
- aktivně se zapojuje a prakticky
využívá poznatků o ochraně
zdraví svého i ostatních
Kompetence pracovní

Dílčí kompetence

popis
učitel
používá bezpečně a účinně - seznamuje žáky se základy
materiály, nástroje a vybavení, bezpečnosti při práci s různými
dodržuje vymezená pravidla, plní materiály, nástroji a pomůckami
povinnosti a závazky
- klade důraz na manuální
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zručnost žáků a její využití v
dalším rozvoji osobnosti
- vede žáky k samostatnosti
(plánování a organizace práce,
příprava pomůcek, dokončení
práce, ocenění práce, úklid)
- vede žáky k dodržování zásad
bezpečnosti
- vede žáky ke správným
pracovním návykům
- vede žáky k důslednosti v
plnění zadaných úkolů
žák
- při práci s nástroji, pomůckami
a různými materiály dbá pokynů
vyučujícího a pravidel, která
jsou vymezena v příslušných
řádech učeben - - - navrhne
takové materiály, nástroje a
postupy,
které
nejlépe
odpovídají pracovnímu postupu
a připraví je
- materiály, nástroje a vybavení
používá
bezpečně
(podle
předpisů) a jen k tomu účelu,
pro který jsou určeny
- pracuje cíleně a soustředěně
dodržuje
bezpečnostní
pravidla
- pracuje podle návodu,
postupuje systematicky
- zaznamenává svůj pracovní
postup a výsledky činnosti
- dbá na hygienu práce
- udržuje pořádek na pracovišti,
po ukončení práce uvede
nástroje
a
vybavení
do
původního stavu
naplánuje
práci
do
jednotlivých kroků a odhadne
čas nutný ke splnění úkolů
- v průběhu plnění úkolu
průběžně kontroluje dodržení
termínu splnění
- úkoly plní ve stanoveném
termínu podle svých možností
učitel
adaptuje se na změněné nebo nové - vede žáky k tomu, aby se
pracovní podmínky
dokázali adaptovat v různých
pracovních podmínkách

51

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie
- rozvíjí různé formy práce a
praktických cvičení
žák
při
změně
podmínek
přehodnotí pracovní postup a
přizpůsobí jim svoji práci
- rozvíjí své myšlení a nachází
nové řešení
učitel
- vytváří u žáků povědomí o
společenské důležitosti práce
- vede žáky k ochraně životního
prostředí
- vede žáky ke zdravému
životnímu stylu
- vede žáky k tomu, aby dbali o
zdraví své a zdraví jiných
přistupuje k výsledkům pracovní
žák
činnosti nejen z hlediska kvality,
- svůj postup a výsledek práce
funkčnosti,
hospodárnosti
a
vyhodnotí
společenského významu, ale i z
- pojmenuje příčiny úspěchu i
hlediska ochrany svého zdraví i
neúspěchu, navrhne úpravy
zdraví druhých, ochrany životního
- posoudí postupy a materiály,
prostředí i ochrany kulturních a
které používá, z hlediska jejich
společenských hodnot
bezpečnosti
- pro práci volí takové postupy,
které jsou nejšetrnější k
životnímu prostředí
- pracuje tak, aby chránil zdraví
své i ostatních
- pracuje úsporně; šetří
materiál, elektrickou energii
atd.
učitel
- vytváří příležitosti k nácviku
dovedností uplatňovaných v
běžném životě
- vede žáky k praktickému
využití nabytých vědomostí a
využívá znalosti a zkušenosti
dovedností
získané v jednotlivých vzdělávacích
umožňuje
aplikaci
oblastech v zájmu vlastního rozvoje
načerpaných vědomostí při
i své přípravy na budoucnost, činí
řešení praktických úkolů
podložená rozhodnutí o dalším
- vede žáky k hodnocení a
vzdělávání a profesním zaměření
posuzování výsledků činností
- podporuje účast žáků na
olympiádách a soutěžích
- vede žáky k zapojení se do
zájmových útvarů
- vede žáky k využití znalostí a

52

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Výchovné a vzdělávací strategie
zkušeností v přípravě na
budoucnost a profesní orientaci
- doplňuje výuku o praktické
exkurze, návštěvy ÚP, SŠ, SOU
- různými činnostmi žáky
motivuje pro profesní orientaci
žák
- rozvíjí svoje zájmy a schopnosti
pro své budoucí povolání, má
kladný vztah k práci
- snaží se uplatnit své znalosti a
zkušenosti pří účasti v soutěžích
- rozvíjí své znalosti a schopnosti
v
kroužcích
(zájmových
útvarech)
- uvážlivě se rozhoduje o svém
profesním zaměření
- objektivně posoudí své reálné
možnosti při profesní orientaci
- vyhodnotí, v jakých oborech by
mohl uplatnit své zájmy a
nadání
- vyhledává, získává potřebné
informace o případné budoucí
profesi
- posoudí a porovná profese z
různých hledisek
učitel
- snaží se rozvíjet logické
uvažování žáků
- rozvíjí u žáků tvořivé a kritické
myšlení
- vede žáky ke stanovení
postupných kroků při řešení
problému
rozvíjí své podnikatelské myšlení
žák
- použije různé způsoby
prezentace na trhu práce
- vhodnou formou obhajuje
vlastní práci
- provede finanční rozpočet;
porovná
náklady
a
předpokládaný zisk
učitel
orientuje se v základních aktivitách
- v matematice žáky seznámí se
potřebných
k
uskutečnění
základy finanční matematiky
podnikatelského záměru a k jeho
- utváří u žáků schopnosti
realizaci
orientovat
se
v
řešení
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chápe podstatu,
podnikání

cíl

a

konkrétních
problémů
každodenního života
- vede žáky k tomu, aby uměli
obhájit svůj názor
žák
- snaží se zorientovat na trhu
práce
- zná a používá při řešení úkolů
základní pojmy z finanční
matematiky
(např.
úrok,
úroková míra, daň z úroku, úvěr,
kapitál)
- orientuje se v základních
aktivitách nutných k podnikání,
chápe podstatu podnikání
analyticky
uvažuje
o
možnostech podnikání ve svém
prostředí, identifikuje potřeby a
poptávku, odhaduje možné
podnikatelské kroky
učitel
- předkládá modelové situace
- vede žáky k uvědomění si
odpovědnosti
za
své
rozhodování a činy
riziko
žák
- chápe podstatu a cíl podnikání
- uvědomuje si možná rizika
podnikání, hledá možné cesty k
jejich minimalizaci

Kompetence k učení

Dílčí kompetence

popis
učitel
- používá audiovizuální techniku,
názorné pomůcky
- využívá různé metody a formy výuky

- zajišťuje vhodné podmínky pro učení
(klid, literatura, internet
vybírá a využívá pro efektivní žák
učení
vhodné
způsoby, - rozezná, jaké metody a způsoby
učení jsou pro něj nejefektivnější, a
metody a strategie
používá je
- využívá k učení různé pracovní
zdroje informací
(rozumí různým formám zápisu)
- při učení si zvolí a vytvoří optimální
podmínky pro vlastní učení
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učitel
- vede žáky k samostatnosti
(plánování a organizace práce,
příprava pomůcek, dokončení
práce, ocenění práce, úklid)
plánuje, organizuje a řídí žák
vlastní učení
- během učení a domácí přípravy
střídá práci a relaxaci dle svých
potřeb, připravuje se průběžně
- pozná, kdy je pro učení vhodné
spolupracovat se spolužáky, a kdy
pracovat samostatně
učitel
- motivuje žáky k další práci
- vede žáky k zapojení do projektu,
soutěží a olympiád
- vede žáky k celoživotnímu
vzdělávání
- umožňuje ve vhodných případech
vlastní
nápady,
je
projevuje ochotu věnovat se realizovat
dalšímu
studiu
a podněcována jejich tvořivost (např.
Tvořivé myšlení, projekty,…)
celoživotnímu učení
žák
- podle svých zájmů a možností se
aktivně zapojuje do projektů, soutěží,
olympiád
- na základě prožitků a úspěchů
získává potřebu dalšího studia a
celoživotního vzdělávání
učitel
- klade důraz na čtení s porozuměním,
vyhledávání informací a práci s
textem (třídění informací, rozlišování
podstatného a nepodstatného)
- učí žáky pracovat s různými zdroji
informací (tištěnými, elektronickými)
vyhledává a třídí informace a
na základě jejich pochopení - dává příležitost žákům realizovat a
propojuje a systematicky prezentovat před kolektivem výsledky
efektivně využívá informace v své činnosti
procesu
učení,
tvůrčích - při výuce motivuje žáky v co největší
činnostech a praktickém míře problémovými úlohami ze
životě
skutečného života
žák
- čte s porozuměním, orientuje se v
textu
- rozeznává podstatné informace od
nepodstatných
- umí vyhledat, třídit a zpracovat
informace (referát, projekt)
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- vysvětlí ostatním, co se naučil a
shrne učivo vlastními slovy
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky
a názory v logickém sledu, výstižně,
souvisle a kultivovaně
- využívá získané vědomosti a
dovednosti v praktickém životě
učitel
- dle možností do učiva zařazuje a
využívá obecně užívané termíny,
operuje s obecně užívanými
znaky a symboly
termíny, znaky a symboly
žák
- používá obecně známé termíny,
znaky a symboly
učitel
- klade důraz na učení v souvislostech
uvádí věci do souvislostí

žák
- kombinuje poznatky z různých
oborů, uvádí věci do souvislostí
učitel
- plánuje a organizuje návštěvy muzeí,
divadel, výstav, výukových programů,
kulturních a sportovních akcí
propojuje do širších celků
- vede žáky k propojení poznatků
poznatky
z
různých
získaných v jednotlivých předmětech
vzdělávacích oblastí,vytváří
komplexnější
pohled
na
žák
přírodní,
společenské
a
- při učení využívá vlastní zkušenosti a
sociokulturní jevy
pozorování
- snaží se propojovat své poznatky ze
všech předmětů, tím si vytváří svůj
pohled na svět
učitel
- připravuje praktická cvičení, pokusy
a laboratorní cvičení
- vede žáky k umění učit se,
samostatně
pozoruje
a
analyzovat, hodnotit a používat své
experimentuje,
získané
vědomosti v dalším vzdělávání
výsledky porovnává, kriticky
žák
posuzuje a vyvozuje závěry
- samostatně i v týmu, pozoruje,
pro využití v budoucnosti
experimentuje, porovnává výsledky
práce a vyvozuje závěry
- posoudí a zhodnotí výsledky své
práce a diskutuje o nich
učitel
- využíváním poznatků z praktického
poznává smysl a cíl učení
života, mezipředmětových vztahů
vede žáky k pochopení proč se dané
věci učí
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žák
- vysvětlí smysl toho, proč si osvojuje
a zpracovává různé poznatky a
dovednosti a jak by je mohl dál využít
- pro své učení zvolí cíl na základě
vlastních priorit (např. budoucí
studium,
zaměstnání,
záliby,
prospěch)
učitel
- snaží se vytvářet takové situace, v
nichž má žák radost z učení pro
samotné učení a pro jeho další přínos
má pozitivní vztah k učení

- zadává žákům zajímavé úkoly
žák
- pociťuje radost ze svých úspěchů
- neúspěch nevnímá jako selhání,
nenechá se odradit, hledá způsob
nápravy
učitel
- hodnotí individuální pokrok v učení

posoudí vlastní pokrok a určí - vede žáky k sebehodnocení
překážky či problémy bránící žák
učení
- posoudí své silné a slabé stránky
- rozpozná překážky a problémy v
učení, diskutuje o nich
učitel
- vede a motivuje žáky ke
zdokonalování
jejich
učebního
procesu
naplánuje si, jakým způsobem žák
by mohl své učení zdokonalit - identifikuje vlastní chybu, zjistí její
příčinu a hledá způsoby její nápravy
- vytvoří plán postupu učení a dalšího
zlepšování
učitel
- učí žáky obhajovat vhodnou formou
svůj vlastní názor, argumentovat a
zároveň naslouchat názorům jiných
kriticky zhodnotí výsledky
svého učení a diskutuje o nich žák
- kriticky hodnotí výsledky svého
učení a diskutuje o nich
- v případě potřeby přehodnocuje
vlastní postupy učení
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Kompetence k řešení
problémů

Výchovné a vzdělávací strategie
Dílčí kompetence
popis
učitel
- utváří u žáků schopnosti
orientovat
se
v
řešení
konkrétních
problémů
každodenního života
- poskytuje možnost účinné
vnímá nejrůznější problémové spolupráce při řešení problémů
situace ve škole i mimo ni, rozpozná - vytváří podmínky a podporuje
účast žáků na olympiádách a
a pochopí problém
soutěžích
žák
- všímá si situací ve škole i
mimo ni
- rozpozná problém, přemýšlí o
jeho řešení
učitel
- vede žáky k analyzování
problému
- předkládá modelové situace
žák
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich
- problém analyzuje z různých
příčinách
hledisek
- určí dílčí složky problému,
jejich
vzájemné
vztahy,
rozpozná příčinu a promyslí
možné důsledky
učitel
- zdůrazňuje nutnost zapojení
volních vlastností při řešení
problémů
promyslí a naplánuje způsob řešení žák
problémů a využívá k tomu - stanoví riziková místa
vlastního úsudku a zkušeností
problému
- předvídá, jaké situace by
mohly nastat
- naplánuje způsob řešení
problému
učitel
- umožní žákům vyhledat
informace k řešení problémů
(např. internet, encyklopedie,
média, …)
vyhledá informace vhodné k řešení
- vede žáky k hledání různých
problémů,
nachází
shodné,
řešení
problémů,
podobné a odlišné znaky
problémových úloh
- motivuje žáky k efektivnímu
využívání a zpracování všech
dostupných
informačních
zdrojů
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žák
vyhledává
potřebné
informace z různých zdrojů
rozliší
důležité
od
nedůležitého
analyzuje
a
srovnává
informace na základě vlastní
zkušenosti
- posoudí, zda lze problém řešit
s využitím zadaných a získaných
informací
učitel
- vede žáky k praktické aplikaci
získaných znalostí, dovedností a
postojů
využívá získané vědomosti a
- propojuje poznatky z různých
dovednosti k objevování různých
předmětů
variant řešení problémů
žák
- využívá získané znalosti,
dovednosti a postoje
- hledá různé varianty řešení
učitel
- při nezdarech povzbuzuje
nenechá se odradit případným žák
nezdarem, vytrvale hledá konečné - nenechá se odradit v případě
řešení problému
nezdaru; pokračuje v hledání
řešení, i když byl napoprvé
neúspěšný
učitel
- klade důraz na aktivitu,
samostatnost i práci v týmu při
respektování individuality
žák
samostatně řeší problémy
- samostatně i v týmu řeší
problémy
- problém strukturuje (navrhuje
několik řešení problému a
vybere nejlepší řešení, ověří si
vhodnost řešení)
učitel
- vede žáky ke stanovení
postupných kroků při řešení
problému
- dává žákům příležitost, aby se
volí vhodné způsoby řešení
seznámili s různými postupy při
řešení problémů
žák
- při řešení problému uplatňuje
základní myšlenkové operace
(analýza, syntéza, porovnávání,
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třídění,
zobecňování,
abstrakce)
- postupuje systematicky při
řešení
problému,
shrnuje
výsledky do souvislostí
učitel
- snaží se rozvíjet logické
uvažování žáků
- motivuje žáka volbou metod a
využívá při řešení problémů logické,
forem práce k hledání řešení
matematické a empirické postupy
problému
žák
- využívá logické, matematické
a empirické postupy
učitel
- demonstruje možná řešení
problémů na příkladech
- umožní žákům prakticky ověřit
správnost řešení
žák
- navrhne postup pro praktické
ověřuje prakticky správnost řešení
ověření správnosti řešení
problémů a osvědčené postupy
- provádí praktické ověření
aplikuje při řešení obdobných nebo
správnosti řešení např. pokus,
nových
problémových
situací,
zaznamenává postup a výsledky
sleduje vlastní pokrok při zdolávání
zkoumání
problémů
- vyhodnotí a vyvodí závěry ze
získaných poznatků
- aplikuje osvědčené postupy
při řešení nových úkolů a
situací
- sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů
učitel
- rozvíjí u žáků tvořivé a kritické
myšlení
- vede žáky k tomu, aby uměli
kriticky
myslí,
činí
uvážlivá obhájit svůj názor
rozhodnutí, je schopen je obhájit
žák
- posoudí, zda jeho výsledné
řešení dává smysl
- zdůvodňuje a obhajuje svá
řešení
učitel
- vede žáky k uvědomění si
odpovědnosti
za
své
uvědomuje si zodpovědnost za svá
rozhodování
rozhodnutí
žák
- snaží se neopakovat chyby
- uvědomuje si odpovědnost za
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Výchovné a vzdělávací strategie

výsledky svých činů zhodnotí

svá rozhodnutí
učitel
- vede žáky k uvědomělé
důležitosti zpětné vazby při
řešení problémů
žák
- výsledky svých činů kriticky
hodnotí
- zdůvodňuje své postupy a
vyhodnotí zvládnutí úkolu

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného
poradce, popř. speciálního pedagoga nebo školního psychologa. PLPP má písemnou podobu. Před
jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, při kterých se plánují a stanovují
cíle PLPP, podpůrná opatření ve škole (metody a formy práce, organizace výuky, hodnocení žáka,
pomůcky) a podpůrná opatření v rámci domácí přípravy (úpravy domácí přípravy, komunikace s
rodinou). PLPP se vyhodnotí průběžně, dle potřeby. Hodnotí se účinnost a naplnění cílů PLPP.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP sestavuje třídní učitel, učitel konkrétního vyučovacího předmětu a výchovný poradce ve
spolupráci se školským poradenským zařízením. IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování
spolupracujeme s rodiči žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 3
vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení
školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce po obdržení
doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP
a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován
i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního
roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování
podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.
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Na úrovni IVP přizpůsobujeme a upravujeme vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto
žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi
těchto žáků.
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění a popisu
speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáka. Žáci jako jednotlivci se ve svých individuálních
vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka a speciálně pedagogická péče probíhá v
souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání.
Podmínky:
- uplatnění zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka;
- umožnění využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáka;
- uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při
stanovování obsahu, forem i metod výuky;
- zabezpečení odborné výuky speciálně pedagogické péče;
- zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledku
vzdělávání;
- úprava školního prostředí;
- spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a
odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, event. s odborníky z jiných resortů;
- spolupráce s ostatními školami.
Další podmínky
- je možné využití vyšší časové dotace k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáka vyšší
časovou dotaci vyžadují;
- využití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském zákoně
(§ 26 odst. 2 zákon č. 561/2004 Sb.) k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče;
- možnost upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích
tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům
přizpůsobit i výběr učiva;
- možnost v případě potřeby a v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve
třídě nebo studijní skupině.
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Postupy k naplňování IVP
•

respektovat zvláštnosti a možnosti žáka

•

vyhledávat činnosti, ve kterých může být žák úspěšný

•

zařazovat relaxačních cvičení

•

umět naslouchat

•

pracovat s vizuálními oporami

•

průběžná kontrola porozumění

•

prodloužené procvičování

•

pracovat podle předem připravených schémat

•

volit různé možnosti hodnocení

•

dávat častěji zpětnou vazbu

•

zohledňovat poruchy ve všech předmětech atd.

Volba postupů závisí na závěrech a doporučeních PPP nebo SPC.
Hodnocení žáků probíhá v souladu s klasifikačním řádem.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Naše škola spolupracuje s centrem Kociánka.Kociánkaje otevřené zařízení pro týdenní a celoroční
pobyt dětí a mládeže. Poskytuje služby sociální péče a podporu dětem a mládeži s tělesným
a druhotným mentálním postižením, které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy,
vzdělání a přípravy na povolání. Spolupráce spočívá v návštěvách našich žáků v tomto centru,
zapojení do projektů Kociánky a pořádání besed na naší škole

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 psychologem, školním metodikem prevence, školním
speciálním pedagogem a školním speciálním pedagogem - logopedem. Výchovný poradce je
pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
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využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiřazeného stupně podpory v
oblasti organizace výuky zejména: - střídání forem a činností během výuky, - využívání skupinové
výuky u mladších žáků, - postupný přechod k systému kooperativní výuky, - v případě doporučení
může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka.
v oblasti metod výuky:
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiřazeného stupně podpory v
oblasti metod výuky zejména: - 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 obsahu, - respektování pracovního tempa žáků a poskytování
dostatečného času k zvládnutí úkolů.
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiřazeného stupně podpory v
oblasti úpravy obsahu vzdělávání zejména: - zařazení předmětů speciálně pedagogické péče:
logopedická intervence pro žáky s poruchami řeči (Vzdělávací obsah přizpůsobujeme vzdělávacím
možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.).
v oblasti hodnocení:
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiřazeného stupně podpory v
oblasti hodnocení zejména: - hodnocení slovně, - hodnocení pouze jednoho jevu, - nehodnocení
specifických chyb.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
nácvik sociální komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, logopedická péče, rozvíjení
sluchového vnímání, prostorová orientace, rozvoj vizuálně percepčních dovedností

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného
poradce, popř. speciálního pedagoga nebo školního psychologa. PLPP má písemnou podobu. Před
jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, při kterých se plánují a stanovují
cíle PLPP, podpůrná opatření ve škole (metody a formy práce, organizace výuky, hodnocení žáka,
pomůcky) a podpůrná opatření v rámci domácí přípravy (úpravy domácí přípravy, komunikace s
rodinou). PLPP se vyhodnotí jednou za školní rok. Hodnotí se účinnost a naplnění cílů PLPP.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
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Mimořádně nadaný žák potřebuje specifickou péči ze strany rodiny a školy, zejména při stimulaci
a vytváření vhodných podmínek. O pomoc při identifikaci mimořádného nadání se obracíme do
sítě pedagogických poraden, kam odesíláme žáka se souhlasem zákonných zástupců. Po
zpracování zprávy z těchto zařízení stanovujeme možné úpravy způsobů výuky mimořádně
nadaných žáků. Žáci jsou integrováni v běžných třídách.
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích
předmětů, ve ktrých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským
poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho
sestavování spolupracujeme s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z
obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny
okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do
jednoho měsíce po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín
vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to
účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a
upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování
podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.
Individuální vzdělávací plány obsahují konkrétní postup při práci s žákem a vychází z doporučení
PPP.
Postupy, alternativní metody a formy práce zaměřené na rozvíjení rozumových schopností,
orientačních dovedností, sociální komunikace a dalších dovedností žáků při rozvoji jejich vnitřního
potenciálu.
Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti
okolí ke specifikům žáka.
Úpravy způsobů výuky
Příklady pedagogicko-organizačních úprav:
•

individuální vzdělávací plány;

•

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu;

•

zadávání specifických úkolů;

•

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů;

•

vnitřní diferenciace žáka v některých předmětech;

•

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky;
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•

olympiády a soutěže;

•

tolerance vlastního pracovního tempa;

•

kroužky a volitelné předměty;

•

zájmová činnost.

Hodnocení žáků probíhá v souladu s klasifikačním řádem.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Naše škola spolupracuje se SPŠ chemickou Brno, VUT Brno a Pedagogickou fakultou MU Brno.
Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň
koordinuje jeho činnost, dále školním psychologem, školním metodikem prevence, školním
speciálním pedagogem a školním speciálním pedagogem - logopedem. Péče o nadané a
mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
předčasný nástup dítěte ke školní docházce
účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v
jiné škole
obohacování vzdělávacího obsahu
zadávání specifických úkolů, projektů
příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol
nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
Hv , Pč , Hv , Pč , Prv , Vv Hv , Přv Hv , Inf F , Hv , F , Hv , F , Hv , F , Hv ,
poznávání
Prv , Vv Prv , Vv , Čj , AJ , , Vl , Vv , Pč , Inf , Pč , Pč , Př , Pč , Př , Ch , Pč ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

Sebepoznání a
sebepojetí

Seberegulace a
sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
, Čj , M , , Čj , M , M , Lv , Čj , AJ , Přv , Vl , Př , Tv ,
Log , Lv
Lv
M
Vv , Čj , VO , Vv
AJ , M , Z , NJ ,
M
Pč , Prv Pč , Vv , Hv , Prv Přv , Tv Přv , Tv F , Hv ,
, Vv , Čj Čj , Lv , Tv , Vv , Vl , Vv , Vl , Vv Inf , Tv ,
, Lv
, Čj , AJ , , Čj , AJ , , Čj , AJ , VZŽS ,
Lv
M
M
Vv , Z

Tv ,
VZŽS ,
Vv , Z ,
NJ
F , Pč ,
Tv , VO
, VZŽS ,
Z , NJ

Tv , Vv , Tv , Vv ,
Z , AJ , Z , AJ ,
NJ , M NJ , M ,
Inf-v
F , Pč , F , Hv ,
Tv , VO Pč , Tv ,
, Vv , Z , VO , Vv
AJ , NJ , , Z , AJ ,
M
NJ , M ,
Inf-v
Vv , Lv Pč , Tv , Prv , Tv Pč , Přv Pč , Tv , F , Hv , F , Pč , F , Pč , F , Hv ,
Vv , Lv , Vv , Čj , Tv , Vl Vl , Vv , Inf , Pč , Tv , VO Tv , VO Pč , Tv ,
, Lv , Vv , Čj Čj , AJ , Tv , VO , VZŽS , , Vv , Z , Vv , Z ,
,M
M
, VZŽS , Z , NJ ČjL , AJ , AJ , NJ ,
Vv , Z ,
NJ
M , InfM
v
Vv , Čj , Vv , Čj , Prv , Tv Pč , Tv , Vl , Vv , F , Inf , F , Tv , F , Pč , F , Pč ,
Lv
Lv
, Vv , Čj Vv , Čj , Čj , AJ , Tv , VO VZŽS , Z Tv , Vv , Tv , Vv ,
, Lv
AJ , M
M
, VZŽS , , ČjL , Z , AJ , Z , AJ ,
Vv , Z
NJ
NJ NJ , Infv
Hv , Vv , Hv , Vv , Hv , Vv , Hv , Pč , Hv , Vl , F , Hv , F , Př , F , Hv , F , Hv ,
Lv
Lv
Čj , Lv Vv , Čj , Vv , Čj , Inf , Tv , Tv , Pč , Tv , Pč , Tv ,
M
AJ , M VO , Vv VZŽS , VO , Vv Vv , Z ,
, Z , ČjL , Vv , Z , , Z , AJ , ČjL , AJ ,
NJ , M NJ , M
NJ NJ , Infv
Hv , Pč , Pč , Prv Tv , Vv , Pč , Přv Hv , Inf F , Hv , D , F , D , F , D , F ,
Prv , Vv , Vv , Čj Čj , AJ , , Vl , Vv , Přv , Vl Inf , Tv , Hv , Tv , Hv , Pč , Hv , Pč ,
, Čj , M , , M , Lv M , Lv , Čj , AJ , , Vv , Čj VO ,
VO , Př , Tv , Tv , Vv ,
Lv
M
, AJ , M VZŽS , VZŽS , VO , Vv Z , AJ ,
Vv , Z , Vv , Z , , Z , AJ , NJ , InfNJ , M ČjL , NJ
NJ
v
Prv , Vv Hv , Prv Hv , Pč , Hv , Přv Hv , Inf D , F , D , F , D , F , D , F ,
, Čj , Lv , Tv , Vv Prv , Tv , Tv , Vl , Pč , Tv Hv , Inf Pč , Tv , Hv , Ch , Hv , Ch ,
, Čj , Lv , Vv , Čj , Vv , Čj , Vl , Vv , Pč , Tv VO , Pč , Tv , Pč , Tv ,
, AJ , Lv , AJ , M , Čj , AJ , , VO , VZŽS , VO , Vv Vv , Z ,
M
VZŽS , Vv , Z , , Z , ČjL , ČjL , AJ ,
Vv , Z , ČjL , NJ AJ , NJ , NJ , M ,
NJ , M
,M
M
Inf-v
Hv , Pč , Hv , Prv Hv , Pč , Hv , Pč , Hv , Inf F , Hv , D , F , D , F , D , F ,
Prv , Vv , Tv , Vv Prv , Tv Přv , Tv , Tv , Vl Inf , Pč , Pč , Př , Hv , Ch , Hv , Ch ,
, Čj , , Čj , Lv , Vv , Čj , Vl , Vv , Vv , Čj Př , Tv , Tv , Pč , Př , Pč , Tv ,
Log , Lv
, AJ , Lv , Čj , AJ , , AJ , M VO , VZŽS , Tv , VO Vv , Z ,
M
VZŽS , Vv , Z , , Vv , Z , ČjL , AJ ,
Vv , Z , ČjL , NJ ČjL , AJ , NJ , InfČjL , NJ , M
NJ , M
v
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

,M
Kooperace a
Prv , Vv Hv , Prv Hv , Pč , Hv , Pč , Hv , Inf F , Hv ,
kompetice
, Lv , Vv , Čj Prv , Vv Vl , Vv , , Pč , Vl Inf , Př ,
, Lv , Čj , AJ , Čj , AJ , , Vv , Čj Tv , VO
Lv
M
, AJ , M , VZŽS ,
Vv , Z ,
ČjL , NJ
,M
Řešení problémů a Hv , Pč , Pč , Prv Hv , Tv , Hv , Pč , Hv , Inf F , Hv ,
rozhodovací
Vv , Čj , , Tv , Vv Vv , Čj , Přv , Tv , Pč , Tv Inf , Pč ,
dovednosti
M , Log , Čj , M , AJ , M , , Vl , Vv , Vl , Vv Př , Tv ,
, Lv
Lv
Lv , Čj , AJ , , Čj , AJ , VO ,
M
M
VZŽS ,
Vv , Z ,
M
Hodnoty, postoje,
Vv , Čj , Prv , Vv Pč , Prv Vl , Vv , Inf , Pč , F , Inf ,
praktická etika
Log , Lv , Čj , Lv , Vv , Čj Čj , AJ , Přv , Vl , Pč , Př ,
, AJ , Lv
M
Vv , Čj , Tv , VO
AJ , M , VZŽS ,
Vv , Z ,
ČjL , M
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost Prv , Lv Prv , Lv Prv , Čj , Vl , Čj , Inf , Přv VO ,
a škola
AJ , M , AJ , M , Vl , Čj , VZŽS ,
Lv
AJ , M
NJ
Občan, občanská
Lv
Lv Prv , Čj , Vl , Čj , Vl , Čj , VO
společnost a stát
AJ , Lv
AJ
AJ , M

Formy participace
Prv
Vl
VO
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
Prv
M
Vl
D , VO
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
Lv
Lv
Čj , AJ , Vl , Čj , Inf , Vl , Hv ,
zajímá
Lv
AJ
Čj , AJ VZŽS ,
Vv , Z ,
NJ
Objevujeme Evropu a Vv , Lv Vv , Lv Vv , AJ , Vv , Čj , Vl , Vv , Hv , Z
svět
Lv
AJ , M Čj , AJ ,
M

Jsme Evropané

Lv

F , Pč , F , Hv ,
Př , Tv , Pč , Př ,
VZŽS , Z Tv , VO
, ČjL , , Vv , Z ,
NJ ČjL , AJ ,
NJ
F , Hv ,
Pč , Př ,
Tv , VO
, VZŽS ,
Z , NJ ,
M
D,F,
Př , Tv ,
VO ,
VZŽS ,
Vv , Z ,
NJ , M

F , Hv ,
Pč , Tv ,
Vv , Z ,
AJ , NJ ,
Inf-v

F , Hv ,
Pč , Př ,
Tv , VO
, Vv , Z ,
AJ , NJ ,
M

F , Hv ,
Ch , Pč ,
Tv , VO
, Vv , Z ,
AJ , NJ ,
M , Infv
D,F, D,F,
Ch , Pč , Pč , Tv ,
Př , Tv , VO , Vv
VO , Vv , Z , ČjL ,
, Z , ČjL , AJ , NJ ,
AJ , NJ Inf-v

Pč , NJ D , Pč , Pč , Z ,
Z , NJ NJ , Infv
D , VO , Pč , VO D , Pč ,
VZŽS
,Z
VO , Vv
, Z , ČjL ,
NJ
VO Pč , VO
Z
,Z
VO ,
VZŽS

D , Pč , D , VO ,
VO , Z , Z , ČjL ,
ČjL , NJ Inf-v

Vv , ČjL D , Hv , Hv , Pč ,
, NJ , M Pč , VO VO , Vv
, Vv , Z , , Z , AJ ,
NJ
NJ
VO , Vv Hv , Pč , Hv , VO
, NJ , M VO , Vv , Vv , Z ,
, Z , NJ ČjL , AJ ,
NJ , Infv
Hv , Lv Hv , AJ , Hv , AJ Hv , Vl , D , Hv , D , VO , D , Hv , D , Hv ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Lv

Vv , Čj , VO , Vv VZŽS , Pč , VO VO , Vv
AJ
,Z
NJ , Vv , Z , , Z , NJ
NJ

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Hv , Lv

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Hv , Pč Pč , Vl Pč , Přv D , Hv D , Hv ,
, Vl
VO ,
VZŽS ,
ČjL
Hv , Pč , Hv , Tv , Hv , Prv Hv , Pč , Hv , Inf D , Hv , Hv , Tv ,
Vv , Čj , Vv , Čj , , Tv , Vv Přv , Tv , Pč ,
Tv ,
VO ,
M , Log M , Lv , Čj , AJ , , Vl , Vv Přv , Tv VZŽS , VZŽS ,
, Lv
M , Lv , Čj , AJ , , Vl , Vv Vv , NJ , Vv , NJ
M , Čj , AJ , M
M
Hv , Lv Hv , Prv Hv , Prv Hv , Vv Hv , Přv D , Hv , Hv , VO
, Vl
VO
Hv , Lv Hv , M Hv , Prv Hv , Čj , Hv , Vl ,
, AJ , M
AJ
Vv , AJ

Princip sociálního
Hv , Lv
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lv

Čj

Čj

Prv

Přv

Čj

Základní podmínky
života

Pč , Lv Pč , Prv Prv , Čj , Přv , Vv Přv , Vv
, Lv
M
, Čj , M , M

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Prv , M Prv , M Pč , Prv Přv , Čj , Pč , Přv
, Lv
, Čj , M , M
, Čj , M
Lv

Vztah člověka k
prostředí

Prv , M Prv , Tv Pč , Prv Pč , Přv Inf , Pč ,
, Log , , Čj , M , , Tv , Čj , Tv , Vl Přv , Tv
Lv
Lv
, M , Lv , Vv , Čj , Vv , Čj
,M
,M

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Lv

Prv , Čj , Čj , Lv
Lv

Čj , M Přv , Čj ,
M

Hv

VO

Hv , VO Hv , Pč ,
, Z , AJ , Vv , ČjL
NJ , AJ , NJ
D , Hv ,
Ch , Př ,
Tv , VO
, Vv , Z ,
AJ , NJ

Hv , Pč ,
Tv , Vv ,
AJ , NJ ,
Inf-v

D , Hv , D , Hv ,
Př , Z , Vv , AJ ,
AJ , NJ
NJ
Hv , ČjL Hv , Př , Hv , Vv ,
, NJ Z , AJ , AJ , NJ
NJ
Hv , VO VO , Z , Vv , AJ ,
AJ , NJ
NJ

F , Př , F , Pč , F , Př , F , Vv
Vv , Z Př , VO , Vv , Z
Vv , Z
F , Př , F , Pč , F , Př , F , Vv
VZŽS ,
Př ,
Vv , Z
Vv , Z VZŽS ,
Vv , Z
D,F, D,F, D,F, D,F,
Př , Pč , Př , Ch , Př , Ch , Vv ,
VZŽS , Z VO , Vv , Z ,
AJ
VZŽS ,
M
Vv , Z
D , F , D , F , F , Ch , D , F ,
Př , Pč , Př , Př , Tv , Ch , Tv ,
VZŽS , Tv , VO Vv , Z , Vv , AJ ,
Vv , Z , , VZŽS , NJ , M NJ , InfM
Vv , Z ,
v
ČjL , NJ
,M
VZŽS Ch , VO Ch , VO
, NJ ,
Inf-v
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv
médií ve společnosti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

Tv

Prv , Tv

Tv

Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

3.5.1.1

Inf , Přv
, Čj

ČjL

Inf

ČjL

Přv

D

Tv

Inf
Inf , Pč

NJ

VZŽS

D , VO D , Ch ,
VO , Infv
Hv , NJ ,
Inf-v
VO , AJ VO , AJ ,
NJ , Infv
D , VO , VO , AJ D , VO ,
Vv
ČjL , AJ ,
Inf-v
Hv , NJ Hv , NJ ,
Inf-v
Vv
Hv , Vv Hv , Vv ,
Inf-v

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
AJ
Ch
Čj
ČjL
D
F
Hv
Inf
Inf-v
Log
Lv
M
NJ
Pč
Př
Prv
Přv
Tv
Vl
VO
Vv
VZŽS

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk
Český jazyk a literatura
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Informatika - volitelná
Logopedie
Literární výchova
Matematika
Německý jazyk
Pracovní činnosti
Přírodopis
Prvouka
Přírodověda
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Výchova ke zdravému životnímu stylu
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Zkratka
Z

Název předmětu
Zeměpis
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět
Český jazyk

1. stupeň
Dotace
2. stupeň
Dotace
1.
stupeň
2.
stupeň
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
7+1
7+1
7+1
6+1
6+1
33+5

Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk

3

3

3

9

Německý jazyk
Matematika a její Matematika
aplikace
Informační a
Informatika
komunikační
technologie
Člověk a jeho svět Prvouka

Člověk a
společnost
Člověk a příroda

4

1+1

4

1+1

4+1

4+1

4

3+1

15+1

3

3

3

3

12

0+2

2

2

2

6+2

4+1

4+1

3+1

15+4

20+3

4+1

1

1

1

2+1

1

4+3
2

2

4

Vlastivěda

2

2

4

Výchova k
občanství
Fyzika

4

4+1

Přírodověda
Dějepis

4

1+1

2

2

2

7+1

1

1

1

1

4

1

2

2

1+1

6+1

2

1+1

3+1

1+1

2

6+2

Chemie
Přírodopis

2

1+1
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Vzdělávací oblast

Předmět
Zeměpis

Umění a kultura

1. stupeň
Dotace
2. stupeň
Dotace
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2. stupeň
1+1
2
2
1+1
6+2

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Výchova ke
zdravému
životnímu stylu
Člověk a svět práce Pracovní činnosti

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
2
2

1
2
2

5
7
10

1

1

1

1

1

5

Volitelné předměty
• Informatika - volitelná
• Anglický jazyk - volitelný
• Logopedie
• Konverzace v anglickém jazyce
• Literární výchova
• Estetické činnosti
• Dramatická výchova
• Seminář z českého jazyka
• Seminář z matematiky
• Přírodovědný seminář
• Pohybové hry
Celkem hodin

0+2

0+2

0+1

21

21

25

1
2
2
1

1
2
2
1

1
1
2

1
1
2

4
6
8
2

1

1

1

3

0+1

0+3

0+4

31

32

104+18

0+5

25

26

102+16

29

30
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Dějepis
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětudějepisse v 9. ročníku upravuje takto:
- termín„ČSR“se nahrazuje termínem„Československo“
- termín„ČR“se nahrazuje termínem„Česká republika“
Tělesná výchova
Pozn.: jednotlivé výstupy v různých sportovních odvětvích se vzájemně prolínají
Matematika
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětumatematikase upravuje: u výrazů„obor přirozených čísel“se text upravuje pouze na„čísel“.
Povinné předměty

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk/Český jazyk a literatura

8

8

8

7

7

35+3

4

4

4

4

16

15+1

3

3

3

9

3

3

3

3

12

12

2

2

2

2

8

6+2

5

5

5

4

19

15+4

2

2

4

21+6

Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika

4

4

5

Prvouka

2

2

3

5

5

20+3

2. st.

12+3

Přírodověda

2

2

Vlastivěda

2

2

Chemie
Fyzika

1

2

2

2

7

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

8
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Povinné předměty

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk/Český jazyk a literatura

8

8

8

7

7

35+3

4

4

4

4

16

15+1

Dějepis

2

2

2

2

8

11+1

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Informatika

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

2

2

1

1

6

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

1

1

1

Výchova ke zdravému životnímu stylu
Tělesná výchova

2

2

1

1

2

2

2

10

1

1

2

2

2

2

2. st.

1

1

4

10

3

3

2

10

8

Volitelné předměty
Anglický jazyk /Logopedie

+2

Informatika
Konverzace v anglickém jazyce
Literární výchova

1
1

1

1

2

+2

1

+2

+3

Estetická výchova
Dramatická výchova
Seminář z českého jazyka
Seminář z matematiky
Přírodovědný seminář
Disponibilních hodin
Týdenní dotace předmětů

+14
21

21

25

25

26

118

+24
29

30

31

32

122
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk
1. ročník
8
Povinný

2. ročník
8
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
8
7
7
0
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

38

Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vyučovacího předmětu - Český jazyk
1.st.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do 3 složek: Komunikační a
slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu
vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Žáci se učí souvisle vyjadřovat, správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích,
vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi, porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je
podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich
specifické znaky, formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od
skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce,
interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům, které mohou pozitivně
ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin v 1.- 3.ročníku a 7 vyučovacích hodin v 4.předmětu (specifické informace o předmětu 5.ročníku. Ve výuce se vzájemně prolíná vzdělávací obsah jednotlivých složek.
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Český jazyk

•
•

Český jazyk a literatura

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 1. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 1. ročník
--> Logopedie - 1. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Český jazyk

1. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká
Písmena a hlásky
• umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat
Písmena a hlásky
• umí skládat slabiky, slova
Písmena a hlásky
• čte slabiky, slova
Čtení
• tvoří jednoduché věty
Čtení
• hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací
Čtení
• rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat
Čtení
• umí sedět při psaní
Psaní
• rozlišuje psací a tiskací písmena
Psaní
• umí napsat psací písmena velké a malé abecedy
Psaní
• umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty
Psaní
• dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby
Psaní
• dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět
Psaní
• umí tvořit smysluplné věty
Vyjadřovací schopnosti
• dokáže dramatizovat jednoduchý text
Vyjadřovací schopnosti
• dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy
Vyjadřovací schopnosti
• naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše)
Vyjadřovací schopnosti
• dokáže básničku recitovat
Vyjadřovací schopnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Učivo
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Český jazyk

1. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Pracovní činnosti - 3. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu

Učivo
Komunikační a slohová výchova
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Český jazyk

2. ročník

Čtení
• porozumí jednoduchým písemným nebo mluveným projevům
Komunikační a slohová výchova
Čtení
Komunikační a slohová výchova
• umí střídat role mluvčího a posluchače v jednoduchém rozhovoru
Čtení
• mluví hlasitě a pečlivě vyslovuje
Komunikační a slohová výchova
Čtení
Komunikační a slohová výchova
• v krátkých mluvených projevech volí vhodné tempo řeči
Čtení
Komunikační a slohová výchova
• vyjadřuje se vhodně v běžných školních situacích
Čtení
Komunikační a slohová výchova
• tvoří krátký mluvený projev
Čtení
Komunikační a slohová výchova
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
Psaní
Komunikační a slohová výchova
• píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky
Psaní
Komunikační a slohová výchova
• opíše správně jednoduchý text
Psaní
Komunikační a slohová výchova
• podle ilustrované osnovy vypráví děj
Psaní
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé Jazyková výchova
a krátké samohlásky
Hlásky
Jazyková výchova
• porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená
Význam slova
Jazyková výchova
• porovnává podle zobecněného významu – děj, věc
Význam slova
Jazyková výchova
• rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky
Význam slova
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Český jazyk

2. ročník

• odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách dě, tě, ně, ú/ů, Jazyková výchova
bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v
Souhlásky
typických případech vlastních jmen osob a zvířat
Slabiky
• vyjmenuje slovní druhy a rozlišuje podstatná jména, slovesa, spojky a předložky Jazyková výchova
Slovní druhy
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves
Jazyková výchova
Slovní druhy
• pozná konec věty a začátek věty následující
Věta a souvětí
Jazyková výchova
• věty začíná velkým písmenem
Věta a souvětí
• rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
Jazyková výchova
Věta a souvětí
Jazyková výchova
• zná a správně používá interpunkční znaménka
Věta a souvětí
Jazyková výchova
• umí seřadit věty v textu
Věta a souvětí
Jazyková výchova
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
Věta a souvětí
Jazyková výchova
• umí abecedu
Abeceda
• umí řadit slova podle abecedy
Jazyková výchova
Abeceda
Literární výchova
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu literární texty přiměřené věku
Poslech literárních textů
Literární výchova
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Zážitkové čtení a naslouchání
Literární výchova
• pracuje tvořivě s jednoduchým literárním textem podle pokynů učitele
Tvořivé činnosti s lit. textem
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Literární výchova
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Český jazyk

2. ročník
Základní literární pojmy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
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Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Pracovní činnosti - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

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

Učivo
Komunikační a slohová výchova
Čtení
Komunikační a slohová výchova
Naslouchání
Komunikační a slohová výchova
Naslouchání
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
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Český jazyk
vlastní písemný projev

3. ročník
Písemný projev

• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
• umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé Jazyková výchova
a krátké samohlásky
Zvuková stránka jazyka
Jazyková výchova
• porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Slovní zásoba a tvoření slov
• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
• odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných Jazyková výchova
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo
Tvrdé, měkké, obojetné souhlásky
morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních Vyjmenovaná slova
jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Jazyková výchova
Znělé a neznělé souhlásky
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Jazyková výchova
Slovní druhy
Základní literární pojmy
Jazyková výchova
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
Slovní druhy
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné Jazyková výchova
jazykové i zvukové prostředky
Druhy vět
Jazyková výchova
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
Věta a souvětí
Základní literární pojmy
• umí abecedu
Jazyková výchova
• rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova
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Český jazyk

3. ročník

Abeceda
• umí řadit slova podle abecedy
Jazyková výchova
Abeceda
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené Literární výchova
věku
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Literární výchova
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
• pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Literární výchova
Tvořivé činnosti s lit. textem
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Literární výchova
Základní literární pojmy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Český jazyk

3. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 5. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 4. ročník
--> Pracovní činnosti - 4. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
• rozpozná podstatné informace v textu přiměřeném pro daný věk
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

Učivo
Čtení
Čtení
Naslouchání
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Český jazyk

4. ročník

• reprodukuje obsah jednoduchého sdělení
• vede jednoduchý dialog, telefonický rozhovor
• vnímá manipulativní komunikaci v reklamě přiměřené věku
• při komunikaci volí náležitou intonaci
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
• píše jednoduché komunikační žánry
• sestaví jednoduchou osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený
nebo písemný projev
• napíše dopis, telegram, pozvánku
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
• určuje slovní druhy
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
• vyhledá základní skladební dvojici
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
• seznamuje se se skloňováním podstatných jmen – i/y na konci podle vzorů
• seznamuje se se slovesnými způsoby, časuje slovesa

Mluvený projev
Mluvený projev
Mluvený projev
Mluvený projev
Mluvený projev
Písemný projev
Písemný projev
Písemný projev
Písemný projev
Jazyková výchova
Význam slova
Jazyková výchova
Význam slova
Jazyková výchova
Slovní druhy
Jazyková výchova
Slovní druhy
Jazyková výchova
Základní skladební dvojice
Jazyková výchova
Věta a souvětí
Jazyková výchova
Věta a souvětí
Jazyková výchova
Vyjmenovaná slova
Jazyková výchova
Podstatná jména
Jazyková výchova
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4. ročník

Slovesa
• učí se zdůvodňovat i/y u sloves v příčestí minulém ve shodě podmětu s přísudkem Jazyková výchova
Shoda podmětu s přísudkem
Literární výchova
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Tvořivé činnosti s literárním textem
• volně reprodukuje text podle svých schopností
Literární výchova
Tvořivé činnosti s literárním textem
Literární výchova
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Základní literární pojmy
Literární výchova
• při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
Základní literární pojmy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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4. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Český jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Anglický jazyk - 5. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Vlastivěda - 5. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
--> Pracovní činnosti - 5. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Učivo
Komunikační a slohová výchova
Čtení
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5. ročník

ČJL-5-1-01.1 Žák vybere z nabídky vhodný nadpis

Komunikační a slohová výchova
Čtení
ČJL-5-1-01.2 Žák posoudí na základě přečteného textu pravdivost / nepravdivost
Komunikační a slohová výchova
tvrzeni
Čtení
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-01.3 Žák posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá z textu
Čtení
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-01.4 Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
Čtení
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-01.5 Žák vystihne hlavní myšlenku textu
Čtení
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk,
Komunikační a slohová výchova
podstatné informace zaznamenává
Naslouchání
ČJL-5-1-02.1 Žák vybere z nabídky slov vhodná slova vztahující se k zadanému textu Komunikační a slohová výchova
Naslouchání
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-02.2 Žák rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro smysl
(vyznění) textu
Naslouchání
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-02.3 Žák vypíše požadovanou informaci z textu
Naslouchání
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-02.4 žák rozhodne, které informace jsou pro daný text nepodstatné
Naslouchání
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Komunikační a slohová výchova
Naslouchání
ČJL-5-1-03.1 Žák sestaví jednoduchý slohový útvar (adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, Komunikační a slohová výchova
pozvánka)
Naslouchání
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-03.2 Žák posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou úplné
Naslouchání
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná Komunikační a slohová výchova
fakta
Mluvený projev
ČJL-5-1-03.3 Žák sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a příčinné
Komunikační a slohová výchova
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souvislosti příběh, sdělení

5. ročník
Mluvený projev

ČJL-5-1-03.4 Žák vybere z nabídky vhodný závěr k ukázce

Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
Mluvený projev
ČJL-5-1-04.1 žák vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně nebo
Komunikační a slohová výchova
písemně jeho obsah
Mluvený projev
ČJL-5-1-04.2 Žák vyslechne nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho ústně nebo písemně Komunikační a slohová výchova
další osobě
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor (s
kamarádem, s dospělým), zanechá vzkaz na záznamníku
Mluvený projev
ČJL-5-1-05.2 Žák posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, telefonického rozhovoru Komunikační a slohová výchova
nebo vzkazu na záznamníku nechybí některá z důležitých informací
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-07.1 žák přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči
oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a respektuje při tom rozdílného adresáta
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-07.2 Žák se vhodně představí ostatním dětem, dospělému
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
• rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního
záměru
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-06.1 Žák vybere z předložených ukázek tu, která výrazně ovlivňuje
rozhodování člověka
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
ČJL-5-1-06.2 žák vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku příklad
manipulativní reklamy
Mluvený projev
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační Komunikační a slohová výchova
situace
Mluvený projev
ČJL-5-1-08.1 Žák rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou výslovnost (sme, Komunikační a slohová výchova
dyž vo tom apod.)
Mluvený projev
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ČJL-5-1-08.2 Žák při veřejné komunikační situaci využívá spisovnou výslovnost
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-09.1 žák píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje dějovou
posloupnost; pracuje podle rozvité/heslovité osnovy
ČJL-5-1-09.2 Žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního
postupu, dodržuje logickou návaznost; pracuje podle otázkové osnovy
ČJL-5-1-09.3 Žák napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi
ČJL-5-1-09.4 Žák v ukázce dopisu doplní, co chybí
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-1-10.1 Žák k zadanému textu přiměřené délky vytvoří jeho osnovu (nejméně o
třech bodech)
ČJL-5-1-10.2 Žák zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text na vhodné
místo
• vytvoří zkrácený zápis textu
• napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
ČJL-5-2-01.2 Žák vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže k zadanému
slovu
ČJL-5-2-01.3 Žák nahradí v textu slovo slovem významem protikladným, významem
stejným nebo podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným
ČJL-5-2-01.4 Žák vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy

Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
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5. ročník

ČJL-5-2-01.5 Žák rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou podmínku (pro
opozita)
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
ČJL-5-2-02.3 žák rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o
tvary téhož slova
ČJL-5-2-02.2 Žák rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o
tvary téhož slova
ČJL-5-2-02.4 Žák k danému slovu uvede slova příbuzná
• určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu
ČJL-5-2-03.1 žák zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke slovnímu druhu
(podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce)
ČJL-5-2-03.1.2 Žák vybere z krátkého textu větu, která obsahuje / neobsahuje
určený slovní druh
ČJL-5-2-03.3 žák používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary podstatných a
přídavných jmen (kromě pravopisu přídavných jmen přivlastňovacích)
ČJL-5-2-03.4 žák používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary sloves ve
způsobu oznamovacím
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
ČJL-5-2-04.1 Žák vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného a přídavného jména a
slovesa a nahradí ho tvarem spisovným
• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladebné dvojici
označuje základ věty
ČJL-5-2-05.1 Žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět vyjádřený,

Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
Jazyková výchova
Skladba
Základní skladební dvojice
Jazyková výchova
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5. ročník

nevyjádřený, několikanásobný)

Skladba
Základní skladební dvojice
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Jazyková výchova
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
ČJL-5-2-06.1 Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí a vytvoří z věty jednoduché
Jazyková výchova
souvětí
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
ČJL-5-2-06.2 Žák rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku Jazyková výchova
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Jazyková výchova
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Jazyková výchova
ČJL-5-2-07.1 Žák nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
Jazyková výchova
ČJL-5-2-07.2 Žák spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Jazyková výchova
Pravopis
ČJL-5-2-08.1 Žák správně píše/doplní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi Jazyková výchova
příbuzných
Pravopis
Jazyková výchova
ČJL-5-2-08.2 Žák píše správně z hlediska pravopisu lexikálního
Pravopis
Jazyková výchova
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Pravopis
ČJL-5-2-09.1 Žák na základě znalosti shody přísudku s podmětem používá správné Jazyková výchova
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5. ročník

tvary příčestí minulého činného v mluveném i psaném projevu

Pravopis

ČJL-5-2-09.2 žák doplní správně čárky do zadaného textu (několikanásobný větný
člen, jednoduchá souvětí)

Jazyková výchova
Pravopis
Literární výchova
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-5-3-01.1 Žák zpracuje stručné sdělení (referát) o přečtené knize, prezentuje ho Literární výchova
spolužákům, zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku
Zážitkové čtení a naslouchání
Literární výchova
ČJL-5-3-01.2 Žák řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí
Zážitkové čtení a naslouchání
• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané Literární výchova
téma
Tvořivé činnosti s literárním textem
Literární výchova
ČJL-5-3-02.1 Žák přednese a volně reprodukuje text
Tvořivé činnosti s literárním textem
Literární výchova
ČJL-5-3-02.2 Žák vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma
Tvořivé činnosti s literárním textem
Literární výchova
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Základní literární pojmy
Literární výchova
ČJL-5-3-03.1 Žák rozhodne, z kterého druhu / žánru je úryvek – řešení v nabídce
(úryvek z poezie, komiksu, z naučného textu – encyklopedie, z návodu k použití, z Základní literární pojmy
pohádky)
• při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
ČJL-5-3-04.1 Žák rozhodne, zda ukázka je pohádka, pověst nebo bajka
ČJL-5-3-04.2 Žák rozhodne, zda ukázka je poezie, nebo próza
ČJL-5-2-02.1 Žák určí kořen slova, část příponovou, předponovou
ČJL-5-2-04.2 žák doplní do věty tvar podstatného jména ve správném tvaru
a odůvodní pravopis (1. a 4. pád rod mužský životný)

Literární výchova
Základní literární pojmy
Literární výchova
Základní literární pojmy
Literární výchova
Základní literární pojmy
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
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Český jazyk

5. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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5.2 Český jazyk a literatura
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
4
Povinný

9. ročník
4
Povinný

16

Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika vyučovacího předmětu - Český jazyk a literatura
2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 2.
stupně s časovou dotací 4 hodiny týdně. Navazuje na výuku českého jazyka na 1. stupni a dále rozvíjí
schopnosti a dovednosti žáků.
Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty čelní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci
žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale
ovlivňují úspěšnost vzdělávání i v dalších oblastech.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- používání správného a kultivovaného vyjadřování v běžných situacích v písemné i mluvené formě
- rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností
- čtení s porozuměním a práci s textem
- vytváření čtenářského vkusu žáků
- umění vystupovat před lidmi
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dějepisem /např. Velká Morava –staroslověnské
písemnictví, husitství – diakritický pravopis J. Hus, Bílá hora – doba temna,
J.A. Komenský, národní obrození…/, hudební výchovou /lidová slovesnost, písničkáři…/,
výtvarnou výchovou / umělecké slohy /, informačními a komunikačními technologiemi / internet, elektronická komunikace /
Obsahová náplň předmětu je oživována a doplňována návštěvami výstav, filmových a divadelních
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Název předmětu

Český jazyk a literatura
představení. besedami s knihovnicí.
Předmětem prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – mluvní cvičení, neverbální sdělení, mezilidské vztahy, dovednost
zapamatovat si…
Výchova demokratického občana – demokratické zásady v dílech spisovatelů…
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – poznávání života v jiných zemích
/ cestopisy, deníky /…
Multikulturní výchova – Češi a národní obrození…
Enviromentální výchova –lidová slovesnost, člověk a příroda,…
Mediální výchova – média v každodenním životě, reklama, zpravodajství,…
Společně uplatňované postupy k naplňování kompetencí
1. Aktivní učení – rozvíjíme u žáků přístup zdůrazňující umění myslet, co se učit a jak se učit, poskytujeme k
myšlení dostatek času
2. Kladení otázek – vedeme žáky ke zvídavosti, předkládáme otázky a vedeme je k tomu, aby se ptali, kladly
otázky sobě i druhým
3. Plánování – vytváříme předpoklady u žáků pro plánování, tj. umět plánovat, uplatňovat zásadu naplánuj
– udělej- zkontroluj
4. Diskutování – podporujeme u žáků potřebu vyjádřit se, zásada mysli – prober - vyslov přede všemi
5. Mentální mapování – pomáháme žákům zpřesňovat myšlení znázorněním pojmů v souvislostech, zásada
vím – převedu do zrakové podoby
6. Divergentní myšlení – umožňujeme žákům volbu osobního projevu a povzbuzujeme je k individuální
odpovědnosti a učení tvořivě
7. Kooperativní učení – rozšiřujeme žákům příležitosti k učení se spolužákem, skupinou, tz. vrstevnická
pomoc
8. Individuální vedení – pomáháme při uskutečňování žákových možností myslet a učit se, poskytujeme
individuální interakci s učitelem
9. Hodnocení – poskytujeme žákům čas ke zhodnocení co zvládli, k vyvození poučení do budoucna,
vstřícnou zpětnou vazbu
10. Vytváření prostředí pro učení – podporujeme vytváření širšího společenského prostředí /škola, domov,
veřejnost/ pro žáky

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Český jazyk a literatura

•
•

Český jazyk a literatura

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Pracovní činnosti - 7. ročník
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Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

ŠVP výstupy
• rozlišuje jazyk spisovný a nespisovný, nářečí

• samostatně pracuje se základními jazykovými příručkami
• spisovně vyslovuje česká slova

• výrazně čte

• rozliší předponu, kořen, příponu
• ovládá pravopisné jevy spojené se stavbou slova

• správně určuje ohebné slovní druhy
• určuje mluvnické významy podst. j. -rod, číslo, pád a vzor

--> Německý jazyk - 6. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Jazyková výchova
Jazyk a jeho útvary
Jazykověda a její složky
Jazyková výchova
Jazykové příručky
Jazyková výchova
Zvuková stránka jazyka - výslovnost, větná melodie, přízvuk, tempo, spodoba
znělosti
Jazyková výchova
Zvuková stránka jazyka - výslovnost, větná melodie, přízvuk, tempo, spodoba
znělosti
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov – stavba slova, slova příbuzná
Jazyková výchova
Pravopis bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně zdvojené souhlásky
Předpony s-/se, z-/ze, vzPředložky s/se, z/ze
Jazyková výchova
Tvarosloví – ohebné slovní druhy, mluvnické kategorie
Jazyková výchova
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Český jazyk a literatura

6. ročník

• zvládá morfologický pravopis
• určuje mluvnické významy příd. j. - druh, rod, číslo, pád a vzor
• určuje druhy zájmen
• skloňuje zájmena osobní, ukazovací, přivlastňovací
• rozliší druhy číslovek, skloňuje číslovky 2,3
• určuje mluvnické významy sloves - osobu, číslo, čas a způsob
• ovládá slovosled
• rozliší větu jednoduchou a souvětí

• zvládá syntaktický pravopis ve větě jednoduché
• určuje větné členy

• rozliší přímou a nepřímou řeč
• čte pozorně a s porozuměním

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, konkrétní, abstraktní
Jazyková výchova
Skloňování vlastních jmen osobních a místních
Jazyková výchova
Přídavná jména – druhy, skloňování, stupňování
Jazyková výchova
Zájmena
Jazyková výchova
Zájmena
Jazyková výchova
Číslovky
Jazyková výchova
Slovesa - mluvnické významy, slovesný způsob a čas
Jazyková výchova
Skladba
Jazyková výchova
- věta jednoduchá
- věta jednoduchá a souvětí
Jazyková výchova
- shoda přísudku s podmětem a několikanásobným podmětem
Jazyková výchova
- základní větné členy
- rozvíjející větné členy
Jazyková výchova
- přímá a nepřímá řeč
Komunikační a slohová výchova
Čtení
- praktické / pozorné, přiměřeně rychlé, orientace v textu /
- věcné / čtení jako zdroj informací /
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Český jazyk a literatura

6. ročník

• orientuje se v textu

• formuluje hlavní myšlenky textu
• využije přečtených informací
• vyjadřuje se srozumitelně a výstižně
• umí souvisle vypravovat připravený příběh

• dokáže napsat osnovu

• používá vhodné jazykové prostředky pro daný slohový útvar

• napíše zprávu a oznámení
• odlišuje bulvár od seriózního tisku
• vytvoří výtah nebo výpisky

• zdokonaluje se v práci s odborným textem, vypisuje hl. myšlenky, klíčová slova

- prožitkové
Komunikační a slohová výchova
Čtení
- praktické / pozorné, přiměřeně rychlé, orientace v textu /
- věcné / čtení jako zdroj informací /
- prožitkové
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Vypravování
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Popis osoby, popis předmětu, popis pracovního postupu
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Popis osoby, popis předmětu, popis pracovního postupu
Komunikační a slohová výchova
Média, zpráva a oznámení
Komunikační a slohová výchova
Média, zpráva a oznámení
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Práce s informacemi -výpisky a výtah, encyklopedická hesla
Komunikační a slohová výchova
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Český jazyk a literatura

6. ročník

Práce s informacemi -výpisky a výtah, encyklopedická hesla
• odliší dopis úřední od soukromého, napíše soukromý dopis
Komunikační a slohová výchova
Komunikace – dopis, e-mail , SMS
• osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, ovládá jednoduchou grafickou Komunikační a slohová výchova
úpravu textu
Písemný projev
Komunikace – dopis, e-mail , SMS
Komunikační a slohová výchova
• komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích
Komunikace – dopis, e-mail , SMS
Literární výchova
• zná znaky pohádek, rozlišuje dobro a zlo
Pohádky – lidové, moderní
• uvádí jména autorů pohádek
Literární výchova
Pohádky – lidové, moderní
Literární výchova
• vyjmenuje rysy bájí, odliší pověst
Báje a pověsti
Literární výchova
• charakterizuje bajku, vysvětlí alegorii
Bajky
Literární výchova
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
Lyrika a epika
Literární výchova
• pojmenuje jednotlivé části básně
Lyrika a epika
• zná rysy balad, jejich autory
Literární výchova
Balady – lidové, sociální
• přednáší zpaměti text přiměřený věku
Literární výchova
Literární výchova
• rozliší tragédii a komedii
Divadlo a film
Literární výchova
• odliší dialog od monologu
Divadlo a film
Literární výchova
• vysvětlí rozdíl mezi divadlem a filmem
Divadlo a film
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Český jazyk a literatura

6. ročník

• volně reprodukuje slyšený a psaný text

Literární výchova
Divadlo a film
Referáty z vlastní četby
Literární výchova
• formuluje ústně dojmy ze své četby
Referáty z vlastní četby
• rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích
Komunikační a slohová výchova
Reklamní a propagační texty
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
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Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• správně třídí slovní druhy

• ovládá morfologický pravopis pod., příd. j. a sloves

• tvoří spisovné tvary slov

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Jazyková výchova
Tvarosloví
Ohebné slovní druhy / procvičování probraného učiva - skloňování vlastních jmen zeměpisná jména, víceslovné vlastní názvy - jmenné tvary přídavných jmen skloňování a užívání vztažných zájmen - obtížnější slovesné tvary – rod činný a trpný
Neohebné slovní druhy - příslovce
Jazyková výchova
Tvarosloví
Ohebné slovní druhy / procvičování probraného učiva - skloňování vlastních jmen zeměpisná jména, víceslovné vlastní názvy - jmenné tvary přídavných jmen skloňování a užívání vztažných zájmen - obtížnější slovesné tvary – rod činný a trpný
Jazyková výchova
Tvarosloví
Ohebné slovní druhy / procvičování probraného učiva - skloňování vlastních jmen zeměpisná jména, víceslovné vlastní názvy - jmenné tvary přídavných jmen skloňování a užívání vztažných zájmen - obtížnější slovesné tvary – rod činný a trpný
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Český jazyk a literatura

7. ročník

• píše správně vlastní jména
• používá výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova

• umí najít synonyma a antonyma

• rozpozná přenesená pojmenování

• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby
• odliší větu jednočlennou od dvojčlenné

• rozlišuje vztahy mezi větnými členy ve větě

• správně píše čárky ve větě jednoduché a souvětí podřadném

• čte plynule a s porozuměním, odlišuje fakta od názorů a hodnocení
• v mluveném projevu vhodně užívá jazykových i mimojazykových prostředků

Neohebné slovní druhy - příslovce
Jazyková výchova
Pravopis velkých písmen
Jazyková výchova
Slovo – věcný význam
Sousloví a rčení
Synonyma, antonyma, homonyma
Jazyková výchova
Slovo – věcný význam
Sousloví a rčení
Synonyma, antonyma, homonyma
Jazyková výchova
Odborné názvy
obrazná pojmenování, metafora, metonymie
Jazyková výchova
Slovní zásoba a tvoření slov – odvozování, skládání, zkracování
Jazyková výchova
Skladba – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, větné členy, druhy
vedlejších vět, souvětí podřadné o 2 větách
Jazyková výchova
Skladba – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, větné členy, druhy
vedlejších vět, souvětí podřadné o 2 větách
přívlastek těsný, volný, postupně rozvíjející, několikanásobný
Jazyková výchova
Skladba – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, větné členy, druhy
vedlejších vět, souvětí podřadné o 2 větách
Komunikační a slohová výchova
Čtení - praktické, věcné, prožitkové
Komunikační a slohová výchova
Mluvní cvičení
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7. ročník

• vyjadřuje se srozumitelně, výstižně a vhodně jazykem spisovným v podobě
mluvené i psané, odlišuje spisovný a nespisovný projev

• vytvoří vlastní životopis
• využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu
• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel

• vnímá mnohostrannost jazyka, uvědomuje si jak vnímali svět naši předkové

• rozlišuje žánry středověké literatury

• orientuje se v chronologickém vývoji literatury

• má přehled o nejdůležitějších autorech a literárních dílech daného období

Komunikační a slohová výchova
Písemný projev - slohové žánry
Vypravování
Popis pracovního postupu
Popis osoby a charakteristika
Komunikační a slohová výchova
Životopis
Komunikační a slohová výchova
Práce s informacemi – výtah, grafy, tabulky, schémata
Komunikační a slohová výchova
Žádost, pozvánka
Práce s informacemi – výtah, grafy, tabulky, schémata
Literární výchova
Lidová slovesnost
Staroslověnské písemnictví - legendy, kroniky
Husitská literatura
Literární výchova
Staroslověnské písemnictví - legendy, kroniky
Husitská literatura
Literární výchova
Lidová slovesnost
Staroslověnské písemnictví - legendy, kroniky
Husitská literatura
Humanismus a renesance
Baroko - J. A. Komenský
Národní obrození
Romantismus
Česká literatura 2. poloviny 19.st.
Literární výchova

107

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Český jazyk a literatura

7. ročník

Lidová slovesnost
Staroslověnské písemnictví - legendy, kroniky
Husitská literatura
Humanismus a renesance
Baroko - J. A. Komenský
Národní obrození
Romantismus
Česká literatura 2. poloviny 19.st.
• uceleně reprodukuje přečtený text a vlastními slovy interpretuje obsah díla
Literární výchova
• tvoří vlastní lit. text podle svých schopností
Literární výchova
• formuluje ústně dojmy své četby
Literární výchova
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Pracovní činnosti - 8. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální

ŠVP výstupy
• vyjmenuje slovanské jazyky
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
• správně vyslovuje běžně užívaná cizí slova
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov
• užívá správné tvary přejatých slov
• správně tvoří a užívá slovesné tvary

• správně určuje slovesný vid

Učivo
Jazyková výchova
Obecné výklady o jazyce
Jazyková výchova
Obecné výklady o jazyce
Jazyková výchova
Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, obohacování slovní zásoby
Jazyková výchova
Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, obohacování slovní zásoby
Jazyková výchova
Tvarosloví – skloňování přejatých jmen
Jazyková výchova
Ohebné slovní druhy – procvičování probraného učiva
Slovesa – dokonavá a nedokonavá, tvoření různých slovesných tvarů
Pravopis koncovek jmen a sloves
Jazyková výchova
Slovesa – dokonavá a nedokonavá, tvoření různých slovesných tvarů
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8. ročník

• zvládá pravopis morfologický a syntaktický

• určuje větné členy

• rozliší souvětí podřadné a souřadné

• určí druh vedlejších vět

• určí významový poměr

• zvládá interpunkci ve větě jednoduché i souvětí
• formuluje svůj názor na přečtený text, zapojuje se do diskuse

• vyjadřuje se kultivovaně, vhodně využívá jazykových i mimojazykových využívá
prostředků řeči
• vlastní tvořivé psaní

• používá vhodné jazykové prostředky

Jazyková výchova
Pravopis koncovek jmen a sloves
Neohebné slovní druhy
Jazyková výchova
Skladba – věta jednočlenná, dvoučlenná, větný ekvivalent
větné členy základní a rozvíjející
několikanásobné větné členy
Jazyková výchova
souvětí podřadné,souvětí souřadné významový poměr mezi větnými členy,
souřadně připojenými vedl. větami a hlavními větami grafické znázornění souvětí
Jazyková výchova
souvětí podřadné,souvětí souřadné významový poměr mezi větnými členy,
souřadně připojenými vedl. větami a hlavními větami grafické znázornění souvětí
Jazyková výchova
souvětí podřadné,souvětí souřadné významový poměr mezi větnými členy,
souřadně připojenými vedl. větami a hlavními větami grafické znázornění souvětí
Jazyková výchova
interpunkce
Komunikační a slohová výchova
Čtení - praktické, věcné, prožitkové, kritické
Mluvený projev
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev
Úvaha
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Úvaha
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Charakteristika literární postavy
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• vyjadřuje se gramaticky i věcně správně

• vyjadřuje své city, pocity a dojmy

• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
• vytvoří výtah
• vytvoří referát
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
• rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích
• rozlišuje základní literární druhy a žánry
• charakterizuje základní literární druhy a žánry
• vyjmenuje základní autory a díla daného období

8. ročník
Subjektivně zabarvený popis
Některé důležité písemnosti – přihláška, žádost, pozvánka, objednávka
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Charakteristika literární postavy
Subjektivně zabarvený popis
Některé důležité písemnosti – přihláška, žádost, pozvánka, objednávka
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev
Charakteristika literární postavy
Subjektivně zabarvený popis
Komunikační a slohová výchova
Výklad, výtah
Komunikační a slohová výchova
Výklad, výtah
Komunikační a slohová výchova
Referát a recenze
Komunikační a slohová výchova
Referát a recenze
Komunikační a slohová výchova
Referát a recenze
Literární výchova
Literární teorie/ lyrika, epika, drama, pohádka, báje, bajka, legenda, epigram…/
Literární výchova
Literární teorie/ lyrika, epika, drama, pohádka, báje, bajka, legenda, epigram…/
Literární výchova
Literatura a válka – odraz 1. svět. války v naší i světové literatuře
Meziválečná literatura /avantgardy, proletářská poezie, drama 20. a 30. let/
Odraz 2. světové války v naší i svět. literatuře
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8. ročník

• uceleně reprodukuje přečtený text

Literární výchova
Referáty z vlastní četby
• popisuje jazyk díla
Literární výchova
Referáty z vlastní četby
Literární výchova
• vlastními slovy interpretuje smysl díla
Referáty z vlastní četby
Literární výchova
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy filmového nebo
divadelního představení
Referáty z vlastní četby
Literární výchova
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní
Oddechová literatura
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Anglický jazyk - 9. ročník
--> Matematika - 9. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Německý jazyk - 9. ročník
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9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Konverzace v anglickém jazyce - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

Učivo

Jazyková výchova
Vývoj českého jazyka, útvary českého jazyka
žák v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního jazyka (např.: spisovný jazyk Jazyková výchova
x obecná čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.)
Vývoj českého jazyka, útvary českého jazyka
Jazyková výchova
žák nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným
Vývoj českého jazyka, útvary českého jazyka
Jazyková výchova
žák posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových prostředků různých útvarů
národního jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní hře, veřejném projevu apod. Vývoj českého jazyka, útvary českého jazyka
Jazyková výchova
• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Zvuková stránka jazyka - hláskosloví, zvuková stránka věty, spisovná výslovnost
Jazyková výchova
žák umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova
Zvuková stránka jazyka - hláskosloví, zvuková stránka věty, spisovná výslovnost
Jazyková výchova
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, SSČ a dalšími jazykovými
příručkami
Jazyková kodifikace a norma
žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny Jazyková výchova
a s dalšími slovníky a příručkami
Jazyková kodifikace a norma
Jazyková výchova
• zvládá pravopis související se stavbou slova = slovotvorný
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější zásady obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování zvláště ve Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
frazémech
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9. ročník

žák pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná
žák k danému slovu doplní slova odvozená
žák vytvoří slova složená a rozliší je od slov odvozených
žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty
žák vybere z nabídky slovo, které je přeneseným pojmenováním
žák prokáže schopnost interpretovat význam / porozumět významu přeneseného
pojmenování
žák ovládá zásady tvoření slov
• k daným slovům uvádí synonyma a antonyma
• rozpozná přenesená pojmenování zvláště ve frazémech
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve
vhodné komunikační situaci

žák přiřadí slovo ke slovnímu druhu

Jazyková výchova
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
Tvoření slov – stavba slova, pravopis související se stavbou slova, slova přejatá
Jazyková výchova
Význam slova, synonyma, antonyma, homonyma
Jazyková výchova
metafora, metonymie
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy
Podstatná jména, skloňování cizích vlastních jmen, psaní velkých písmen ve
vlastních jménech a názvech
Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Slovesa, třídy a vzory, přechodníky
Pravopis koncovek jmen a sloves
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy
Podstatná jména, skloňování cizích vlastních jmen, psaní velkých písmen ve
vlastních jménech a názvech
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9. ročník

Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Slovesa, třídy a vzory, přechodníky
Pravopis koncovek jmen a sloves
žák určí slovní druh u slov odvozených od stejného základového slova
Jazyková výchova
Tvarosloví – slovní druhy
Podstatná jména, skloňování cizích vlastních jmen, psaní velkých písmen ve
vlastních jménech a názvech
Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Slovesa, třídy a vzory, přechodníky
Pravopis koncovek jmen a sloves
žák užije ve větách slova v náležitých tvarech množného čísla (slova jsou uvedena v Jazyková výchova
č. j. v 1. p.)
Tvarosloví – slovní druhy
Podstatná jména, skloňování cizích vlastních jmen, psaní velkých písmen ve
vlastních jménech a názvech
Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Slovesa, třídy a vzory, přechodníky
Pravopis koncovek jmen a sloves
žák zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům (stejné slovo může mít ve
Jazyková výchova
větě různou slovnědruhovou platnost)
Tvarosloví – slovní druhy
Podstatná jména, skloňování cizích vlastních jmen, psaní velkých písmen ve
vlastních jménech a názvech
Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Slovesa, třídy a vzory, přechodníky
Pravopis koncovek jmen a sloves
Jazyková výchova
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální a morfologický
Pravopis koncovek jmen a sloves
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9. ročník

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

Jazyková výchova
Pravopis koncovek jmen a sloves
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí
Jazyková výchova
Skladba - Větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
žák spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic
Jazyková výchova
Skladba - Větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
Jazyková výchova
žák nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, správně
doplní interpunkční znaménko nebo spojku
Skladba - Větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
žák doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určí doplněný větný člen Jazyková výchova
(podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu)
Skladba - Větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
Jazyková výchova
žák vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; žák vybere k
zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím znázorněno
Skladba - Větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
Jazyková výchova
• tvoří skladební dvojice, rozlišuje řídící i závislé větné členy
Skladba - Větné členy
Samostatný větný člen, elipsa
• rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent
Jazyková výchova
Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent
grafické znázornění souvětí
Jazyková výchova
• vysvětlí rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným
Souvětí podřadné s více než jednou větou vedlejší
Souvětí souřadné s více než dvěma větami
grafické znázornění souvětí
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
Jazyková výchova
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
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žák píše bez pravopisných chyb
• odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení,ověřuje
fakta porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Čtení - praktické, věcné, kritické, prožitkové
Komunikační a slohová výchova
žák po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, které vyjadřují některý z
názorů pisatele textu
Čtení - praktické, věcné, kritické, prožitkové
• dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou Komunikační a slohová výchova
situaci
Jazyková kultura
Slohotvorní činitelé
Mluvené a psané texty
Oficiálnost projevu
žák najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším Komunikační a slohová výchova
Jazyková kultura
Slohotvorní činitelé
Mluvené a psané texty
Oficiálnost projevu
Komunikační a slohová výchova
žák rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě mluvit spisovně
Jazyková kultura
Slohotvorní činitelé
Mluvené a psané texty
Oficiálnost projevu
• odliší spisovný projev od nespisovného, vhodně užívá spisovné jazykové
Komunikační a slohová výchova
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
Sloh a funkce textů
Publicistické útvary – komentář, fejeton, reportáž, rozhovor
Komunikační a slohová výchova
žák vybere z nabízených možností text, který je pro danou komunikační situaci
nejvhodnější
Sloh a funkce textů
Publicistické útvary – komentář, fejeton, reportáž, rozhovor
Komunikační a slohová výchova
Žák v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je výrazy spisovnými
Sloh a funkce textů
Publicistické útvary – komentář, fejeton, reportáž, rozhovor
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žák nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr výrazy
vhodnějšími

Komunikační a slohová výchova
Sloh a funkce textů
Publicistické útvary – komentář, fejeton, reportáž, rozhovor
Komunikační a slohová výchova
• v mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních a paralingválních
prostředků řeči
Mluvený projev, dialog, diskuse
• zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev, dialog, diskuse
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev, dialog, diskuse
Komunikační a slohová výchova
• využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
a s oporou o text přednese referát
Komunikační a slohová výchova
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
Komunikační a slohová výchova
žák uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická návaznost či dějová
posloupnost
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
žák vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou nebo pocitem a s Komunikační a slohová výchova
vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí. Délku textu přizpůsobí
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
potřebě svého sdělení
• uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s
dodržováním pravidel mezivětného navazování

• využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky a věcně správnému písemnému Komunikační a slohová výchova
projevu a tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu psaní na základě svých dispozic a Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
zájmů
• rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj Komunikační a slohová výchova
Přesvědčování a manipulace
Komunikační a slohová výchova
žák najde výrazný prostředek manipulace v textu
Přesvědčování a manipulace
Komunikační a slohová výchova
žák rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu
Přesvědčování a manipulace
Komunikační a slohová výchova
žák zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům manipulátora)
Přesvědčování a manipulace
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• uvádí základní literární směry a jejich význačné představitele v české i světové
literatuře
žák posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, nebo romantický, spíše
starobylý, nebo moderní, spíše citový, nebo intelektuální. Ke zjištění přidá jako
příklad jméno některého autora píšícího podobně a uvede přibližné období jeho
působení (určí půlstoletí)
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je, uvede jejich význačné
představitele
• tvoří vlastní literární text na základě znalostí literární teorie
žák vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se zajímavým tématem a
působivým vyjadřováním, které odpovídá tématu i záměru žáka jako autora, svůj
záměr a volbu žánrové formy vysvětlí jako dodatek k textu
• vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších
informačních zdrojích

žák uvede vedle internetových vyhledavačů (Google aj.) další zdroje, v nichž může
najít určitý typ informace

žák odlišuje v médiích informační prameny, které mají rysy profesionální, od těch,
které jsou zřetelně osobní

• samostatně připraví a přednese referát z vlastní četby
• rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora

Literární výchova
Základy literární teorie
Literární výchova
Základy literární teorie

Literární výchova
Literární druhy a žánry
Literární výchova
Literární druhy a žánry
Literární výchova
Literární druhy a žánry
Literární výchova
Internet a CD-ROM jako zdroj informací
Knihovna jako kulturní a literární centrum
Knihovní katalogy
Literární výchova
Internet a CD-ROM jako zdroj informací
Knihovna jako kulturní a literární centrum
Knihovní katalogy
Literární výchova
Internet a CD-ROM jako zdroj informací
Knihovna jako kulturní a literární centrum
Knihovní katalogy
Literární výchova
Obraz 2. světové války a osvobození v poezii a próze
Literární výchova
Obraz okupace a život v protektorátě / např. život a dílo Oty Pavla /
Literatura 2. poloviny 20. století – oficiální, exilová a samizdatová česká literatura
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žák rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek liší od
neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace

Literární výchova
Obraz okupace a život v protektorátě / např. život a dílo Oty Pavla /
Literatura 2. poloviny 20. století – oficiální, exilová a samizdatová česká literatura
Literární výchova
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje jazyk literárního díla a
vlastními slovy interpretuje smysl díla
Reflexe četby
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
Literární výchova
Reflexe četby
Literární výchova
žák posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za hodnotné a proč
Reflexe četby
Literární výchova
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy filmového nebo
divadelního představení a názory na umělecké dílo
Reflexe četby
Literární výchova
žák sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, proč se mu líbilo či
nelíbilo, nebo čeho si na díle cení a proč
Reflexe četby
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, filmovém nebo divadelním Literární výchova
zpracování
Literární výchova
žák uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla nebo literární četbu,
případně proč přijímá obojí
Reflexe četby
Jazyková výchova
žák využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném
Zvuková stránka jazyka - hláskosloví, zvuková stránka věty, spisovná výslovnost
Komunikační a slohová výchova
žák si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o jeho důvěryhodnosti, u
získaného údaje hledá další pramen pro ověření
Čtení - praktické, věcné, kritické, prožitkové
Komunikační a slohová výchova
žák změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč kultivovanou, se stylově
neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou stavbou výpovědí, Jazyková kultura
když se obrací k osobě váženější a v situacích formálních
Slohotvorní činitelé
Mluvené a psané texty
Oficiálnost projevu
žák zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil přiměřeným tempem, zda vhodně Komunikační a slohová výchova
frázoval, zda jeho intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova zřetelně
Mluvený projev, dialog, diskuse
vyslovoval
žák po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu přednesení

Komunikační a slohová výchova
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pronese souvislou a převážně spisovnou řečí krátké sdělení o něčem, čemu by
ostatní měli podle něho věnovat pozornost

Mluvený projev, dialog, diskuse

žák pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a jak je vhodné
mluvit na veřejnosti

Komunikační a slohová výchova
Mluvený projev, dialog, diskuse
Komunikační a slohová výchova
žák formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu
Mluvený projev, dialog, diskuse
Komunikační a slohová výchova
žák se bez konfliktů a podstatných nedorozumění zapojí do řízené diskuse
Mluvený projev, dialog, diskuse
Komunikační a slohová výchova
žák odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od faktů
Mluvený projev, dialog, diskuse
žák najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), které naznačují, co chce Komunikační a slohová výchova
komunikační partner svou promluvou říct, kam směřuje
Mluvený projev, dialog, diskuse
Komunikační a slohová výchova
žák vyhledá v krátkém textu klíčová slova
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
Komunikační a slohová výchova
žák posoudí, zda je daná informace obsažena v textu
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
Komunikační a slohová výchova
žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
žák vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere hlavní informaci Komunikační a slohová výchova
z nabízených možností
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
žák najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou chybu) a navrhne Komunikační a slohová výchova
vhodnou úpravu
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
Komunikační a slohová výchova
žák rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho soudržnost, a navrhuje
úpravu
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
Komunikační a slohová výchova
žák před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti pomocí příruček,
konzultací a dalších/jiných zdrojů
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
Komunikační a slohová výchova
žák rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu odborného,
publicistického (žurnalistického), uměleckého, či prostěsdělovacího
Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
žák vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a jaký záměr má vyjádřit; Komunikační a slohová výchova
svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky užitými v textu
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žák uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor několika
příklady, nejlépe z vlastní četby.
žák navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text
žák odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama
žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního textu, filmu,
divadelního kusu)
žák vyhledá v odborné publikaci místa, která pojednávají o zadaném pojmu

žák jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy přečteného příběhu,
řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se
proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního

Písemný projev – výtah, životopis, formální dopis
Literární výchova
Literární druhy a žánry
Literární výchova
Literární druhy a žánry
Literární výchova
Literární druhy a žánry
Literární výchova
Literární druhy a žánry
Literární výchova
Internet a CD-ROM jako zdroj informací
Knihovna jako kulturní a literární centrum
Knihovní katalogy
Literární výchova
Reflexe četby

Literární výchova
Reflexe četby
3. žák rozpozná v textu místa, která se liší od běžného dorozumívání svou formou Literární výchova
nebo významem, a vysvětlí, jak na něj místo působí (i bez použití termínů)
Reflexe četby
4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního, filmového,
Literární výchova
divadelního)
Reflexe četby
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

žák v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor vypravěče a kde je
vyjádřen pohled nebo názor postavy
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

5.3 Anglický jazyk
1. ročník 2. ročník
0
0

3. ročník
3
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

21

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu - Anglický jazyk - 1.stupeň
Klademe důraz na utváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. Podporujeme aktivní účast žáka ve
výuce, vedeme ho k tomu, aby dovedl komunikovat v cizím jazyce. Je cílem, aby žáci pochopili význam
znalosti cizího jazyka pro další studium, i běžný život. Při rozšiřování slovní zásoby vycházíme z témat, která
jsou blízká dětem tohoto věku. Žáci se učí rozumět jednoduchým pokynům v AJ, reagovat na ně. Při
upevňování a procvičování slovní zásoby využíváme práci s názorem (s obrázkem, předměty). Žáci si
osvojují základní pravidla gramatiky. Pracují ve dvojicích – rozhovory, ve skupině – při řešení určitého
úkolu, vyplňují úkoly v pracovním sešitě. Dbáme na názor, děti se učí slovo zopakovat, zapsat, popř.
nakreslit k němu obrázek. Během roku zpracovávají projekty na téma – např. My family, My toys, apod.Ve
vyučování zařazujeme písničky, říkanky (nácvik fonetiky, využíváme poslech z CD), dále různé hry k
upevnění dané slovní zásoby např. domino, pexeso. Výuka je doplněna o představení v AJ (přiměřeně k
věku dítěte). Naším cílem je, aby se žáci naučili komunikovat v cizím jazyce, s využitím dosud získaným
vědomostí. Např. při webové videokonferenci nebo třeba při výměně vánočních pozdravů s žáky z jiných
zemí.
Očekávané výstupy:
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Název předmětu

Anglický jazyk

1. Období (1. - 3. ročník)
1) Žák rozumí jednoduchým pokynům, větám v AJ, reaguje na ně.
2) Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova.
3) Pochopí obsah a smysl přiměřeně obtížného textu (vzhledem k osvojeným vědomostem).
4) Používá abecední slovník učebnice.
5) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby.
2. Období (4. - 5. ročník)
1) Žák rozumí známým slovům, jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.
2) Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci.
3) Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty, obsahující známou slovní zásobu.
4) Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
5) Používá dvojjazyčný slovník.
6) Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení.
Vyplní své základní údaje do formulářů.
7) Reprodukuje ústně a písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace.
8) Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. 9) Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace,
pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci.
Charakteristika předmětu - Anglický jazyk - 2. stupeň
Hlavní náplní předmětu je rozvíjení komunikačních kompetencí žáků, a od toho se odvíjí i veškerá výuka
gramatiky. Žáci by měli porozumět čtenému textu, ve kterém užitá slovní zásoba odpovídá jejich jazykové
úrovni. Postupně by měl žák umět používat základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom,
co dělají, o místech, o vlastnictví atd. Rovněž by žáci měli být schopni komunikovat s cizincem v běžných
situacích a konverzovat na jednoduchá témata. Výuka na druhém stupni navazuje na stupeň první.
Rozšiřuje se především audiální výuka, procvičuje se větná skladba. Žák by si měl osvojit omezený repertoár
krátkých jednoduchých frází, které se týkají předvídatelných základních jazykových situací. Žáci jsou
průběžně seznamováni s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá ve třídě. Zahrnuje návštěvy
divadelních a filmových představení v anglickém jazyce, jedenkrát ročně několikadenní pobyt ve Velké
Británii, a v neposlední řadě aktivní připomínání zvyků a obyčejů, které jsou typické pro anglicky mluvící
země.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má ve 3. – 5. ročníku časovou dotaci 3 hodiny týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Na 2. stupni má vyučovací předmět časovou dotaci 3 hodiny týdně.
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Anglický jazyk

•
•

Cizí jazyk

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Tělesná výchova - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• pozdraví, představí se, vyjádří svou národnost, reaguje na pokyny učitele
Hello
• užívá pozdravy s ohledem na denní dobu, pojmenuje části dne
Good morning , good afternoon, good evening
• pojmenuje základní školní pomůcky, ve dvojicích jednoduchý rozhovor, požádá o My schoolbag
danou věc, poděkuje
• pojmenuje základní barvy, odpovídá na otázku Jaká je to barva?, určí barvu dané Colours
věci
• počítá do 12, určí počet předmětů v daném okruhu, sčítá jednoduché
Numbers
příklady,odpoví, kolik je mu let. Odpovídá na otázky: How many?, How old are you?
• popisuje třídu, jenom základní vybavení, užívá neurčitý člen - a. Tvoří věty: This is a Classroom
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Anglický jazyk

3. ročník

desk.
• pojmenuje některé nadpřirozené postavy (witch, ghost, magician), vyjadřuje
kladnou i zápornou odpověď
• reaguje podle pokynů učitele – rozumí jednoduchým pkynům a větám zvedá
danou věc – Show me the yellow pencil. Reaguje na pokyny look at, show me.
• určuje celé hodiny, odpovídá na otázku Kolik je hodin?
• vypráví o sobě, o rodině, odpovídá na otázky: What is your name?, How old are
you?, Are you Czech?
• vyjadřuje se v jednoduchých větách: This bag is big. Používá protiklady big – small,
short – long.
• pojmenuje více předmětů, tvoří množné číslo některých podstatných jmen
• píše krátké přání v AJ k Vánocům a novému roku
• pojmenovává hračky, určuje jejich počet, jejich barvu
• používá předložky in, on, odpovídá na otázky - např. Kde je míč?, v odpovědi
používá předložky - on, in. Vyjadřuje pravdivost, nepravdivost tvrzení (right, wrong).
• popisuje oblečení svoje i jiných osob, určuje barvu oblečení
• popisuje části obličeje, užívá spojení I have got
• popisuje části těla, odpověď na otázky: How many arms?, používá množné číslo
These are
• vyjmenuje dny v týdnu, pojmenuje druhy sportu, vyjádří své schopnosti – I can
• pojmenuje základní potraviny a vyjádří mám rád (I like)
• pojmenuje některé druhy ovoce, určí jeho barvu, tvoří věty, popíše postup při
přípravě salátu
• pojmenuje některé druhy zeleniny, vyjádří jejich počet, používá množné číslo
podst. jmen, používá spojku or
• vypráví o některých domácích zvířatech, používá významová slovesa swim, jump,
run, fly. Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby.
Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova.
• popisuje svoji školu, svůj domov. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalá a
pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění.

Halloween
Look at, show me
Whatś the time?
odpověď na danou otázku
odpověď na danou otázku
protiklady
množné číslo podstatných jmen
At Christmas
My toys
Where is the ball?
My T-shirt
My head
My body
My week
Let´s go shopping
Fruit
Vegetables
My pet

My school
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Anglický jazyk

3. ročník

• vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno. Používá abecední slovník
The Alphabet
učebnice.
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s • zvuková a grafická podoba jazyka
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
• slovní zásoba
• tematické okruhy
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
• slovní zásoba
• tematické okruhy
• mluvnice
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
• zvuková a grafická podoba jazyka
vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy
• mluvnice
• přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
• slovní zásoba
• tematické okruhy
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• píše gramaticky správně výběr slov jednotlivých okruhů
• slovní zásoba
• tematické okruhy
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Anglický jazyk

3. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Anglický jazyk

4. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Informatika - 5. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
--> Tělesná výchova - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
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Anglický jazyk

4. ročník

• umět přivítat spolužáky, reagovat na zákl. pokyny učitele
• hláskuje své jméno, vyjmenuje anglickou abecedu, zapíše hláskované jméno a
příjmení
• ptát se na jména a věk osob, představit sebe a sourozence
• číslovky do 20, popis postavy
• popsat učebnu there is/are, užití zákazu don´t
• vytvořit pozvánku na oslavu, představit svou rodinu a kamarády, popřát k
narozeninám
• zeptat se na umístění předmětu, udat jeho polohu, užití předložek next to,
between, on the left/right
• vypracovat příběh podle obrázkové osnovy

• mn.č. podstatných jmen s pravidelnou koncovkou s/es
• zeptat se jak se daří, vyjádřit své pocity, ptát se na vlastnosti předmětů, časovat
sloveso být
• hovořit o nemoci, použít kladné i záporné stažené tvary slovesa být, zaměřit se na
přísudek ve větě
• sdělit své záliby a ptát se spolužáků na jejich záliby
• tvoření otázky Is/are there? zvolit jednu ze dvou možností, spojka or, reagovat
správně na pokyny, odp. na otázky
• používat přivlastňovací pád a časovat sloveso moci, vyjádřit schopnosti,
dovednosti
• popsat svůj domov, časovat sloveso mít
• ptát se na adresu a telefonní číslo, tvořit otázky s do, odpovědět na dotaz
• popsat oblíbené domácí zvíře, sdělit jeho schopnosti a dovednosti
• pracovní postu při vaření špaget, tvoření 2.p. podstatných jmen s vazbou of

Hello – pozdravy, představit se, zeptat se na jméno
My schoolbag – přivlastňovací zájmeno my, neurčitý člen a, an
The Alphabet
My family – osobní zájména he, she
Parts of the body, přivlastňovací zájmena his, her
Fruit and vegetables, číslovky
In the classroom – užití I think
My family – osobní zájména he, she
At the barbecue, přivlastňovací zájmena
Předložky, opposite, next to, between
Colours – tvoření krátkých vět
I am wearing
Sports and games
Množné číslo podstatných jmen
Sloveso be,
Sloveso be,
Do you want? Do you like?, vyjádření kladné a záporné odpovědi I like, I don't like
My toys, užití I have got, there is/are
Významová slovesa, sloveso can
My toys, užití I have got, there is/are
What do you do in the afternoon? What do you do in the evening?
In the town
Pets, časování významových sloves v třetí osobě
Food and drink
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Anglický jazyk

4. ročník

• pojmenovat druhy ovoce a zeleniny, ptát se na jejich oblibu, číslovky do 100
Fruit and vegetables, číslovky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 5. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Anglický jazyk

5. ročník

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s • zvuková a grafická podoba jazyka
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a • zvuková a grafická podoba jazyka
týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
• slovní zásoba

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,
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Anglický jazyk

5. ročník

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, • zvuková a grafická podoba jazyka
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• zapojí se do jednoduchých rozhovorů
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a • zvuková a grafická podoba jazyka
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
• slovní zásoba

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,
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• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s • zvuková a grafická podoba jazyka
pečlivou výslovností
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně • zvuková a grafická podoba jazyka
a má k dispozici vizuální oporu
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného • zvuková a grafická podoba jazyka
času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zvuková a grafická podoba jazyka
• vyplní osobní údaje do formuláře
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
Slovní zásoba daná strukturou učebnice
• doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení),
které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů, které ho
• zvuková a grafická podoba jazyka
bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává
• slovní zásoba

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,

zájmy, oblékání, nákupy,
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• porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v
projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např.
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam
dané věty nebo její části, vykoná činnost)

• zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech
nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu,
který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou
oporu
• porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu
(např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo
obsah daného textu)
• použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech

• účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech
nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde
bydlí, co dělá, vlastní a umí, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých
slovních spojení a otázek

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
Poslech rozhovorů na CD, konverzace mezi žáky a učitelem
Texty v učebnici a dalších materiálech (časopisy, pracovní listy,…)
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
Poslech rozhovorů na CD, konverzace mezi žáky a učitelem
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
Poslech rozhovorů na CD, konverzace mezi žáky a učitelem
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
Slovní zásoba daná strukturou učebnice
Pokyny učitele, uvítání, rozloučení
Poslech rozhovorů na CD, konverzace mezi žáky a učitelem
Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost
Slovní zásoba daná strukturou učebnice
Poslech rozhovorů na CD, konverzace mezi žáky a učitelem
Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
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sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• mluvnice
• představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad za
Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost
použití jednoduchých slovních spojení a vět
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost
kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních • zvuková a grafická podoba jazyka
spojení a vět
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. předměty, zvířata,
• zvuková a grafická podoba jazyka
činnosti), za použití jednoduchých slovních spojení a vět
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
Poslech rozhovorů na CD, konverzace mezi žáky a učitelem
• reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se
jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost
dělá, vlastní a umí, má rád/nerad)
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
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• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech,
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• zeptá se na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití – věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
slov, jednoduchých slovních spojení a vět
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech Texty v učebnici a dalších materiálech (časopisy, pracovní listy,…)
nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje • zvuková a grafická podoba jazyka
k osvojovaným tématům
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
Slovní zásoba daná strukturou učebnice
• rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti
nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života
Texty v učebnici a dalších materiálech (časopisy, pracovní listy,…)
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• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k Texty v učebnici a dalších materiálech (časopisy, pracovní listy,…)
tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí,
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
nebo slovního spojení, vykoná činnost)
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z běžného života a Slovní zásoba daná strukturou učebnice
je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text Texty v učebnici a dalších materiálech (časopisy, pracovní listy,…)
znázorňující téma nebo obsah daného textu)
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost
kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
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sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
• napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí členy své rodiny,
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
kamarády a spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
rádi/neradi
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
• sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz Pokyny učitele, uvítání, rozloučení
či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, Jednoduchá sdělení - pozdrav, adresa, blahopřání, dopis z prázdnin, omluva, žádost
kde je, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití základních
Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov
zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)
– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě: - způsobové
sloveso „need“ - zájmena po předložkách - podm. způsob „I´d like“ - stupňování
přídavných jmen - prostá budoucnost „I will“ - minulý čas prostý slovesa „to be“, „to
have“, pravidelných významových sloves, nepravidelných význ. sloves
• zvuková a grafická podoba jazyka
• slovní zásoba
• tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas, zájmy, oblékání, nákupy,
příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, zeměpisné údaje
• mluvnice
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Anglický jazyk

5. ročník
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Anglický jazyk

6. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• pokouší se částečně plynule číst velmi jednoduché texty v učebnici, přičemž je
jasně zřejmý cizí přízvuk, jsou zde zcela evidentní stopy mateřského jazyka

• částečně rozumí obsahu jednoduchých textů, má osvojenou základní slovní
zásobu, která se vztahuje k probírané látce. Snaží se vyhledat známé výrazy a
jednoduše odpovědět na otázky

• učí se rozumět velmi jednoduché pomalé promluvě, postupně konverzovat na
základní úrovni, přičemž je zcela evidentní cizí přízvuk

Učivo
Témata
Hello, People
Homes, Furniture
Animals
Life, Time
Sport
Celebrations
Weather
School
Témata
Hello, People
Homes, Furniture
Animals
Life, Time
Sport
Celebrations
Weather
School
Témata
Hello, People
Homes, Furniture
Animals
Life, Time
Sport
Celebrations
Weather
School
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Anglický jazyk

6. ročník

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• ovládá základní repertoár slovní zásoby, poměrně dobře pracuje se slovníkem v Témata
učebnici
Hello, People
Homes, Furniture
Animals
Life, Time
Sport
Celebrations
Weather
School
• postupně by měl zvládnout v omezené míře sestavit krátké gramatické struktury a Gramatika
typy vět
časování slovesa „to be“ + otázky, jednotné, množné číslo podst. jmen,
časování slovesa „have got“, záporné tvary, tvoření otázek,
přivlastňovací pád - ´s
pohybová slovesa
přítomný čas prostý, klad zápor, tvoření otázek
přítomný čas průběhový, klad, zápor, tvoření otázek
minulý čas prostý – klad i zápor, tvorba otázek
was, were
• učí se psát gramaticky správně věty související s probíraným učivem, i když jsou tu Gramatika
naprosto zjevné stopy mateřského jazyka
časování slovesa „to be“ + otázky, jednotné, množné číslo podst. jmen,
časování slovesa „have got“, záporné tvary, tvoření otázek,
přivlastňovací pád - ´s
pohybová slovesa
přítomný čas prostý, klad zápor, tvoření otázek
přítomný čas průběhový, klad, zápor, tvoření otázek
minulý čas prostý – klad i zápor, tvorba otázek
was, were
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Anglický jazyk

6. ročník

• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• s pomocí učitele zopakuje vyžádání jednoduché informace
Čtení říkanek a básniček, referáty, projekty, Halloween, Christmas customs, The
Queen, Valentine´s Day.
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• krok za krokem se učí alespoň částečně domluvit se v nejběžnějších každodenních Čtení říkanek a básniček, referáty, projekty, Halloween, Christmas customs, The
Queen, Valentine´s Day.
situacích
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• výslovnost velmi omezeného repertoáru osvojených slov a frází může být
Čtení říkanek a básniček, referáty, projekty, Halloween, Christmas customs, The
srozumitelná pro rodilé mluvčí pokud vyvinou určité úsilí a pokud jsou zvyklí na styk Queen, Valentine´s Day.
s danou jazykovou skupinou
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
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Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• pokouší se plynule číst jednoduché texty z učebnice

• měl by téměř rozumět obsahu jednoduchých textů v učebnici, s pomocí učitele
vyhledá většinu frází a výrazů a snaží se správně odpovědět na otázky související s
textem

Učivo
Témata
Requests, Offers
Places, Town
Around The World
Space
Friends
Money, Shopping
Transport, building
Illnesses
Témata
Requests, Offers
Places, Town
Around The World
Space
Friends
Money, Shopping
Transport, building
Illnesses
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Anglický jazyk

7. ročník

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Témata
• v relativně velké míře porozumí jednoduché promluvě a konverzaci, která
rozsahem odpovídá probíranému učivu, je zřejmý cizí přízvuk a stopy mateřského Requests, Offers
jazyka
Places, Town
Around The World
Space
Friends
Money, Shopping
Transport, building
Illnesses
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• aktivně používá slovník v učebnici a postupně se učí používat dvojjazyčný anglicko- Témata
český a česko-anglický slovník. Ovládá omezený repertoár slovní zásoby vztahující se Requests, Offers
k probíranému učivu.
Places, Town
Around The World
Space
Friends
Money, Shopping
Transport, building
Illnesses
Referáty, projekty v rámci témat, X-mas, Valentine´s Day, Halloween, English
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Anglický jazyk

7. ročník

• zvládá poměrně správně sestavit jednoduché a krátké sdělení, které se týká
běžných každodenních situací

• snaží se gramaticky správně napsat věty a texty minimálního rozsahu, a to na
základě probrané látky. Jsou zde jasné stopy mateřského jazyka.

countries, customs, culture, people.
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatika
čas přítomný prostý, průběhový
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
was, were
tvary sloves, nepravidelná slovesa
stupňovaní přídavných jmen
numbers 100-1000 000
past simple
předložky místa a času
adverbs
will/won´t
vazba „going to“
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Gramatika
čas přítomný prostý, průběhový
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
was, were
tvary sloves, nepravidelná slovesa
stupňovaní přídavných jmen
numbers 100-1000 000
past simple
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Anglický jazyk

7. ročník

• učí se a poté vcelku dobře zvládá vyžádat jednoduchou informaci, v případě
potřeby mu napomáhá učitel

• v rámci svých možností by měl dokázat domluvit se ve zcela běžných situacích

předložky místa a času
adverbs
will/won´t
vazba „going to“
Referáty, projekty v rámci témat, X-mas, Valentine´s Day, Halloween, English
countries, customs, culture, people.
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Referáty, projekty v rámci témat, X-mas, Valentine´s Day, Halloween, English
countries, customs, culture, people.
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Referáty, projekty v rámci témat, X-mas, Valentine´s Day, Halloween, English
countries, customs, culture, people.
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
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Anglický jazyk

7. ročník
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• čte nahlas a poměrně plynule texty odpovídajícího rozsahu se zřejmým cizím
přízvukem

Učivo
Texty z učebnice + doplňující texty z časopisů
Tematické okruhy
- Christmas
- Watching TV
- Sport
- Family
- Social phrases
- Shopping, services
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
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8. ročník

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• ve velké míře rozumí obsahu textů v učebnici, je schopen vyhledat známé výrazy, Texty z učebnice + doplňující texty z časopisů
fráze a odpovědi na otázky
Tematické okruhy
- Christmas
- Watching TV
- Sport
- Family
- Social phrases
- Shopping, services
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• většinou je schopen porozumět jednoduché jasně formulované promluvě a
Texty z učebnice + doplňující texty z časopisů
konverzaci
Tematické okruhy
- Christmas
- Watching TV
- Sport
- Family
- Social phrases
- Shopping, services
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• učí se používat dvojjazyčný slovník, bez problémů pracuje se slovníkem v učebnici • slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• téměř bez pochybení zvládne sestavit jednoduché sdělení (písemně i ústně)
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
týkající se situací, které souvisí s životem v rodině, škole a probíranými tem. okruhy a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
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8. ročník

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• s menší pomocí učitele dokáže gramaticky správně vytvořit a obměnit jednoduché • zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
věty a krátké texty, při tom se dopouští elementárních chyb
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• bez větších problémů zvládá vyžádat jednoduchou informaci, stále je jasné, co se • zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
pokouší vyjádřit
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
• dokáže užívat každodenní krátké výrazy, pomocí nichž se domluví v běžných
situacích. V neobvyklých situacích dochází k častým selháním v jazykové komunikaci a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
a nedorozuměním.
• slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
• mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
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porozumění)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Anglický jazyk
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Německý jazyk - 9. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
• v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
se týká osvojovaných témat
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
pomalu a zřetelně
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
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9. ročník
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

MLUVENÍ
• zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích

• ústně popíše sebe, svou rodinu, svou školu, známá místa a předměty

Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
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• ústně shrne hlavní myšlenky krátkého textu nebo konverzace

• adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích, např. v obchodě, ve
škole, v hovoru s kamarádem

reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
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• vyjadřuje se o současných a minulých hypotetických situacích

• mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech

• vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života

žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
modální slovesa
časové a podmínkové věty
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
modální slovesa
trpný rod
vazba there is/there are
neurčitá zájmena
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
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opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
• vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech

• rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí

PSANÍ
• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
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Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
dalších osvojovaných témat
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
• reaguje na jednoduché písemné sdělení
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
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společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, prostředí, Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným
slovníkem
tématům
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
(např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo slovníkem
obsah daného textu)
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije,
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
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každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci
ochoten v případě nutnosti pomoci

slovníkem
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných
rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
výpovědi reaguje
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
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• zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných
rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné
výpovědi reaguje

• poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních situacích
(např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se dostane na určité
místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět

společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
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Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
vizuální oporou)
slovníkem
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
• popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
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Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
potom, nakonec
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
slovníkem
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
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Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
• popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např.
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec
slovníkem
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
časové a podmínkové věty
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, v němž Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve slovníkem
svém životě
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
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• porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních
témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující
obsah daného textu)

• odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém
textu

• porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají
např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů

Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
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Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jednoduchá sdělení (oslovení, žádost o pomoc, službu,…, poděkování, reakce na
poděkování)
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají jeho Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v
Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
použití vět propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve,
slovníkem
potom, nakonec
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
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reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) vyjadřující např. poděkování, Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět
slovníkem
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
potom, nakonec
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
opakování - minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí čas
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
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nepřímá řeč
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
• odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se
slovníkem
každodenních činností a potřeb a způsobu života
Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip psaní slov
Komplexní opakování učiva 2. stupně v průběhu celého roku
Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o
zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda,
společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování,
reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
Mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

5.4 Německý jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky. Při výuce
tohoto předmětu se předpokládá, že žák bude hledat podobnosti u prvního cizího jazyka. Žák by se měl
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Německý jazyk
s novým cizím jazykem seznámit a měl by se naučit zcela jednoduše komunikovat v základních
komunikačních situacích. Žáci mají být schopni dorozumět se jednoduchým způsobem s cizincem, je-li
tento ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat, případně napomoci zformulovat
odpověď. Mají být schopni tvořit jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, týkají-li se jejich
základních potřeb. Při čtení rozumí známým slovům, jménům a jednoduchým větám. V samostatném
ústním projevu umí jednoduchými větami popsat místo, kde žijí a lidi, které znají. Při poslechu rozumí
známým slovům a zcela základním frázím, týkajícím se jejich osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního
okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. V písemném projevu mají zvládnout napsat jednoduchý text na
pohlednice a vyplnit formulář obsahující osobní údaje.
Už od 6. ročníku jsou žáci navíc seznamováni se základními reáliemi německy mluvících zemí, našich
bezprostředních sousedů ve společném „Evropském domě“. Tyto znalosti jsou více prohlubovány v 8. a 9.
ročníku. Znalost základů jazyka a reálií prohlubuje toleranci a pochopení kultury těchto zemí.
Při osvojování učiva je kladen důraz na získání správných výslovnostních návyků, na dovednost využívat
slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, jako jsou: domov, rodina, škola,
volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí.
Do vyučování jsou začleňovány i krátkodobé projekty, zejména v souvislosti s rozvojem spolupráce
s partnerskou školou ve Stuttgartu.
Výuka je založena na modelu němčiny používané v SRN, žáci jsou okrajově seznamováni i s některými
odlišnostmi němčiny rakouské.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7.,8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.

•
•

Další cizí jazyk

Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Německý jazyk
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:

Německý jazyk

6. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Informatika - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 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

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
• postupně se učí rozumět jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, zároveň se učí na tyto pokyny a otázky
reagovat

- přít. čas sloves
- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
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• učí se rozumět slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a
zřetelně

• učí se porozumět krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými
tématy, které jsou pokládány pomalu a s pečlivou výslovností

• řídí se krátkými a jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci s
učebnicí)

- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken
- „heißen a sein“ j.č.
- seznamování se slovní zásobou, práce se slovníkem
- německá vlastní jména
- ABC – její odlišnosti, základní výslovnostní návyky
- osobní zájmena
- přivlastňovací zájmena mein/meine, dein/deine
- člen určitý „der, die, das, die“ mn.č. – 1. pád
- pozdravy dle denní doby
- číslovky do 1000
- jednoduchá opozita
- předložky “ in a bei“
- města německy mluvících zemí
- německy mluvící země a jejich poloha v Evropě, seznámení se základními reáliemi
příslušných jazykových oblastí
- práce se slovníkem
- člen určitý a neurčitý ve všech rodech
- zápor nicht/kein
- ukazovací zájmeno Das (ist)…
- kompozita
- osobní zájmena mir, dir, Ihnen
- tvoření tázacích vět ( „Wie, Wer“)
- další W-otázky
- zjišťovací otázky
- vazba „wie geht ś dir/Ihnen? “
- přít. čas sloves
- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
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- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken

MLUVENÍ
• učí se používat základní zdvořilostní obraty (oslovení, pozdrav, rozloučení,
poděkování)

• dokáže se představit, sdělit svůj věk, kde bydlí, základní informace o členech své
rodiny za použití jednoduchých slovních spojení

• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, bydlení

- přít. čas sloves
- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken
- přít. čas sloves
- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken
- přít. čas sloves
- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
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• s pomocí učitele se učí postupně vyžádat jednoduché, základní informace

• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny

- slovesa essen, trinken
- tvoření tázacích vět ( „Wie, Wer“)
- další W-otázky
- zjišťovací otázky
- vazba „wie geht ś dir/Ihnen? “
- tvoření tázacích vět ( „Wie, Wer“)
- další W-otázky
- zjišťovací otázky
- vazba „wie geht ś dir/Ihnen? “

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
• pokouší se číst foneticky správně jednoduché věty z učebnice složené ze známé
slovní zásoby, přičemž jsou zcela evidentní stopy cizího jazyka

- „heißen a sein“ j.č.
- seznamování se slovní zásobou, práce se slovníkem
- německá vlastní jména
- ABC – její odlišnosti, základní výslovnostní návyky
- osobní zájmena
- přivlastňovací zájmena mein/meine, dein/deine
- člen určitý „der, die, das, die“ mn.č. – 1. pád
- pozdravy dle denní doby
- číslovky do 1000
- jednoduchá opozita
- předložky “ in a bei“
- města německy mluvících zemí
- německy mluvící země a jejich poloha v Evropě, seznámení se základními reáliemi
příslušných jazykových oblastí
- práce se slovníkem
- člen určitý a neurčitý ve všech rodech
- zápor nicht/kein
- ukazovací zájmeno Das (ist)…
- kompozita
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• učí se rozumět známým každodenním výrazům, informačním nápisům,
orientačním pokynům, zcela základním frázím a jednoduchým větám

• učí se obsahu a smyslu jednoduchého, krátkého textu, k tomu mám k dispozici
vizuální oporu

• s pomocí učitele se učí vyhledávat potřebnou informaci v krátkém jednoduchém
textu a odpověď na otázku týkající se této informace

- osobní zájmena mir, dir, Ihnen
- „heißen a sein“ j.č.
- německá vlastní jména
- ABC – její odlišnosti, základní výslovnostní návyky
- osobní zájmena
- přivlastňovací zájmena mein/meine, dein/deine
- člen určitý „der, die, das, die“ mn.č. – 1. pád
- pozdravy dle denní doby
- číslovky do 1000
- jednoduchá opozita
- předložky “ in a bei“
- města německy mluvících zemí
- německy mluvící země a jejich poloha v Evropě, seznámení se základními reáliemi
příslušných jazykových oblastí
- práce se slovníkem
- člen určitý a neurčitý ve všech rodech
- zápor nicht/kein
- ukazovací zájmeno Das (ist)…
- kompozita
- osobní zájmena mir, dir, Ihnen
- přít. čas sloves
- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken
- „heißen a sein“ j.č.
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- seznamování se slovní zásobou, práce se slovníkem
- německá vlastní jména
- ABC – její odlišnosti, základní výslovnostní návyky
- osobní zájmena
- přivlastňovací zájmena mein/meine, dein/deine
- člen určitý „der, die, das, die“ mn.č. – 1. pád
- pozdravy dle denní doby
- číslovky do 1000
- jednoduchá opozita
- předložky “ in a bei“
- města německy mluvících zemí
- německy mluvící země a jejich poloha v Evropě, seznámení se základními reáliemi
příslušných jazykových oblastí
- práce se slovníkem
- člen určitý a neurčitý ve všech rodech
- zápor nicht/kein
- ukazovací zájmeno Das (ist)…
- kompozita
- osobní zájmena mir, dir, Ihnen

PSANÍ
• krok za krokem se učí alespoň částečně sdělit písemně základní údaje o své osobě - přít. čas sloves
a své rodině
- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken
• za pomocí jednoduchých slovních spojení a vět sestaví krátký pozdrav, dotaz,
- přít. čas sloves
používá základní zdvořilostní obraty
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• postupně se učí doplňovat informace číselné i nečíselné povahy (číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny, zálib.

• učí se psát gramaticky správně věty související s probíraným učivem se zřejmými
stopami mateřského a prvního cizího jazyka, jsou respektovány elementární chyby

- tvoření oznamovacích vět
- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken
- „heißen a sein“ j.č.
- seznamování se slovní zásobou, práce se slovníkem
- německá vlastní jména
- ABC – její odlišnosti, základní výslovnostní návyky
- osobní zájmena
- přivlastňovací zájmena mein/meine, dein/deine
- člen určitý „der, die, das, die“ mn.č. – 1. pád
- pozdravy dle denní doby
- číslovky do 1000
- jednoduchá opozita
- předložky “ in a bei“
- města německy mluvících zemí
- německy mluvící země a jejich poloha v Evropě, seznámení se základními reáliemi
příslušných jazykových oblastí
- práce se slovníkem
- člen určitý a neurčitý ve všech rodech
- zápor nicht/kein
- ukazovací zájmeno Das (ist)…
- kompozita
- osobní zájmena mir, dir, Ihnen
- přít. čas sloves
- tvoření oznamovacích vět
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- přítomný čas sloves heißen a sein mn.č.
- přítomný čas slovesa „haben“
- zdvořilé oslovení „Sie“
- přítomný čas slovesa "wohnen"
- přítomný čas slovesa "möchten"
- slovesa essen, trinken
Nepřiřazené učivo
Tematické okruhy: rodina, domov, volný čas, jídlo, kalendářní rok, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
- další slovesa v přítomném čase v souvislosti s probíranými tématy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Německý jazyk
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
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7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
• s pomocí učitele se pokouší rozumět známým každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám, pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně

• učí se rozumět základním informacím v krátkých poslechových textech, které se
týkají osvojovaných témat

- názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
- označení obchodů
- tvorba množného čísla
- slovesa s odluč. předponou
- vazba es+gibt+4.p.
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- přítomný čas slovesa „haben“
- 4. pád určitého a neurčitého členu
- zápor neurčitého členu
- přítomný čas slovesa „sprechen“
- předložky“ aus a aus der“
- neosobní zájmeno man
- přítomný čas sloves „essen, nehmen“ a jiných sloves týkajících se jídla
- přítomný čas sloves „brauchen, finden“
- opakování 4. pádu členu určitého a neurčitého
- osobní zájmena 3. os. j. i mn. č. ve 4. pádě
- přítomný čas slovesa „mögen“
- 4. pád neurčitý člen v záporu - „kein“
- přítomný čas slovesa „sehen“
- přítomný čas slovesa „fahren“
• porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům - přítomný čas slovesa „haben“
- 4. pád určitého a neurčitého členu
- zápor neurčitého členu
- přítomný čas slovesa „sprechen“
- předložky“ aus a aus der“
- neosobní zájmeno man
- přítomný čas sloves „essen, nehmen“ a jiných sloves týkajících se jídla
- přítomný čas sloves „brauchen, finden“
- opakování 4. pádu členu určitého a neurčitého
- osobní zájmena 3. os. j. i mn. č. ve 4. pádě
- přítomný čas slovesa „mögen“
- 4. pád neurčitý člen v záporu - „kein“
- přítomný čas slovesa „sehen“
- přítomný čas slovesa „fahren“
MLUVENÍ

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
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• účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne
konkrétní informace vztahující se k probíraným tématům a na podobné informace
se zeptá

- názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
- názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného - názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
času a jiných témat a podobné otázky pokládá
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
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• poskytne konkrétní informace, které se vztahují k osvojovaným tématům, za
použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět

- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
- názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
• pokouší se plynule a foneticky správně číst jednoduché texty

- přítomný čas slovesa „haben“
- 4. pád určitého a neurčitého členu
- zápor neurčitého členu
- přítomný čas slovesa „sprechen“
- předložky“ aus a aus der“
- neosobní zájmeno man
- přítomný čas sloves „essen, nehmen“ a jiných sloves týkajících se jídla
- přítomný čas sloves „brauchen, finden“
- opakování 4. pádu členu určitého a neurčitého
- osobní zájmena 3. os. j. i mn. č. ve 4. pádě
- přítomný čas slovesa „mögen“
- 4. pád neurčitý člen v záporu - „kein“
- přítomný čas slovesa „sehen“
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- přítomný čas slovesa „fahren“
• s pomocí učitele se pokouší porozumět obsahu a smyslu jednoduchého textu, učí - názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
se v textu vyhledávat potřebné informace a odpovědi na otázky
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
- označení obchodů
• rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům
- tvorba množného čísla
- slovesa s odluč. předponou
- vazba es+gibt+4.p.
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k osvojovaným tématům - označení obchodů
- tvorba množného čísla
- slovesa s odluč. předponou
- vazba es+gibt+4.p.
PSANÍ
• s pomocí učitele vyplní základní údaje do formulářů

- názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
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- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
- tázací zájmeno „Woher?“
- příslovečné určení času am +…
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
• postupně dokáže doplnit chybějící informace v textu, které se týkají osvojovaných - označení obchodů
témat
- tvorba množného čísla
- slovesa s odluč. předponou
- vazba es+gibt+4.p.
• snaží se gramaticky správně napsat jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za - názvy zemí a jazyků, práce se slovníkem
správného použití základních gramatických struktur a vět, při tom se dopouští
- tázací zájmeno „Woher?“
elementárních chyb, zejména v konfrontaci s prvním cizím jazykem. Jsou zde jasné - příslovečné určení času am +…
stopy mateřského jazyka.
- čas – oficiálně
- příslovečné určení času um +..
- otázky „Wann? A Um wie viel Uhr?“
- předložka in+4.p.
- časové otázky „Wann? a Wie lange?“
- příslovečné určení času um, am+
- rozlišení „Uhr a Stunde“
- otázka „Wohin?“
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7. ročník
Nepřiřazené učivo
Tematické okruhy: rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok, zvířata, reálie
zemí příslušných jazykových oblastí
Mluvnice
- přít. čas prvních způsobových sloves
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Německý jazyk
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
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8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Německý jazyk - 7. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. 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

POSLECH S POROZUMĚNÍ
• ve velké míře rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a
jednoduchým větám

• většinou rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje

- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
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8. ročník

- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
• porozumí jednoduchým otázkám souvisejícími s osvojovanými tématy
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
• rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
- přivlastňovací zájmena všech osob a jejich 4. pád
osvojovaných témat
- řadové číslovky, letopočty
- předložka „ für + 4. pád“
- třetí pád osobních zájmen, členu určitého
• dokáže porozumět významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným - způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
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8. ročník
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“

MLUVENÍ
• téměř bez pochybení sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných - způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
každodenních situacích
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
- přivlastňovací zájmena všech osob a jejich 4. pád
• s menší pomocí učitele reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu,
promluvy a jednoduché konverzace
- řadové číslovky, letopočty
- předložka „ für + 4. pád“
- třetí pád osobních zájmen, členu určitého
• se zvládne zapojit do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů
- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
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8. ročník

- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaných témat a - způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
• zeptá se na konkrétní informace, které se vztahují k osvojovaným tématům
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
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8. ročník

• odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a podobné otázky - způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
pokládá
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
• vyslovuje a čte nahlas poměrně plynule a foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby

• poměrně dobře rozumí obsahu a smyslu textu probíraného tématu, v textu
vyhledá většinu potřebných informací a odpověď na otázku

- přivlastňovací zájmena všech osob a jejich 4. pád
- řadové číslovky, letopočty
- předložka „ für + 4. pád“
- třetí pád osobních zájmen, členu určitého
- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
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8. ročník

• porozumí významu slov, jednoduchých vět, nápisům, popisům, instrukcím,
pokynům, které se vztahují k osvojovaným tématům

• porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z každodenního
života

• najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu

- přivlastňovací zájmena všech osob a jejich 4. pád
- řadové číslovky, letopočty
- předložka „ für + 4. pád“
- třetí pád osobních zájmen, členu určitého
- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
- slovní spojení „Es tut mir weh“ + sloveso „tun“
- vedlejší věta – „weil“

PSANÍ
• téměř bez pochybení sdělí písemně základní údaje o své osobě, své rodině a
běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů

- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
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8. ročník

- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
- přivlastňovací zájmena všech osob a jejich 4. pád
• s menší pomocí učitele reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného textu
- řadové číslovky, letopočty
- předložka „ für + 4. pád“
- třetí pád osobních zájmen, členu určitého
• napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních - slovní spojení „Es tut mir weh“ + sloveso „tun“
gramatických struktur a vět, při tom se dopouští elementárních chyb
- vedlejší věta – „weil“
- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- sloveso „werden“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
• doplní/zapíše slova/slovní spojení týkající se osvojovaných témat
- způsobová slovesa "können, müssen, wollen"
- příslovečné určení místa „Wohin?“
- předložky „ do, v“
- otázky „Warum, Wann?“
- rozkazovací způsob
- otázka „Wen?“
- rozkaz mn. č. – zdvořilá forma
- sloveso „schaden + 3. pád“
- sloveso „gehören“
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8. ročník
- modální sloveso „sollen“
- způsobové sloveso „dürfen“
Nepřiřazené učivo
Tematické okruhy: rodina, volný čas, lidské tělo, zdraví, kalendářní rok, oblékání,
zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Mluvnice
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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8. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Německý jazyk

9. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Anglický jazyk - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Hudební výchova - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

POSLECH S POROZUMĚNÍM
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
• rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat

- minulý čas – perfektum
- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
- infinitiv + zu
- zvratné sloveso "sich treffen"
- způsobové sloveso "wissen"
- slovesa: „liegen – legen, stehen – stellen, sitzen - setzen“
- minulý čas – perfektum
- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
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9. ročník

• zachytí konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje ke
každodenním tématům

- infinitiv + zu
- časové údaje: gestern, heute, letzte Wohe…
- předložky se 3. a 4. pádem
- předložky in, auf + 3. a 4. pád
- předložky se 3. pádem
- předložky se 4. pádem
- opakování předložek

MLUVENÍ
- zvratné sloveso "sich treffen"
- způsobové sloveso "wissen"
- slovesa: „liegen – legen, stehen – stellen, sitzen - setzen“
- minulý čas – perfektum
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
- infinitiv + zu
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného - minulý čas – perfektum
času a podobné otázky pokládá
- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
- infinitiv + zu
• popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních - časové údaje: gestern, heute, letzte Wohe…
spojení a vět
- předložky se 3. a 4. pádem
- předložky in, auf + 3. a 4. pád
- předložky se 3. pádem
- předložky se 4. pádem
- opakování předložek
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
• se zapojí do jednoduchých rozhovorů

• rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům

- minulý čas – perfektum
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9. ročník

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

• rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

• najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém textu

- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
- infinitiv + zu
- minulý čas – perfektum
- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
- infinitiv + zu
- časové údaje: gestern, heute, letzte Wohe…
- předložky se 3. a 4. pádem
- předložky in, auf + 3. a 4. pád
- předložky se 3. pádem
- předložky se 4. pádem
- opakování předložek
- zvratné sloveso "sich treffen"
- způsobové sloveso "wissen"
- slovesa: „liegen – legen, stehen – stellen, sitzen - setzen“

PSANÍ
- minulý čas – perfektum
- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
- infinitiv + zu
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a - minulý čas – perfektum
dalších osvojovaných témat
- haben + příčestí minulé
- sein + příčestí minulé
- otázka: „Wo?“
- infinitiv + zu
• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
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9. ročník

• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

- zvratné sloveso "sich treffen"
- způsobové sloveso "wissen"
- slovesa: „liegen – legen, stehen – stellen, sitzen - setzen“
- časové údaje: gestern, heute, letzte Wohe…
• zapíše/doplní slova nebo slovní spojení týkající se osvojovaných témat
- předložky se 3. a 4. pádem
- předložky in, auf + 3. a 4. pád
- předložky se 4. pádem
- opakování předložek
Nepřiřazené učivo
Tematické okruhy: rodina, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Mluvnice
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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9. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

5.5 Matematika
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
4
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
5
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
4
Povinný

42

Matematika
Matematika a její aplikace
Charakteristika vyučovacího předmětu – Matematika - 1.stupeň
Předmět vede k získávání matematických pojmů, algoritmů, terminologie a symboliky. Důraz je kladen na
aktivní činnosti, na manipulaci s předměty a modely a na využití matematiky v reálných situacích. Cílem
předmětu je porozumění myšlenkovým postupům a jejich aplikace v praktických činnostech. Žáci se učí
řešit problémové situace a postupně se u nich rozvíjí logické myšlení. Předmět směřuje k vytváření
algoritmů, vhodných postupů při řešení úloh a k osvojování účetních operací. Žáci se učí pracovat se zdroji
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Matematika
informací. Postupně rozvíjí své grafické dovednosti kreslením a rýsováním.
Vzdělávací obsah oboru Matematika je rozdělen na čtyři tématické okruhy:
1. Čísla a početní operace
2. Závislosti, vztahy a práce s daty
3. Geometrie v rovině a prostoru.
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Výuka je realizována většinou ve třídách. Součástí výuky jsou také hodiny v počítačové učebně, kde se
využívají určité typy výukových programů.
Charakteristika vyučovacího předmětu - Matematika - 2. stupeň
Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv jen na rozvoj znalostí a vědomostí.
Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, práci v
kolektivu (skupině), sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže, s důrazem na činnostní charakter
učení.
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na :
• užití matematiky v reálných situacích
• osvojení pojmů a matematických postupů
• rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
• logické a kritické usuzování
Předmět je úzce spjat s jinými předměty např. fyzika (převody jednotek, rovnice), zeměpis (měřítko,
výpočty vzdáleností apod.), chemie (rovnice, úměra, převody jednotek) aj.
Předmětem prolínají průřezová témata, kde je kladen důraz na
• formování volních a charakterových rysů,
• rozvoj důslednosti, vytrvalosti, schopnosti sebekontroly, vynalézavosti
• práce s mapou, slevy - využití poměru aj.
• stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí aj.
• srovnání států, HDP, grafy aj.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci v I., II. ročníku 4 vyučovací hodiny a ve III. , IV. a V. ročníku 5 hodin.
předmětu (specifické informace o předmětu Vyučovací předmět matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika
na prvním stupni. V 6. – 8. ročníku je vyučováno pět hodin týdně, v 9. ročníku jsou vyučovány čtyři hodiny
důležité pro jeho realizaci)
týdně.
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
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Název předmětu
Mezipředmětové vztahy

Matematika

•

Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Poznámky k předmětu v rámci učebního
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětumatematikase upravuje: u výrazů„obor přirozených čísel“se text
plánu
upravuje pouze na„čísel“.
Matematika

1. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 1. ročník
--> Pracovní činnosti - 1. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• ČPO Zná, čte a píše číslice do 20
• ČPO Zná a chápe význam –více, méně, první poslední, větší menší
• ČPO Řadí čísla podle velikosti, znázorní na číselné ose, užívá symboly +,-, =,< ,>

Učivo
Číslo a početní operace
* přirozená čísla 1-20,
* počítání 1-20,
* porovnávání 1-20,
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Matematika

1. ročník

• ČPO Zapíše a řeší příklady na +,- bez přechodu 10
• ČPO Řeší jednoduché slovní úlohy v daném oboru
• ČPO Provádí rozklad čísla na j., d.
• ZVPD Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel v číselném oboru do 20

* počítání 1-20,
* slovní úlohy - přirozená čísla 1-20
* přirozená čísla 1-20,
Závislosti, vztahy a práce s daty
* číselný obor 1-20 tabulky, řady čísel,...,
• ZVPD Pozná některé jednotky a značky např. čas, délka, měna, objem
* litr, kilogram, metr, koruna, hodina
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Rozlišuje jednoduché rovinné geometrické tvary
* trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník,
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Umí je modelovat a nacházet reprezentanty základních rovinných útvarů v
realitě
* trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník,
• GRP Třídí rovinné geometrické útvary podle různých kritérií - např.velikost
* trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník,
• GRP Orientuje se v prostoru, zná některé pojmy před, za...
* pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, vedle, hned za, hned před..,
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Matematika
Mezipředmětové vztahy

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
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Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 3. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• ČPO Čte, zapíše porovná a znázorní na čís. ose přirozená čís. do 100
• ČPO Zapíše a řeší příklady +,- do 20 s přechodem přes 10
• ČPO Řadí je sestupně i vzestupně
• ČPO Sčítá a odčítá do 100
• ČPO Zná a užívá závorek při počítání

• ČPO Řeší jednoduché slovní úlohy v daném čís.oboru
• ČPO Seznámí se s principem násobení
• ZVPD Počítá s mincemi a bankovkami do 100

Učivo
Číslo a početní operace
* přirozená čísla do 100
Číslo a početní operace
* +,- do 20
Číslo a početní operace
* přirozená čísla do 100
Číslo a početní operace
* počítání do 100
Číslo a početní operace
* +,- do 20
* počítání do 100
Číslo a početní operace
* slovní úlohy
Číslo a početní operace
* násobení 1,2,3,4,5
Závislosti, vztahy a práce s daty
* praktické úlohy
* peníze
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2. ročník

• ZVPD Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti v oboru přirozených čís. do 100

Závislosti, vztahy a práce s daty
* číselné řady
* tabulky
• GRP Rozezná a pojmenuje základní rovinné geometrické tvary – prostorová tělesa Geometrie v rovině a prostoru
* geometrické rovinné útvary
* tělesa
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Nachází jejich prezentaci v reálném životě
* geometrické rovinné útvary
* tělesa
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Rozlišuje pojem kreslit - rýsovat, rýsovací pomůcky
* základy rýsování
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Rýsuje, porovnává, měří
* základy rýsování
* bod, úsečka, přímka, čára
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Matematika
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
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Matematika

Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• ČPO Násobí a dělí v oboru malé násobilky, zná symboly pro násobení a dělení
• ČPO Řeší slovní úlohy s pomocí násobení
• ČPO Umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti i písemně
• ČPO Řeší slovní úlohy v oboru do 1000
• ČPO Zapisuje, čte a porovnává přirozená čís. do 1 000, znázorní číslo na číselné
ose, užívá lineární uspořádání
• ČPO Provádí zpaměti /písemně/jednoduché početní operace s přirozenými čís. v
daném oboru

Učivo
Číslo a početní operace
Číslo a početní operace
* počítání v oboru malé násobilky
Číslo a početní operace
* +,- do 100
Číslo a početní operace
* slovní úlohy
Číslo a početní operace

Číslo a početní operace
* +,- do 1 000
Číslo a početní operace
• ČPO Řeší a tvoří úlohy v oboru do 1 000 – aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
* +,- do 1 000
* slovní úlohy
• ČPO Zaokrouhluje na desítky
Číslo a početní operace
Číslo a početní operace
• ČPO Řeší jednoduché rovnice v daném čísel. oboru
* rovnice
• ZVPD Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek a počítání s nimi Závislosti, vztahy a práce s daty
např.čas
* hodina, minuta, sekunda
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Matematika

3. ročník

• ZVPD Popisuje jednoduché závislosti z praktického života

Závislosti, vztahy a práce s daty
* rozvrh hodin, režim dne
• ZVPD Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel /do 1 000/
Závislosti, vztahy a práce s daty
* číselné řady
* tabulky /závislost/
• GRP Zná jednotky délky, porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky Geometrie v rovině a prostoru
, obvody některých rovinných útvarů
* jednotky délky – mm,cm, dm, m
* geometrické útvary v rovině
* rovinné útvary
• GRP Rozezná, pojmenuje, popíše, modeluje základní rovinné útvary a jednoduchá Geometrie v rovině a prostoru
tělesa, nachází je reálných situacích
* geometrické útvary v rovině
* rovinné útvary
* tělesa
* rovinné útvary- bod, přímka, úsečka, polopřímka, trojúhelník, kružnice
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Rýsuje kružnice, trojúhelník
* rovinné útvary
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
* osová souměrnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 4. ročník
--> Pracovní činnosti - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• ČPO Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost+,. Čísla a početní operace
*početní operace v oboru do 1 000 000
+,. jednodušší případy zpaměti
*užití závorek
* početní výkony +,-,.,: v oboru do 1 000 000 /. až dvojciferný činitel//: jednociferný
dělitel i se zbytkem/
*slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony – jednodušší případy
*jednoduché a složené slovní úlohy s 1 nebo 2 výpočty s přirozenými čísly do
miliónu
• ČPO Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel v daném číselném Čísla a početní operace
oboru
*početní operace v oboru do 1 000 000
*užití závorek
* početní výkony +,-,.,: v oboru do 1 000 000 /. až dvojciferný činitel//: jednociferný
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dělitel i se zbytkem/
*slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony – jednodušší případy
* početní výkony v číselném oboru pamětné, písemné /+,- dvě čísla nejvýše různá
od nuly, .,: se dvěma různými čísly
* rovnice s užitím jednoho početního výkonu v oboru do 1 000 000 a číselné osy
*jednoduché a složené slovní úlohy s 1 nebo 2 výpočty s přirozenými čísly do
miliónu
• ČPO Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních Čísla a početní operace
operací v oboru přirozených čísel do miliónu
*zaokrouhlování na jednotky, desítky,sta, tisíce,desetitisíce, statisíce, milióny
*zaokrouhlování čísla v oboru do miliónu
*zaokrouhlování - dané číslo v desítkové soustavě
• ČPO Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace do miliónu Čísla a početní operace
*slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony – jednodušší případy
*jednoduché a složené slovní úlohy s 1 nebo 2 výpočty s přirozenými čísly do
miliónu
Závislosti, vztahy a práce s daty
• ZVPD Vyhledává a sbírá data
*využití údajů z domácnosti /spotřeba../
*tabulky a grafy – údaje v tabulkách, sloupcových diagramech, grafech
Závislosti, vztahy a práce s daty
• ZVPD Čte jednoduché tabulky a diagramy
*využití údajů z domácnosti /spotřeba../
*tabulky a grafy – údaje v tabulkách, sloupcových diagramech, grafech
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Narýsuje a znázorní rovinné útvary –obdélník, čtverec
* trojúhelník- různé typy, čtverce, obdélníku /určování, znázorňování, vyhledávání,
třídění/
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Sčítá a odečítá /i graficky/ úsečky, měří délky lomené čáry, obvod
mnohoúhelníka sečtením stran
*výpočty obvodů -úhelníků, se zaměřením na čtverec, obdélník, trojúhelník
Geometrie v rovině a prostoru
1. žák rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru
*výpočty obvodů -úhelníků, se zaměřením na čtverec, obdélník, trojúhelník
Geometrie v rovině a prostoru
2. žák s pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí obvod rovinného útvaru
(trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku)
*výpočty obvodů -úhelníků, se zaměřením na čtverec, obdélník, trojúhelník
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3. žák porovnává obvody rovinných útvarů

Geometrie v rovině a prostoru
*výpočty obvodů -úhelníků, se zaměřením na čtverec, obdélník, trojúhelník
4. žák graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky
Geometrie v rovině a prostoru
*převody jednotek délky, hmotnosti
Geometrie v rovině a prostoru
5. žák určí délku lomené čáry graficky i měřením
*převody jednotek délky, hmotnosti
Geometrie v rovině a prostoru
žá k převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km)
*převody jednotek délky, hmotnosti
• GRP Určuje základní prostorové útvary a rovinné útvary
Geometrie v rovině a prostoru
* trojúhelník- různé typy, čtverce, obdélníku /určování, znázorňování, vyhledávání,
třídění/
*tělesa/jehlan, kvádr, krychle, koule válec/
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Sestrojí rovnoběžky a kolmice
*rovnoběžky, kolmice, poloha přímek v rovině
Geometrie v rovině a prostoru
1. žák vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině
*rovnoběžky, kolmice, poloha přímek v rovině
Geometrie v rovině a prostoru
2. žák načrtne kolmici a rovnoběžku ve čtvercové síti
*rovnoběžky, kolmice, poloha přímek v rovině
žá k narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí Geometrie v rovině a prostoru
trojúhelníku s ryskou
• GRP Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
Geometrie v rovině a prostoru
*obsah čtverce, obdélníka, cm, mm čtverečný – vzorec
1. žák určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců, Geometrie v rovině a prostoru
obdélníků a trojúhelníků
*obsah čtverce, obdélníka, cm, mm čtverečný – vzorec
Geometrie v rovině a prostoru
2. žák porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných útvarů
*obsah čtverce, obdélníka, cm, mm čtverečný – vzorec
3. žák používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění Geometrie v rovině a prostoru
*obsah čtverce, obdélníka, cm, mm čtverečný – vzorec
• NAU Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je nezávislé Nestandardní aplikační úlohy a problémy
na objevených postupech a algoritmech školské matematiky
*matematické soutěže /klokánek, olympiády/
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*obrázkové a číselné řady
*magické čtverce
*slovní úlohy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Matematika
Mezipředmětové vztahy

5. ročník

•
•
•

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

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
--> Pracovní činnosti - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• ČPO Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost +, Čísla a početní operace
x v číselném oboru přirozených čísel
* vlastnosti početních operací s přirozenými čísly+,-,x,: - jednodušší případy
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
* rovnice v oboru přirozených čís. /až se dvěma jednoduchými početními výkony s
užitím znázornění/
Čísla a početní operace
1. žák zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru malé násobilky
* vlastnosti početních operací s přirozenými čísly+,-,x,: - jednodušší případy
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
Čísla a početní operace
2. žák využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení úlohy a při provádění
zkoušky výpočtu
* vlastnosti početních operací s přirozenými čísly+,-,x,: - jednodušší případy
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
Čísla a početní operace
3. žák využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s užitím závorek
* vlastnosti početních operací s přirozenými čísly+,-,x,: - jednodušší případy
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
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4. žák využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek

• ČPO Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

1. žák správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při sčítání, odčítání,
násobení a dělení přirozených čísel

2. žák aplikuje při písemném výpočtu znalost přechodu mezi číselnými řády

Čísla a početní operace
* vlastnosti početních operací s přirozenými čísly+,-,x,: - jednodušší případy
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
Čísla a početní operace
* pořadí početních výkonů v oboru přirozených čís. bez, se závorkami
* početní výkony +,-,x,: /až 4ciferný činitel, 2 cifer. dělitel i se zbytkem/
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
* rovnice v oboru přirozených čís. /až se dvěma jednoduchými početními výkony s
užitím znázornění/
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
* pořadí početních výkonů v oboru přirozených čís. bez, se závorkami
* početní výkony +,-,x,: /až 4ciferný činitel, 2 cifer. dělitel i se zbytkem/
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
* rovnice v oboru přirozených čís. /až se dvěma jednoduchými početními výkony s
užitím znázornění/
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
* pořadí početních výkonů v oboru přirozených čís. bez, se závorkami
* početní výkony +,-,x,: /až 4ciferný činitel, 2 cifer. dělitel i se zbytkem/
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
* rovnice v oboru přirozených čís. /až se dvěma jednoduchými početními výkony s
užitím znázornění/
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• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
3. žák využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení nejvýše
dvojciferným číslem
* pořadí početních výkonů v oboru přirozených čís. bez, se závorkami
* početní výkony +,-,x,: /až 4ciferný činitel, 2 cifer. dělitel i se zbytkem/
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
* rovnice v oboru přirozených čís. /až se dvěma jednoduchými početními výkony s
užitím znázornění/
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
4. žák provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku
Čísla a početní operace
* pořadí početních výkonů v oboru přirozených čís. bez, se závorkami
* početní výkony +,-,x,: /až 4ciferný činitel, 2 cifer. dělitel i se zbytkem/
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
* rovnice v oboru přirozených čís. /až se dvěma jednoduchými početními výkony s
užitím znázornění/
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
žák dod dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel
Čísla a početní operace
* pořadí početních výkonů v oboru přirozených čís. bez, se závorkami
* početní výkony +,-,x,: /až 4ciferný činitel, 2 cifer. dělitel i se zbytkem/
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* početní výkony v čísel oboru přirozených čísel /pamětné –jednoduché, písemné –
dvě cifry různé od nuly/
* rovnice v oboru přirozených čís. /až se dvěma jednoduchými početními výkony s
užitím znázornění/
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
• ČPO Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních Čísla a početní operace
operací v oboru přirozených čísel
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
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1. žák přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti číselných řádů desítkové
soustavy

Čísla a početní operace
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
* čtení a zápis čísla v daném oboru
* zápis čísla v desítkové soustavě, a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, modely
apod.
2. žák využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů) v desítkové soustavě
Čísla a početní operace
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
* zápis čísla v desítkové soustavě, a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, modely
apod.
Čísla a početní operace
3. žák porovnává čísla do milionů
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
Čísla a početní operace
4. žák zaokrouhluje čísla do milionů s použitím znaku pro zaokrouhlování
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
Čísla a početní operace
5. žák užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru přirozených čísel
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
Čísla a početní operace
6. žák se orientuje na číselné ose a jejích úsecích
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
Čísla a početní operace
žák provádí číselný odhad a kontrolu výsledku
* zaokrouhlování na jednot., desítky, sta, tis., desetitisíce, statisíce, milióny a přes
• ČPO Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v oboru
Čísla a početní operace
přirozených čísel
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* jednoduché a složené slovní úlohy s 1 až 2 početními výkony v daném oboru
Čísla a početní operace
1. žák porozumí textu úlohy,(rozlišuje informace důležité pro řešení úlohy)
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* jednoduché a složené slovní úlohy s 1 až 2 početními výkony v daném oboru
2. žák přiřadí úloze správné matematické vyjádření s využitím osvojených početních Čísla a početní operace
operací
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* jednoduché a složené slovní úlohy s 1 až 2 početními výkony v daném oboru
Čísla a početní operace
3. žák zformuluje odpověď k získanému výsledku
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
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4. žák přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému vyjádření smysluplnou
slovní úlohu (situaci ze života)
5. žák tvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření

• ZVPD Vyhledává, sbírá a třídí data a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

1. žák provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření teploty, průjezd aut za
daný časový limit apod.)

2. žák vybírá a porovnává ze zadání úlohy data podle daného kritéria

žák po posuzuje reálnost vyhledaných údajů

1. žák doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu

* jednoduché a složené slovní úlohy s 1 až 2 početními výkony v daném oboru
Čísla a početní operace
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* jednoduché a složené slovní úlohy s 1 až 2 početními výkony v daném oboru
Čísla a početní operace
* slovní úlohy na 1 až 2 početní výkony
* jednoduché a složené slovní úlohy s 1 až 2 početními výkony v daném oboru
Závislosti, vztahy a práce s daty
* práce s různými jízdními řády /MHD,vlak, autobus/
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
Závislosti, vztahy a práce s daty
* práce s různými jízdními řády /MHD,vlak, autobus/
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
Závislosti, vztahy a práce s daty
* práce s různými jízdními řády /MHD,vlak, autobus/
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
Závislosti, vztahy a práce s daty
* práce s různými jízdními řády /MHD,vlak, autobus/
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
Závislosti, vztahy a práce s daty
* grafické rozbory údajů
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* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
Závislosti, vztahy a práce s daty
2. žák vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku, sloupcový diagram
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
3. žák vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data a porozumí vztahům mezi Závislosti, vztahy a práce s daty
nimi (nejmenší, největší hodnota apod.)
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
4. žák používá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a kruhový diagram bez
Závislosti, vztahy a práce s daty
použití %)
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
Závislosti, vztahy a práce s daty
žák po používá jednoduchých převodů jednotek času při práci s daty v jízdních
řádech
* práce s různými jízdními řády /MHD,vlak, autobus/
* grafické rozbory údajů
* užití údajů o spotřebě el.energie,vody, tepla, teplota,čas
* grafický záznam údajů
• GRP Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary /užívá jednoduché konstrukce
Geometrie v rovině a prostoru
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
Geometrie v rovině a prostoru
1. žák rozezná základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice)
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
Geometrie v rovině a prostoru
2. žák využívá k popisu rovinného útvaru počty vrcholů a stran, rovnoběžnost a
kolmost stran
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
3. žák charakterizuje základní rovinné útvary a k zadanému popisu přiřadí název
Geometrie v rovině a prostoru
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základního rovinného útvaru

* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
4. žák využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá,
Geometrie v rovině a prostoru
lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice)
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
5. žák využije znalosti základních rovinných útvarů k popisu a modelování
Geometrie v rovině a prostoru
jednoduchých těles (krychle, kvádr, válec)
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
Geometrie v rovině a prostoru
6. žák narýsuje kružnici s daným poloměrem
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
Geometrie v rovině a prostoru
7. žák narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami stran
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
Geometrie v rovině a prostoru
8. žák narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a kolmic
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
Geometrie v rovině a prostoru
žák dodržuje zásady rýsování
* typy trojúhelníka, kružnice, čtverec, obdélník
* konstrukční úlohy s využitím známých konstrukcí /šestiúhelník/
• GRP Určí obsah obrazce /čtverec, obdélník/, užívá základních jednotek obsahu,
Geometrie v rovině a prostoru
převody
* jednotky obsahu – čtverečné dm,m, km, a,ha
1. žák určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců, Geometrie v rovině a prostoru
obdélníků a trojúhelníků
* jednotky obsahu – čtverečné dm,m, km, a,ha
Geometrie v rovině a prostoru
2. žák porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných útvarů
* jednotky obsahu – čtverečné dm,m, km, a,ha
žák p používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění Geometrie v rovině a prostoru
* jednotky obsahu – čtverečné dm,m, km, a,ha
• GRP Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a Geometrie v rovině a prostoru
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* souměrnost

1. žák pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě)

Geometrie v rovině a prostoru
* souměrnost
Geometrie v rovině a prostoru
2. žák určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru
* souměrnost
žák vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle osy v lince mřížky
Geometrie v rovině a prostoru
* souměrnost
Geometrie v rovině a prostoru
• GRP Vypočítá povrch sečtením obsahů
* povrch krychle, kvádru
• NAP Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je nezávislé Nestandardní aplikační úlohy a problémy
na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
* matematické soutěže /Klokánek, Pythagoriáda../
* magické čtverce
* prostorová představivost
* sudoku apod.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
1. žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
* matematické soutěže /Klokánek, Pythagoriáda../
* magické čtverce
* prostorová představivost
* sudoku apod.
2. žák volí vhodné postupy pro řešení úlohy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
* matematické soutěže /Klokánek, Pythagoriáda../
* magické čtverce
* prostorová představivost
* sudoku apod.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
žák v vyhodnotí výsledek úlohy
* matematické soutěže /Klokánek, Pythagoriáda../
* magické čtverce
* prostorová představivost
* sudoku apod.
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• ČPO Žák modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Čísla a početní operace
* zlomky
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
1. žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na
příkladech z běžného života
* zlomky
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
2. žák využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku
* zlomky
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
3. žák vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
Čísla a početní operace
* zlomky
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
• ČPO Žák porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru
kladných čísel
* zlomky
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
1. žák porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, Čísla a početní operace
desetiny)
* zlomky
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
2. žák sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, * zlomky
číselná osa) a tyto početní operace zapisuje
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
• ČPO Žák přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo
dané hodnoty
* desetinná čísla - některé početní výkony
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
1. žák vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným
číslem na příkladech z běžného života
* desetinná čísla - některé početní výkony
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
2. žák přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin na číselné ose a jejích Čísla a početní operace
úsecích, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu
* desetinná čísla - některé početní výkony
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• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
3. žák porovná desetinná čísla v řádu desetin
Čísla a početní operace
* desetinná čísla - některé početní výkony
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
• ČPO Žák porozumí významu znaku „–„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo Čísla a početní operace
vyznačí na číselné ose
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
1. žák znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí –100 až Čísla a početní operace
+100
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Čísla a početní operace
2. žák nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě
• přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Informatika - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské

ŠVP výstupy
• určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě

• zaokrouhluje čísla s danou přesností

Učivo
Opakování učiva 5.ročníku
- přirozená čísla, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, zaokrouhlování a
porovnávání přirozených čísel, počítání s přirozenými čísly
Opakování učiva 5.ročníku
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- přirozená čísla, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, zaokrouhlování a
porovnávání přirozených čísel, počítání s přirozenými čísly
• rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a společný násobek (určí Dělitelnost přirozených čísel
je pro skupinu dvou nebo tří přirozených čísel)
- prvočísla a čísla složená
Dělitelnost přirozených čísel
• využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10)
- dělitelnost deseti, pěti, dvěma, třemi
Dělitelnost přirozených čísel
• rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel
- prvočísla a čísla složená
Dělitelnost přirozených čísel
• najde nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele dvou
přirozených čísel
- největší společný dělitel, nejmenší společný násobek
• řeší slovní úlohu s využitím dělitelnosti
Dělitelnost přirozených čísel
- dělitelnost přirozených čísel, dělitel, násobek, kriteria dělitelnosti
Úhel a jeho velikost
• sestrojí osu úhlu
- úhel, osa úhlu
Úhel a jeho velikost
• sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (s využitím převodu stupňů a minut)
- sčítání a odčítání úhlů
Úhel a jeho velikost
• určuje velikost úhlu pomocí úhloměru
- velikost úhlu
• GRP: určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
Úhel a jeho velikost
- druhy a typy úhlů
- velikost úhlu
- sčítání a odčítání úhlů
Osová souměrnost
• určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné
- shodnost geometrických útvarů
Osová souměrnost
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
- osová souměrnost
Osová souměrnost
• rozhodne, zda je útvar osově souměrný
- osově souměrné útvary
• určí osy souměrnosti rovinného útvaru
Osová souměrnost

219

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Matematika

6. ročník

• čte, zapisuje, porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla

• znázorní desetinné číslo na číselné ose
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s desetinnými čísly
• řeší početní operace s desetinnými čísly
• využívá pro kontrolu výsledku odhad
• využívá získané poznatky při řešení slovních úloh vedoucích k výpočtům s
desetinnými čísly
• načrtne a sestrojí trojúhelník

• aplikuje znalosti úhlů při definování vlastností trojúhelníku (vnitřní a vnější úhly
trojúhelníku)
• využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
• sestrojí výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku
• sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku
• načrtne krychli a kvádr

- osově souměrné útvary
Desetinná čísla
- zlomky
- desetinná čísla
Desetinná čísla
- desetinná čísla
Desetinná čísla
- počítání s desetinnými čísly
Desetinná čísla
- počítání s desetinnými čísly
Desetinná čísla
- počítání s desetinnými čísly
Desetinná čísla
- počítání s desetinnými čísly
Trojúhelník
- trojúhelník
- trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné
- trojúhelníková nerovnost
Trojúhelník
- součet vnitřních úhlů trojúhelníku
- trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné
Trojúhelník
- součet vnitřních úhlů trojúhelníku
Trojúhelník
- výšky trojúhelníku, těžnice a těžiště trojúhelníku
Trojúhelník
- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
Krychle a kvádr
- krychle a kvádr
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• načrtne a narýsuje síť krychle a kvádru

Krychle a kvádr
- krychle a kvádr
• dokáže charakterizovat a analyzovat vlastnosti krychle a kvádru
Krychle a kvádr
- krychle a kvádr
Krychle a kvádr
• odhadne a vypočítá povrch a objem krychle a kvádru
- povrch a objem krychle a kvádru
Krychle a kvádr
• aplikuje poznatky při řešení slovních úloh
- povrch a objem krychle a kvádru
Krychle a kvádr
• načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání
- krychle a kvádr
• sestrojí krychli ve volném rovnoběžném promítání
Krychle a kvádr
- krychle a kvádr
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
- matematické soutěže
- magické čtverce, SUDOKU, KAKURO
- obrazce a geometrické útvary (kreslení obrazců jedním tahem, skládání
geometrických útvarů ze zadaného počtu úseček – hry se zápalkami, počítání
trojúhelníků ve složených obrazcích)
- ALGEBROGRAMY - řešení úloh, v nichž jsou číslice nahrazeny písmeny
Opakování učiva 5.ročníku
• využívá matematickou symboliku
- přímka, polopřímka, úsečka, vzájemná poloha přímek v rovině
Opakování učiva 5.ročníku
• používá a převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti
- jednotky délky, hmotnosti, obsahu
- převody jednotek obsahu
- převody jednotek objemu
Opakování učiva 5.ročníku
• vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku
- výpočty obvodu a obsahu
Opakování učiva 5.ročníku
• rozezná základní geometrická tělesa
- geometrická tělesa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Matematika
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Informatika - 6. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Fyzika - 8. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy

Učivo

Zlomky
- celek a jeho část
Zlomky
• provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek, zjednoduší složený
zlomek, vyjádří zlomek v základním tvaru, určí převrácené číslo, počítá se smíšenými - rozšiřování, krácení a porovnávání zlomků
čísly)
• čte, zapisuje a porovnává zlomky

• převede smíšené číslo na zlomek a naopak
• umí převést zlomky na společného jmenovatele a využívá toho při řešení
početních operací se zlomky
• provádí základní početní operace se zlomky a desetinnými čísly

• provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací
• využívá získané poznatky při řešení jednoduchých slovních úloh vedoucích k

Zlomky
- smíšená čísla
Zlomky
- početní operace se zlomky
Opakování učiva 6.ročníku
- desetinná čísla, dělitelnost, úhly, trojúhelníky, objem a povrch krychle a kvádru
Zlomky
- převrácené číslo
- početní operace se zlomky
- složený zlomek
Zlomky
- početní operace se zlomky
Zlomky
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7. ročník
- početní operace se zlomky

• určí shodné útvary
• sestrojí trojúhelník zadaný sss, sus, usu

Shodnost geometrických útvarů
Shodnost geometrických útvarů
- věty o shodnosti trojúhelníků
Shodnost geometrických útvarů
• užívá věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu)
- věty o shodnosti trojúhelníků
Shodnost geometrických útvarů
• vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků
- věty o shodnosti trojúhelníků
Shodnost geometrických útvarů
• rozhodne, zda je útvar středově souměrný
- středová souměrnost
• určí střed souměrnosti
Shodnost geometrických útvarů
- středová souměrnost
Shodnost geometrických útvarů
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti
- středová souměrnost
• GRP: načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, Opakování učiva 6.ročníku
určí osově a středově souměrný útvar
Shodnost geometrických útvarů
- středová souměrnost
Celá čísla
• zapíše a znázorní celá čísla na číselné ose
- znázornění celých čísel na číselné ose
Celá čísla
• určí kladné číslo, záporné číslo, navzájem opačné číslo
- čísla navzájem opačná
Celá čísla
• určí absolutní hodnotu celého čísla
- absolutní hodnota
Celá čísla
• porovná a uspořádá celá čísla podle velikosti
- porovnávání celých čísel
Celá čísla
• provádí početní operace v oboru celých čísel
- početní operace s celými čísly
Celá čísla
• aplikuje získané poznatky u řešení slovních úloh vedoucích k výpočtům s celými
čísly
- početní operace s celými čísly
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• uvede příklad záporného desetinného čísla a záporného zlomku, určí čísla
navzájem opačná
• vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné
• porovná a uspořádá racionální čísla podle velikosti
• provádí početní operace v oboru racionálních čísel
• popíše konkrétní situace s využitím racionálních čísel
• řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel
• načrtne a sestrojí rovnoběžník a lichoběžník v jednoduchých případech

• určí a charakterizuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků, analyzuje
jejich vlastnosti
• odhadne a vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku

• řeší jednoduché slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu
rovnoběžníku, lichoběžníku a trojúhelníku
• odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě

• stanoví poměr ze zadaných údajů

Racionální čísla
- porovnávání racionálních čísel
Racionální čísla
- porovnávání racionálních čísel
Racionální čísla
- porovnávání racionálních čísel
Racionální čísla
- početní operace s racionálními čísly
Racionální čísla
- početní operace s racionálními čísly
Celá čísla
- početní operace s celými čísly
Čtyřúhelníky
- rovnoběžník
- trojúhelník a lichoběžník
Čtyřúhelníky
- rovnoběžník
- trojúhelník a lichoběžník
Čtyřúhelníky
- rovnoběžník
- trojúhelník a lichoběžník
Čtyřúhelníky
- rovnoběžník
- trojúhelník a lichoběžník
Čtyřúhelníky
- rovnoběžník
- trojúhelník a lichoběžník
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
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• rozšíří a zkrátí členy poměru, postupného poměru
• rozdělí celek na dvě části v daném poměru
• zvětší (zmenší) zadané číslo v daném poměru
• využívá daný poměr (včetně postupného poměru) v reálných situacích
• využívá měřítko mapy, plánu k výpočtu
• umí odvodit měřítko mapy, plánu ze zadaných údajů
• řeší slovní úlohy a konkrétní situace vyjádřené poměrem
• používá při řešení úloh úměru a trojčlenku

• řeší modelováním situace vyjádřené poměrem
• ČP: řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem
• vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy

• rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy
• využívá při řešení úloh přímou a nepřímou úměrnost
• vyhledá v textu údaje a vztahy potřebné k výpočtu

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- měřítko plánu a mapy
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- měřítko plánu a mapy
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- poměr
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- přímá a nepřímá úměrnost
- pravoúhlá soustava souřadnic, grafy úměrnosti
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- přímá a nepřímá úměrnost
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
- přímá a nepřímá úměrnost
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
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- přímá a nepřímá úměrnost
• určí počet procent, je-li dána procentová část a základ
Procenta
- základ, procentová část, počet procent
Procenta
• určí procentovou část, je-li dán procentový počet a základ
- základ, procentová část, počet procent
• určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část
Procenta
- základ, procentová část, počet procent
Procenta
• řeší slovní úlohy na procenta pomocí trojčlenky (na výpočet počtu procent,
procentové části, celku)
- výpočet pomocí trojčlenky
• řeší jednoduché příklady na výpočet úroků a promile
Procenta
- jednoduché úrokování (úroková míra, úrok)
- promile
• ČP: řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než Procenta
celek)
- procento
- základ, procentová část, počet procent
- výpočet pomocí trojčlenky
- jednoduché úrokování (úroková míra, úrok)
- promile
Hranoly
• načrtne a sestrojí síť hranolu s rovnoběžníkovou, lichoběžníkovou a
trojúhelníkovou podstavou
- sítě hranolů
• určí a charakterizuje hranol
Hranoly
- hranoly
Hranoly
• vypočítá objem a povrch hranolu s rovnoběžníkovou, lichoběžníkovou nebo
trojúhelníkovou podstavou
- povrch a objem hranolu
Hranoly
• řeší úlohy z praxe vedoucí k výpočtu objemu a povrchu hranolů s
rovnoběžníkovou, lichoběžníkovou nebo trojúhelníkovou podstavou
- povrch a objem hranolu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Fyzika - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
• ČP: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
• odhadne a určí druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí tabulek a
kalkulátoru
• zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10 a využívá je při výpočtech (i ke
stanovení odpovídajících druhých odmocnin)
• aplikuje Pythagorovu větu v praxi, řeší slovní úlohy vedoucí k využití Pythagorovy
věty
• odhadne a určí mocniny s přirozeným mocnitelem
• řeší základní početní operace s mocninami (využívá k tomu pravidel pro počítání s
mocninami)

Učivo
Opakování učiva 7.roč.
- počítání s racionálními čísly
- přímá a nepřímá úměrnost, procenta
Opakování učiva 7.roč.
- počítání s racionálními čísly
- přímá a nepřímá úměrnost, procenta
Druhá mocnina a odmocnina
- druhá mocnina a odmocnina
Druhá mocnina a odmocnina
- druhá mocnina a odmocnina
Druhá mocnina a odmocnina
- Pythagorova věta a její užití
Mocniny s přirozeným mocnitelem
- mocniny s přirozeným mocnitelem
Mocniny s přirozeným mocnitelem
- pravidla pro počítání s mocninami
- zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti a ve tvaru a.10n, kde 1≤a<
10
- číselný výraz a jeho hodnota

• dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých a racionálních čísel,
využívá vlastností operací sčítání a násobení (komutativnost, asociativnost,
distributivnost) při úpravě výrazů
• účelně a efektivně využívá kalkulátor
- číselný výraz a jeho hodnota
Výrazy
• využívá při úpravě výrazů sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů (výsledný
mnohočlen je nejvýše druhého stupně)
- sčítání a odčítání mnohočlenů
- násobení mnohočlenů
Výrazy
• vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných
- proměnná, výrazy s proměnnými
- mnohočleny
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• využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorců (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2

Výrazy
- rozklad mnohočlenu na součin
- vzorce pro usnadnění úprav
Výrazy
• vybere odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci
- proměnná, výrazy s proměnnými
• charakterizuje kružnici, kruh, válec a užívá jejich vlastností v praktických situacích Kruh, kružnice, válec
- kružnice a kruh
- vzdálenost bodu od přímky
- válec a jeho síť
Kruh, kružnice, válec
• určí vzájemnou polohu kružnice a přímky
- vzájemná poloha kružnice a přímky
Kruh, kružnice, válec
• určí vzájemnou polohu dvou kružnic
- vzájemná poloha dvou kružnic
• analyzuje a využije Thaletovu větu při řešení reálných situací a při konstrukčních Kruh, kružnice, válec
úlohách
- Thaletova věta
Kruh, kružnice, válec
• odhadne a vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice
- délka kružnice a obvod kruhu
- obsah kruhu
Kruh, kružnice, válec
• načrtne a sestrojí síť válce
- válec a jeho síť
• odhadne a vypočítá objem a povrch válce
Kruh, kružnice, válec
- objem a povrch válce
Kruh, kružnice, válec
• řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice,
objemu a povrchu válce
- délka kružnice a obvod kruhu
- obsah kruhu
- objem a povrch válce
Lineární rovnice
• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a své řešení ověří zkouškou
správnosti
- lineární rovnice, ekvivalentní úpravy rovnic
- řešení lineárních rovnic
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• vyjádří neznámou ze vzorce
• vypočítá neznámou ze vzorce po dosazení číselných hodnot všech daných veličin
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí lineárních rovnic
• pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník,
čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh
• rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), typy trojúhelníků a čtyřúhelníků
• využívá vlastností základních rovinných útvarů (vlastností úhlopříček, velikost
úhlů, souměrnost)
• GRP: charakterizuje a třídí základní rovinné útvary

- slovní úlohy řešené pomocí rovnice
Lineární rovnice
- výpočet neznámé ze vzorce
Lineární rovnice
- výpočet neznámé ze vzorce
Lineární rovnice
- slovní úlohy řešené pomocí rovnice
Konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy

Opakování učiva 7.roč.
- shodná zobrazení, čtyřúhelníky, hranoly
Konstrukční úlohy
• pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného Konstrukční úlohy
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice)
- množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice)
Konstrukční úlohy
• využívá množiny všech bodů dané vlastnosti při řešení úloh
- množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice)
• GRP: využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a Konstrukční úlohy
k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
- množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice)
• převede slovní zadání do grafické podoby (náčrtku)
Konstrukční úlohy
Konstrukční úlohy
• popíše jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar sestrojí
- konstrukce trojúhelníků
- konstrukce čtyřúhelníků
Konstrukční úlohy
• určí počet řešení konstrukční úlohy
- konstrukce trojúhelníků
- konstrukce čtyřúhelníků
Konstrukční úlohy
• ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
- konstrukce trojúhelníků
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8. ročník
- konstrukce čtyřúhelníků
- shodná zobrazení, čtyřúhelníky, hranoly
Konstrukční úlohy
- konstrukce trojúhelníků
- konstrukce čtyřúhelníků
- závislosti a data (příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti
- aritmetický průměr, četnost znaku, modus a medián

• vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu
• vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu
(četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota)
• zpracuje, porovná, vyhodnotí, uspořádá, doplní uvedené údaje podle zadání úlohy - statistické šetření
Základy statistiky
• pracuje s časovou osou
- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
Základy statistiky
• převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
Základy statistiky
• převádí údaje mezi tabulkou, diagramem a grafem
- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
Základy statistiky
• samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku
- závislosti a data (příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti
- statistické šetření
• ZVPD: vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
Základy statistiky
- závislosti a data (příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti
- statistické šetření
- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
- aritmetický průměr, četnost znaku, modus a medián
Základy statistiky
• porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v
tabulce a diagramu
- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky
Základy statistiky
• interpretuje výsledky získané porovnáváním souborů dat
- statistické šetření
• ZVPD: porovnává soubory dat
Základy statistiky
• načrtne rovinný útvar podle slovního zadání
Konstrukční úlohy
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• provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou, Konstrukční úlohy
trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice daným
bodem)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Matematika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Chemie - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Fyzika - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• ČP: modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel

Učivo
- početní operace s celými čísly, zlomky, racionálními čísly, dělitelnost
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• ČP: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve
výpočtech druhou mocninu a odmocninu
• ČP: analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
• ČP: zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
• využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely

- početní operace s celými čísly, zlomky, racionálními čísly, dělitelnost
- mocniny a odmocniny, Pythagorova věta
- početní operace s celými čísly, zlomky, racionálními čísly, dělitelnost

- početní operace s celými čísly, zlomky, racionálními čísly, dělitelnost
- mocniny a odmocniny, Pythagorova věta
- úhly, trojúhelníky, shodnost
- souměrnost
- čtyřúhelníky
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
- mocniny a odmocniny, Pythagorova věta
• využívá polohové a metrické vlastnosti (Pythagorova věta, trojúhelníková
nerovnost, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky) k - úhly, trojúhelníky, shodnost
řešení geometrických úloh
- souměrnost
- čtyřúhelníky
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
• řeší geometrické úlohy početně
- čtyřúhelníky
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Goniometrické funkce
- funkce sinus, kosinus, tangens
- výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
- užití goniometrických funkcí
Jehlan, kužel, koule
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- koule, povrch a objem koule
Opakování učiva z nižších ročníků
• využívá matematickou symboliku
- poměr
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• GRP: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných

- procenta
- mocniny a odmocniny, Pythagorova věta
- výrazy, mnohočleny, lineární rovnice
- úhly, trojúhelníky, shodnost
- souměrnost
- čtyřúhelníky
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Podobnost
- podobnost geometrických útvarů
- věty o podobnosti trojúhelníků
- využití podobnosti
Funkce
- funkce, hodnota a graf funkce
- přímá úměrnost
- lineární funkce a její graf
- rostoucí a klesající funkce
- lineární funkce v praxi
- kvadratická funkce y=ax2*
- nepřímá úměrnost y= k/x *
Goniometrické funkce
- funkce sinus, kosinus, tangens
- výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
- užití goniometrických funkcí
Jehlan, kužel, koule
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- koule, povrch a objem koule
- úhly, trojúhelníky, shodnost
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útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku

- čtyřúhelníky
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
• určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) trojúhelníku, čtverce, obdélníku, - úhly, trojúhelníky, shodnost
rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu
- čtyřúhelníky
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
• určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku,
- úhly, trojúhelníky, shodnost
lichoběžníku, kruhu
- čtyřúhelníky
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
• používá a převádí jednotky délky
Opakování učiva z nižších ročníků
• používá a převádí jednotky obsahu
Opakování učiva z nižších ročníků
• GRP: odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
- úhly, trojúhelníky, shodnost
- čtyřúhelníky
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
• určí podobné geometrické útvary v rovině
- podobnost geometrických útvarů
• určí poměr podobnosti z rozměrů útvarů a naopak
- využití podobnosti
• využívá při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků
- věty o podobnosti trojúhelníků
- úhly, trojúhelníky, shodnost
• GRP: užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
- věty o podobnosti trojúhelníků
• užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami
- využití podobnosti
• ČP: pracuje s měřítky map a plánů
- využití podobnosti
• určí podmínky, za kterých má výraz smysl
Lomené výrazy
- lomený výraz
Lomené výrazy
• sčítá a odčítá dva až tři lomené výrazy, vynásobí a vydělí dva lomené výrazy
- krácení a rozšiřování lomených výrazů
- početní operace s lomenými výrazy
Lomené výrazy
• převede složený lomený výraz na násobení dvou lomených výrazů
- početní operace s lomenými výrazy
• ČP: matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu - výrazy, mnohočleny, lineární rovnice
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí Lomené výrazy
vzorců a vytýkáním
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• pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice
• vytvoří graf pro funkční závislost danou tabulkou či rovnicí

• přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak
• vyčte z grafu podstatné informace (např. nejmenší a největší hodnota, růst,
pokles)
• ZVP: určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
• ZVP: vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem

• vybere funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou situaci
• ZVP: matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
• sestaví rovnici nebo soustavu dvou rovnic o dvou neznámých ze zadaných údajů

• vyřeší rovnici a soustavu dvou rovnic o dvou neznámých pomocí ekvivalentních
úprav

• provádí zkoušku rovnice nebo soustavy dvou rovnic o dvou neznámých

• ověří správnost řešení slovní úlohy

- funkce, hodnota a graf funkce
- přímá úměrnost
- lineární funkce a její graf
- kvadratická funkce y=ax2*
- nepřímá úměrnost y= k/x *
- přímá úměrnost
- lineární funkce a její graf
- rostoucí a klesající funkce
- přímá úměrnost
- nepřímá úměrnost y= k/x *
Funkce
- přímá úměrnost
- lineární funkce a její graf
- kvadratická funkce y=ax2*
- nepřímá úměrnost y= k/x *
- lineární funkce v praxi
- lineární funkce v praxi
- řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda dosazovací a
sčítací)
- slovní úlohy „na směsi“, „na pohyb“, „na společnou práci“
- řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda dosazovací a
sčítací)
- slovní úlohy „na směsi“, „na pohyb“, „na společnou práci“
- řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda dosazovací a
sčítací)
- řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
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- slovní úlohy „na směsi“, „na pohyb“, „na společnou práci“
• přiřadí k rovnici odpovídající slovní úlohu
- řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
- slovní úlohy „na směsi“, „na pohyb“, „na společnou práci“
• rozhodne, zda rovnice nebo soustava rovnic má řešení a ověří, zda řešení patří do - řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli
zadaného číselného oboru
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda dosazovací a
sčítací)
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
• ČP: formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
Soustavy lineárních rovnic
Goniometrické funkce
• definuje goniometrické funkce ostrých úhlů jako poměr stran podobných
pravoúhlých trojúhelníků
- funkce sinus, kosinus, tangens
• určí hodnotu funkce sinus, kosinus, tangens a velikost úhlu pomocí tabulek nebo Goniometrické funkce
kalkulátoru
- funkce sinus, kosinus, tangens
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím znalostí goniometrických Goniometrické funkce
funkcí (výpočty v pravoúhlém trojúhelníku, úlohy z praxe)
- výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
- užití goniometrických funkcí
- hranoly
• rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan) a rotační tělesa
(válec, kužel, koule)
Jehlan, kužel, koule
- hranoly
• používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
• využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti v mnohostěnech a rotačních - hranoly
tělesech
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- hranoly
• pracuje s půdorysem a nárysem mnohostěnů a rotačních těles
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
• GRP: určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich - hranoly
vlastnosti
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
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• odhaduje a vypočítá povrch mnohostěnů a rotačních těles

• odhaduje a vypočítá objem mnohostěnů a rotačních těles

• používá a převádí jednotky objemu

• GRP: odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

• používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava

• rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan, válec, kužel)

- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- koule, povrch a objem koule
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- koule, povrch a objem koule
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- koule, povrch a objem koule
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- koule, povrch a objem koule
Jehlan, kužel, koule
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
- jehlan, povrch a objem jehlanu
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9. ročník

• načrtne a sestrojí síť jehlanu, načrtne síť kužele
• GRP: načrtne a sestrojí sítě základních těles

• rozpozná z jakých základních těles je zobrazené těleso složeno

• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles ve volném rovnoběžném promítání
• GRP: načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
• vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy

• řeší jednoduchou úlohu

• ověří výsledek úlohy

• GRP: analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu

- kužel, povrch a objem kužele
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- kužel, povrch a objem kužele
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- hranoly
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- hranoly
- jehlan, povrch a objem jehlanu
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Jehlan, kužel, koule
- úhly, trojúhelníky, shodnost
- souměrnost
- čtyřúhelníky
- hranoly
- kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy
Goniometrické funkce
Jehlan, kužel, koule
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9. ročník

• řeší odhadem a výpočtem jednoduché příklady z finanční matematiky s využitím
znalostí procent
• vypočítá úrok (daň z úroku) za určité období při dané úrokové míře
• řeší konkrétní úlohy
• provede rozbor úlohy a vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy

Základy finanční matematiky

- úrok, úroková míra(úroková sazba), kapitál
- řešení úloh z praxe (termínovaný vklad, stavební spoření, úvěr)
- dlužník, věřitel
- úrokovací období
- jednoduché a složené úrokování
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
• NAP: užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a
nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
- číselné a logické řady
- číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční geometrické úlohy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
• určí reálnou podobu trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
- logické a netradiční geometrické úlohy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
• popíše základní vlastnosti trojrozměrného útvaru podle jeho obrazu v rovině
- logické a netradiční geometrické úlohy
• využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh Nestandardní aplikační úlohy a problémy
z běžného života
- logické a netradiční geometrické úlohy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
• NAP: řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
- logické a netradiční geometrické úlohy
• vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice podobných trojúhelníků
Podobnost
- podobnost geometrických útvarů
- věty o podobnosti trojúhelníků
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5.6 Informatika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Informatika

Informační a komunikační technologie
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou
vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 9. ročníku s tabulkami a k tvorbě prezentací.
Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu.
Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální
výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu • realizován v 5. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači
pro vstup na 2. stupeň, v 9. ročníku pro výstup na střední školy).
důležité pro jeho realizaci)
• že žák zvládá základy práce na počítači, úvodní opakování tuto úroveň sjednocuje a vytváří tak podmínky
pro zpracování projektu ročníkové práce.
Integrace předmětů
• Informační a komunikační technologie
Mezipředmětové vztahy

•

Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Informatika
Kompetence pracovní:
Informatika

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
Učivo
• umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
základní standardní funkce počítač a jeho nejběžnější periferie
• orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Práce s klávesnicí a myší
Shift …)
• části klávesnice
• s myší ovládá základní operace: klik - výběr, tažení se stisknutým levým tlačítkem, Práce s klávesnicí a myší
dvojklik, klik pravým tlačítkem – místní menu
• pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení
• s použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro změny a Grafika
změněný znovu uložit
• programy na tvorbu obrázků (malování)
• uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku
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5. ročník

• základní nástroje a možnosti nastavení
• ve Wordu dokáže napsat krátký text, pracuje s textem a obrázkem v textovém i
Textové editory
grafickém editoru
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku
• psaní, oprava textu (vel. písmena s diakritikou, další znaky)
• písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů)
• dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod jiným názvem
• uložení, otevření souboru
WWW = world wide web = web:
• na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu
• vztah k Internetu
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
Práce se složkami a soubory:
• orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové disky.
• nejznámější manažery ( Správce souborů, Tento počítač, Průzkumník, …)
• pojmy:disk , složka (adresář), soubor
Práce se složkami a soubory:
• dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat či
přesunout, případně je odstranit
• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či
souboru
Práce s klávesnicí a myší
• využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
• části klávesnice
• pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení
• respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě
případě jejich závady
Práce se složkami a soubory:
• chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
• nejznámější manažery ( Správce souborů, Tento počítač, Průzkumník, …)
• pojmy:disk , složka (adresář), soubor
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5. ročník

• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či
souboru
WWW = world wide web = web:
• při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
• vztah k Internetu
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- jednoduché vyhledávání
• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
WWW = world wide web = web:
• pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Grafika
• programy na tvorbu obrázků (malování)
• uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku
• základní nástroje a možnosti nastavení
Textové editory
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku
• psaní, oprava textu (vel. písmena s diakritikou, další znaky)
• písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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5. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Informatika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a
zařízení počítače

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

• vysvětlí význam pojmu SOFTWARE

SW – SOFTWARE
= programy
• ve Wordu dokáže napsat krátký text včetně dodržení základních typografických
Textové editory
pravidel, otevřít existující soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit
• pojem: textové editory (příklady: T602, NotePad,,Word …)
obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku
• psaní, oprava textu (vel. písmena s diakritikou, další znaky)
• základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky)
• písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů)
• zarovnání odstavce (panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart – formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň
a ohraničení)
Internet
• nezaměňuje pojmy Internet a web
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu
El. pošta = e-mail
• dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat zprávu
• vztah k Internetu
• pojem: poštovní programy (příklady: MS Outlook, MS Outlook Express)
• spuštění poštovního programu, odeslání zprávy, čtení došlých zpráv a mazání
zpráv
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a Internet
vzájemnou návaznost
Textové editory
• ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
• pojem: textové editory (příklady: T602, NotePad,,Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku
• psaní, oprava textu (vel. písmena s diakritikou, další znaky)
• základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky)
• písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů)
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6. ročník

• zarovnání odstavce (panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart – formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň
a ohraničení)
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Textové editory
• pojem: textové editory (příklady: T602, NotePad,,Word …)
• uložení, otevření souboru
• pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
• označení části textu do bloku
• psaní, oprava textu (vel. písmena s diakritikou, další znaky)
• základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky)
• písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů)
• zarovnání odstavce (panel nástrojů)
• vložení obrázku - WordArt, klipart – formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň
a ohraničení)
• pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
Internet
• používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
Internet
vztahy mezi údaji
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
Textové editory
multimediální formě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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6. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

5.7 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

7

Prvouka

Člověk a jeho svět
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat jevy, děje a věci. Poznávají jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Učí se
orientovat v mezilidských vztazích a rozvíjet citovou stránku své osobnosti. Seznamují se s výtvory lidské
práce, učí se vnímat minulost i současnost a postupně se připravovat na budoucnost. Důraz je kladen na
samostatné vyjádření svého názoru a na respektování myšlenek ostatních. Výuka je založena na
prožitkovém učení, na modelových situacích z reálného života.
Obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tématických okruhů:
1. Místo kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví.
Výuka je realizována ve třídách, na školní zahradě, při vycházkách do okolí. Praktické činnosti se provádějí
ve spolupráci s ekologických centrem Rozmarýnek, při besedách a praktických činnostech v DDM Dornych,
na dopravním hřišti atd.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně v 1., 2. ročníku, ve třetím ročníku 3 hodiny
předmětu (specifické informace o předmětu týdně.
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Název předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů

Prvouka

•
•

Mezipředmětové vztahy

Člověk a jeho svět

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Prvouka

1. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Tělesná výchova - 1. ročník
--> Pracovní činnosti - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Literární výchova - 1. ročník
--> Logopedie - 1. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
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Prvouka

1. ročník

• zná cestu do školy, zná adresu domova

Domov
Škola, okolí školy
• zná název školy, adresu
Škola, okolí školy
• kázeň ve škole, ve vyučování, o přestávce
Chování ve škole
• udržuje pořádek ve svých věcech
Chování ve škole
• udržuje v pořádku své pracovní místo
Chování ve škole
• dodržuje základní hygienické návyky
Péče o zdraví
• zná zásady správné výživy
Zdravá výživa
• zná zásady chování u lékaře
Nemoc, úraz
• umí pojmenovat části lidského těla
Lidské tělo
• orientuje se v čase -(rok, měsíc, týden, den , hodina)
Orientace v čase
• umí vyjmenovat dny v týdnu
Časové údaje
Roční období
• umí vyjmenovat roční období
Znaky, roční období
• umí charakterizovat roční období
Charakteristika ročních období
• umí vyjmenovat měsíce
Časové údaje
• umí popsat změny v přírodě
Charakteristika ročních období
• zná vánoční a velikonoční zvyky
Vánoce, Velikonoce, ostatní svátky v roce
• zná vztahy mezi rodinnými příslušníky, jejich role, projevuje toleranci k přirozeným Rodina
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
• zná pojem domov
Domov, obec
• zná pravidla chování v rodině
Soužití v rodině
• umí požádat, poděkovat
Soužití v rodině
• zná názvy domácích zvířat a jejich mláďat
Domácí zvířata a jejich mláďata
• péče o domácí živočichy
Živočichové (na podzim, na jaře, v zimě, v létě)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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Prvouka

1. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Prvouka

2. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Literární výchova - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
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Prvouka
• zná adresu svého bydliště
• popíše svůj domov,vypráví
• vypráví, jak se podílí na práci v domácnosti
• zvládá pohyb po budově školy
• aplikuje školní řád při pohybu po škole
• pozná některé dopravní značky
• seznamuje se s pravidly siln. provozu
• zná cestu do školy
• vyjmenuje roční období
• pozoruje, popíše a porovná změny v přírodě
• vyjmenuje znaky podzimu
• třídí živočichy na domácí a volně žijící
• charakterizuje savce, ptáka,hmyz,ryby

• popíše stavbu těla savce a ptáka
• rozliší strom, keř
• vyjmenuje části stromu,keře
• zná ovocné stromy a jejich plody
• vyjmenuje zemědělské plodiny,
• popíše stavbu žita
• třídí plody
• pozná zeleninu,třídí podle druhu
• vyjmenuje rodinné příslušníky
• uvědomuje si věkové rozdíly
• chápe význam oslav narozenin, svátků

2. ročník
domov, činnosti v domácnosti
domov, činnosti v domácnosti
domov, činnosti v domácnosti
jsem školák,chování ve vyučování, o přestávce
jsem školák,chování ve vyučování, o přestávce
cesta do školy, dopravní značky
předpisy, důležitá telefonní čísla
školní budova, adresa školy
cesta do školy, dopravní značky
rok, období, měsíce
kalendář přírody - značky
podzim - proměny přírody
živočichové ve volné přírodě
živočichové
znaky savců a ptáků
ptáci stěhovaví a stálí
živočichové
stavba těla savce a ptáka
živočichové
stavba stromu, keře
části stromu a keře
ovocné stromy a plody
zemědělské plodiny a luštěniny
stavba žita
peckovice, malvice, bobule
zelenina - její druhy
rodina a její členové
příbuzenské a generační vztahy
oslavy rodin. Příslešníků n.přílušníků
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Prvouka

2. ročník

• popíše činnosti členů v domácnosti
• chápe význam přístrojů v domácnosti
• konkretizuje svá práva a povinnosti v rodině
• učí se obhajovat své názory
• popíše péči o domácí mazlíčky
• učí se chápat význam pojmu DOMOV
• seznamuje se s pojmem obec, vlast
• popíše znaky města a vesnice
• zná hlavní město ČR,státní symboly
• zná pojmy ADVENT,Vánoce, zvyky svátků
• popíše změny v přírodě
• charakterizuje znaky zimy
• popíše chování živočichů v přírodě
• vyjmenuje zimní sporty
• poznává zásady pobytu na horách
• popíše základní části lidského těla
• vyjmenuje nejdůležitější lidské orgány
• poznává význam smyslů
• vysvětlí pojem kostra
• chápe význam pojmů NEMOC-ÚRAZ
• poznává vybavení lékárničky
• zná a dodržuje hygienické pravidla
• poznává zásady zdravé výživy
• vyjmenuje měsíce v roce
• rozlišuje pojmy rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta, sekunda

mezilidské vztahy, život rodiny
elektrické spotřebiče - nebezpečí úrazu
povinnosti členů rodiny
pravidla slušného chování
péče o živočichy v zajetí
živočichové
domov
obec, vesnice - město
charakteristické znaky
vlast
Vánoce
zima, znaky zimy
proměny na jaře
zima, znaky zimy
živočichové v přírodě
živočichové
zimní sporty
pravidla pobytu v horách
lidské tělo
vnitřní orgány
smysly
kostra
nemoc,úraz
lékárnička, 1.pomoc
hygiena
zdravá výživa, potraviny
lidé a čas
orientace v čase
lidé a čas
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Prvouka
• popíše denní režim
• chápe význam slov minulost, současnost, budoucnost
• rozpozná základní časové údaje
• chápe význam slov práce a volný čas
• poznává druhy povolání
• učí se chápat význam povinností žáka
• zná povolání rodičů
• pojmenuje suroviny, výrobky, materiály
• pozná a vyjmenuje jarní květiny
• vyjmenuje ovocné stromy
• popíše vývoj plodu
• poznává život včel
• rozpozná ptáky tažné a stálé
• zná význam hospod. zvířat, pro co se chovají
• pozná dané rostliny
• vyjmenuje polní škůdce
• pojmenuje obilí
• třídí stromy na jehličnaté a listnaté
• chápe význam lesního společenství
• jmenuje lesní plody
• zná lesní byliny
• poznává jedovaté byliny
• třídí základní houby na jedlé a jedovaté
• třídí živočichy v lese

2. ročník
posloupnost v čase
lidé a čas
členění dne
lidé a čas
časový řád
lidé a čas
pojmy čtvrt, půl,…celá
práce, koníčky
druhy povolání-význam
povinnosti dítěte
druhy povolání-význam
suroviny a výrobky
květiny na jaře
stromy na jaře
vývoj plodu
život v úlu
ptáci
hospod. zvířata, samec, samice, mládě
rostliny na louce, na poli
škůdci na poli a v zahradě
obilí
v lese
v lese
lesní plody
v lese
jedovaté byliny
v lese
živočichové
živočichové v lese
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Prvouka
• chápe význam ochrany přírody
• popíše proměny přírody v létě
• třídí živočichy u vody a ve vodě

2. ročník
ekologie
léto
živočichové u vody a ve vodě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Prvouka
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Pracovní činnosti - 3. ročník
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Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Literární výchova - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo seznámí se s kompasem, buzolou, orientace v krajině
a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
moje město, obec-poloha
seznámí se s kompasem, buzolou, orientace v krajině
o vytvoří plán cesty do školy,domů
moje město, obec-poloha
seznámí se s kompasem, buzolou, orientace v krajině
o zakreslí do náčrtu hlavní místa
moje město, obec-poloha
seznámí se s kompasem, buzolou, orientace v krajině
o určí světové strany
moje město, obec-poloha
seznámí se s kompasem, buzolou, orientace v krajině
o orientuje se v obci
moje město, obec-poloha
seznámí se s kompasem, buzolou, orientace v krajině
o rozliší dopravní značky
moje město, obec-poloha
• začlení svou obec /město/ do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje zajímavosti a památky obce
a popíše změny v nejbližším okolí , obci, městě
členění krajiny, využití krajiny
stát, státní symboly, naše vlast
okolní státy
obec, kde žiji
město, vesnice
krajina kolem nás
přírodniny a lidské výtvory
základy ekologie

257

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Prvouka

3. ročník

o určí region,do kterého obec patří

o porovná krajinu dříve a nyní

• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
• poznává přírodu živou a neživou

o rozlišuje lidský výtvor a přírodninu

o rozlišuje suroviny a výrobky

zajímavosti a památky obce
členění krajiny, využití krajiny
stát, státní symboly, naše vlast
okolní státy
obec, kde žiji
město, vesnice
krajina kolem nás
přírodniny a lidské výtvory
základy ekologie
členění krajiny, využití krajiny
stát, státní symboly, naše vlast
okolní státy
obec, kde žiji
město, vesnice
krajina kolem nás
přírodniny a lidské výtvory
základy ekologie
krajina kolem nás
přírodniny a lidské výtvory
základy ekologie
krajina kolem nás
přírodniny a lidské výtvory
základy ekologie
krajina kolem nás
přírodniny a lidské výtvory
základy ekologie
krajina kolem nás
přírodniny a lidské výtvory
základy ekologie
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Prvouka

3. ročník

o jmenuje zásady ochrany přírody
• 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
o vysvětlí své postavení v rodině

o popíše funkci rodiny ve společnosti

o zdůvodní důležitost domova

• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

o uvede příklady historických vynálezů

o poznává vynálezy moderní techniky

o zdůvodní význam technického pokroku

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

základy ekologie
rodina, její členové
život v rodině
funkce rodiny
rodina, její členové
život v rodině
funkce rodiny
rodina, její členové
život v rodině
funkce rodiny
rodina, její členové
život v rodině
funkce rodiny
lidé a technika
lidská činnost a tvořivost
povolání
lidé a technika
lidská činnost a tvořivost
povolání
lidé a technika
lidská činnost a tvořivost
povolání
lidé a technika
lidská činnost a tvořivost
povolání
orientace v čase
státní svátky, významné dny
proměny způsobu života v regionu
lidé dříve, dnes, v budoucnu
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Prvouka

3. ročník

o rozlišuje pojmy minulost, přítomnost a budoucnost

o popíše život v dávné minulosti
• pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
o převypráví regionální pověsti a báje
o navštíví muzeum,výstavu
o popíše významné události regionu
• 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
o dodržuje školní řád

o uvádí příklady nesprávných návyků
o pojmenuje lidové zvyky a tradice
• pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
o vyjádří význam vodstva, vzduchu, půdy

o rozliší rostlinstvo a živočišstvo na Zemi

orientace v čase
státní svátky, významné dny
proměny způsobu života v regionu
lidé dříve, dnes, v budoucnu
proměny způsobu života v regionu
lidé dříve, dnes, v budoucnu
historie mého kraje
historie mého kraje
historie mého kraje
historie mého kraje
mezilidské vztahy
práva a povinnosti
režim dne doma i ve škole
lidové zvyky a tradice
mezilidské vztahy
práva a povinnosti
režim dne doma i ve škole
režim dne doma i ve škole
lidové zvyky a tradice
změny v přírodě, voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové
poznávání rostlin
živá a neživá příroda
změny v přírodě, voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové
poznávání rostlin
živá a neživá příroda
změny v přírodě, voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové
poznávání rostlin
živá a neživá příroda
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• roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé lokalitě

o pojmenuje některé druhy rostlin a živočichů

o třídí je podle nápadných znaků

o uvede příklady jejich výskytu v dané lokalitě

rostliny kvetoucí, nekvetoucí, užitkové, okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné
Obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
Bezobratlí
Živočichové podle druhu přijímané potravy
vzájemné vztahy
rovnováha v přírodě, společenstvo
rostliny kvetoucí, nekvetoucí, užitkové, okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné
části kvetoucích rostlin - byliny, dřeviny - stvol, lodyha, stéblo - části listu, květu houby (jedlé, jedovaté)
Obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
Bezobratlí
Živočichové podle druhu přijímané potravy
Živočichové a člověk (rezervace, zoo)
vzájemné vztahy
rovnováha v přírodě, společenstvo
rostliny kvetoucí, nekvetoucí, užitkové, okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné
části kvetoucích rostlin - byliny, dřeviny - stvol, lodyha, stéblo - části listu, květu houby (jedlé, jedovaté)
Obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
Bezobratlí
Živočichové podle druhu přijímané potravy
Živočichové a člověk (rezervace, zoo)
vzájemné vztahy
rovnováha v přírodě, společenstvo
Obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
Bezobratlí
Živočichové podle druhu přijímané potravy
Živočichové a člověk (rezervace, zoo)
vzájemné vztahy
rovnováha v přírodě, společenstvo

261

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Prvouka

3. ročník

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

o roztřídí je do skupin /pevné, kapalné a plynné/
o zaznamenává změny látek
o používá základní měřidla
• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s
využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví

o vysvětlí význam mezi zdravou a nezdravou výživou

o popíše lidské tělo
o orientuje se v průběhu lidského života
o popíše, jak správně pečovat o zdraví

Živočichové a člověk (rezervace, zoo)
vlastnosti látek, porovnávání
látky pevné, kapalné, plynné
změny skupenství
měření veličin-délka, hmotnost, teplota, objem, čas
vlastnosti látek, porovnávání
látky pevné, kapalné, plynné
změny skupenství
měření veličin-délka, hmotnost, teplota, objem, čas
vlastnosti látek, porovnávání
látky pevné, kapalné, plynné
změny skupenství
měření veličin-délka, hmotnost, teplota, objem, čas
lidské tělo, jeho stavba
vývojové etapy života
orgány a jejich funkce
péče o zdraví
zdravý životní styl
výživa člověka
denní režim
využívání volného času
člověk mezi lidmi
péče o zdraví
zdravý životní styl
výživa člověka
lidské tělo, jeho stavba
orgány a jejich funkce
vývojové etapy života
péče o zdraví

262

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Prvouka

3. ročník

zdravý životní styl
výživa člověka
denní režim
• rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení využívání volného času
volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního člověk mezi lidmi
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
doprava v obci
dopravní kázeň
chodec, cyklista
o uvádí příklady vhodného využívání volného času
využívání volného času
o dodržuje zásady bezpečného chování ve škole i mimo školu
režim dne doma i ve škole
člověk mezi lidmi
dopravní kázeň
chodec, cyklista
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je člověk mezi lidmi
mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových linek
o správně reaguje na nebezpečí
člověk mezi lidmi
mimořádné události
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
evakuace
mimořádné události
• správně reaguje na pokyny
evakuace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

5.8 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
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Přírodověda
Člověk a jeho svět
Přírodověda ve4. a5. ročníku vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti,
přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k
dovednostem pro praktický život.
Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním
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Přírodověda
vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti;
utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí
se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému
způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy,
reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Nezastupitelnou roli má vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při
osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.
K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací, pomáhá jim při nalézání jejich postavení
mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody
žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou
rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a
život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a
rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického
poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a
hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém
věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví
žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a
fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro
člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v
různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin
obyvatel. Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví
jiných lidí. Docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a
dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší
modelové situace.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Přírodověda
Výuce přírodovědy je ve 4. i 5. ročníku přiřazena časová dotace 2 hodiny.
Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně.

•
•

Člověk a jeho svět

Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Přírodověda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 4. ročník
--> Pracovní činnosti - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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4. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody

• nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

• zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů
• zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy

• nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

Učivo
Rozmanitost přírody
Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Rostliny, houby a živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody
Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka)
Vycházky do přírody (podle ročních období)
Rozmanitost přírody
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody
Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka)
Vycházky do přírody (podle ročních období)
Mimořádné události v přírodě
Rostliny, houby a živočichové
Životní podmínky
Rozmanitost přírody
Rostliny, houby a živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka)
Vycházky do přírody (podle ročních období)
Rozmanitost přírody
Rostliny, houby a živočichové
Životní podmínky
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• porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních
organismech

• založí jednoduchý pokus, s dopomocí naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a
vysvětlí výsledky pokusu

• poznává 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)
• vyvozuje a učí se dodržovat pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v
rodině, v obci (městě)
• učí se rozlišovat základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních
činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl
• hledá společný postup a řešení se spolužáky
• seznamuje se ve svém okolí s jednáním a chováním, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

Rovnováha v přírodě
Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka)
Vycházky do přírody (podle ročních období)
Rozmanitost přírody
Rostliny, houby a živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ekosystémy (les, louka, pole, parky, okolí lidských obydlí, rybník, potok, řeka)
Vycházky do přírody (podle ročních období)
Rozmanitost přírody
Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Rostliny, houby a živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody
péče o zdraví, zdravá výživa

péče o zdraví, zdravá výživa
péče o zdraví, zdravá výživa
péče o zdraví, zdravá výživa
situace hromadného ohrožení
osobní bezpečí
situace hromadného ohrožení

• seznamuje se v nejbližším společenském a přírodním prostředí se změnami a
některými problémy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Přírodověda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
--> Tělesná výchova - 4. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Pracovní činnosti - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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•
•
ŠVP výstupy
• prakticky třídí organismy do známých skupin

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Rozmanitost přírody
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Neživá příroda - nerosty a horniny
Rozmanitost přírody
Vesmír a Země

• využívá ke třídění organismů i jednoduché klíče a atlasy
• vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
• naplánuje a zdůvodní postup jednoduchého pokusu, vyhodnotí a vysvětlí výsledky Rozmanitost přírody
pokusu
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Neživá příroda - nerosty a horniny
Rozmanitost přírody
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
• poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé
problémy
rizika v přírodě
• navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
• účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních
Člověk a jeho zdraví
potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
• uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho
Člověk a jeho zdraví
preventivní ochranou
Péče o zdraví, zdravá výživa
Člověk a jeho zdraví
• rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou
pomoc
Lidské tělo
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového
volání
Člověk a jeho zdraví
• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
Lidské tělo
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Péče o zdraví, zdravá výživa
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po Lidské tělo
jeho narození
Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných
Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
• rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
Návykové látky a zdraví
poškozovat
Osobní bezpečí
Situace hromadného ohrožení
• předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání
Návykové látky a zdraví
návykových látek
• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových Osobní bezpečí
situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji
Situace hromadného ohrožení
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
• 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)
• rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj
omyl a dohodne se na společném postupu řešení
• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
Osobní bezpečí
• stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
Situace hromadného ohrožení
rizika v přírodě
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového
volání
Nepřiřazené učivo
Člověk a lidské výtvory (průmysl, počítače, jednoduché stroje a zařízení)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

271

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Přírodověda

5. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

5.9 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
Vlastivěda ve4. a5. ročníku vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti,
přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k
dovednostem pro praktický život.
Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním
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vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti;
utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí
se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému
způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy,
reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Nezastupitelnou roli má vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při
osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.
K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací, pomáhá jim při nalézání jejich postavení
mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme
se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v
rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a
představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen
na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků.
Různé činnosti a úkoly mají přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště,
postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás
si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a
podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů
a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a
povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).
Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana
demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a čas
se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a
utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V
tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí regionů a postupuje se k nejdůležitějším
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Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země.
Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných
zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat
památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
Výuka je zařazena do 4.ročníku s dotací 2 hodiny týdně a do 5. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně.

•
•

Člověk a jeho svět

Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Vlastivěda
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Pracovní činnosti - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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4. ročník

ŠVP výstupy
• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle Místo, kde žijeme
zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Mapy
Místo, kde žijeme
• určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
Region
Regiony ČR
Místo, kde žijeme
• rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
Mapy
• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách Místo, kde žijeme
naší republiky
Regiony ČR
Mapy
• vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury
Místo, kde žijeme
Region
Soužití lidí
Chování lidí
Vlastnictví
Kultura
• jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
Místo, kde žijeme
historického, politického, správního a vlastnického
Region
Soužití lidí
Chování lidí
Vlastnictví
• orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, Lidé kolem nás
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost Chování lidí
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet
Vlastnictví
dluhy

Učivo

• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná Lidé kolem nás
způsob života a přírodu v naší vlasti
Soužití lidí
Lidé kolem nás
• rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce
Právo a spravedlnost
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armáda ČR
• zná symboly našeho státu a jejich význam
Lidé kolem nás
Právo a spravedlnost
Lidé kolem nás
• poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé
problémy
Chování lidí
Základní globální problémy
Lidé a čas
• využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
Orientace v čase a časový řád
nemovitých i movitých kulturních památek
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti
Lidé a čas
• rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky
Lidé a čas
• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na
našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti
• vyjádří na základě svých zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje Lidé kolem nás
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině v obci
Soužití lidí
Chování lidí
Lidé kolem nás
• rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj
omyl a dohodne se na společném postupu a řešení
Soužití lidí
Chování lidí
Lidé kolem nás
• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou
Soužití lidí
Chování lidí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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4. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Vlastivěda
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná Místo, kde žijeme
způsob života a přírodu i v jiných zemích
Naše vlast
Evropa a svět

Učivo
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5. ročník

• vyhledá typické zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury Evropy

• jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického
• rozlišuje mezi základními typy map Evropy

• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách
Evropy a polokoulí
• dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi dívkami a chlapci, v rodině, obci

• rozlišuje a obhajuje při konkrétních činnostech své názory, dohodne se na
společném postupu a řešení se spolužáky

• rozpozná jednání a chování, která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

• zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, movitých i nemovitých
kulturních památek

Místo, kde žijeme
Naše vlast
Evropa a svět
Místo, kde žijeme
Naše vlast
Evropa a svět
Místo, kde žijeme
Evropa a svět
Mapy
Místo, kde žijeme
Evropa a svět
Mapy
Lidé kolem nás
Soužití lidí
Chování lidí
Lidé kolem nás
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Lidé kolem nás
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Kultura
Lidé a čas
Lidé a čas

• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na
našem území v minulosti a současnosti s využitím specifik a souvislosti začlenění do
Evropy
Lidé a čas
• využívá archivů, knihoven a sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti
Orientace v čase a časový řád
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5. ročník

Současnost a minulost v našem životě
• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a Lidé a čas
jevy
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
Lidé a čas
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Lidé a čas
• rozeznává současné i minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
• navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
Lidé kolem nás
Základní globální problémy
Nepřiřazené učivo
armáda ČR
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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5. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě

5.10 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Dějepis
Člověk a společnost
Vzdělávání je zaměřeno na:
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu s evropským a světovým vývojem
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
- umění výstižně charakterizovat nejdůležitější historické události a zaujímat k nim vlastní stanovisko
Formy práce, vyučovací metody, pracovní postupy
K nejefektivnějším patří výklad, práce s učebnicí, historickými mapami, odbornou literaturou, využívání
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Dějepis
internetu, návštěvy filmových představení, výstav, historických expozic, muzeí.
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
občanská výchova – stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, formy vlády, náboženství...
zeměpis – orientace na mapě, územní rozsah států, zámořské objevy...
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky a objevy, rozvoj vědy a techniky...
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci...
hudební výchova – vývoj hudebních stylů, významní skladatelé...
tělesná výchova – olympijské hry, olympijské hnutí, tělovýchovné spolky...
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální vývoj – mezilidské vztahy, komunikace, řešení problémů...
Výchova demokratického občana – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská
nesnášenlivost, tolerance, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust...
Environmentální výchova – člověk a příroda, přírody a první civilizace, dopad průmyslové revoluce na
přírodu...
Multikulturní výchova – sbližování a prolínání jiných kultur, helénismus, poznávání jiných kultur...
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vliv Říma na raně středověké státy,formování
evropských států, křížové výpravy, mírová poselství Jiřího z Poděbrad, význam objevení Ameriky, vztah k
evropské a světové kultuře , pozitivní postoje ke kulturní rozmanitosti...
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. – 9. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací 2 hodiny
předmětu (specifické informace o předmětu týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Dějepis
Mezipředmětové vztahy

•

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Poznámky k předmětu v rámci učebního
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětudějepisse v 9. ročníku upravuje takto:
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Název předmětu
plánu

Dějepis
- termín„ČSR“se nahrazuje termínem„Československo“
- termín„ČR“se nahrazuje termínem„Česká republika“
Dějepis

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• porozumí významu dějepisných znalostí pro život ve společnosti

Učivo
Úvod do učiva dějepisu
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Dějepis

6. ročník

• uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

• osvojí si práci s časovou přímkou
• správně označuje století
• orientuje se v historické mapě
• orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy
chronologicky
• na příkladech ukáže druhy historických pramenů
• popíše činnost muzeí a archivů
• uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou
shromažďovány
• srovná vývojové typy člověka
• popíše typy obydlí, ve kterých žili

• uvede příklady prvních uměleckých výtvorů člověka

• charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní
kulturu
• vysvětlí nezbytnost přechodu od lovu k chovu a od sběru pěstování na základě
změny klimatu
• uvede příklady možností využití kovů v pravěké společnosti

Význam zkoumání dějin
Úvod do učiva dějepisu
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Vytváření časových představ, práce s historickou mapou
Vytváření časových představ, práce s historickou mapou
Vytváření časových představ, práce s historickou mapou
Vytváření časových představ, práce s historickou mapou
Periodizace dějin
Historické prameny
Historické prameny
Historické prameny
Pravěk
Starší doba kamenná
Pravěk
Starší doba kamenná
- způsob života jednotlivých vývojových typů člověka
Pravěk
Starší doba kamenná
- způsob života jednotlivých vývojových typů člověka
Pravěk
Starší doba kamenná
- materiální a duchovní kultura
Mladší doba kamenná
- vznik zemědělství a chovu dobytka
- počátky řemesel
Doba kovů
- rozvoj řemesel a obchodu
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Dějepis

6. ročník

• objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou
společnost
• objasní souvislost mezi použitím kovu a kvalitou zemědělské práce
• uvede příklady archeolog. kultur na našem území

Doba kovů

Doba kovů
Doba kovů
- zánik rodové společnosti
- archeologické kultury
Střední Evropa v období pravěku
• uvědomí si nerovnoměrnost v různých oblastech světa → chápe kulturní
rozmanitost
halštatská kultura – Keltové
Starověk
• vyjmenuje oblasti vzniku nejstarších států
Starověký východ
- charakteristické rysy oblasti
• zdůvodní souvislost mezi budováním zavlažovacího systému a existencí nejstarších Starověk
států
- charakteristické rysy oblasti
- nejstarší státy
Starověk
• rozpozná shodné i odlišné rysy životního způsobu v nejstarších státech
- charakteristické rysy oblasti
- nejstarší státy
• rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních zemědělských Starověk
civilizací
- vývoj společnosti
Starověk
• identifikuje konkrétní významné historické památky nejstaršího období
- přínos starověkých civilizací
Starověk
• seznámí se s projevy náboženských představ
- náboženské představy
• uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního Starověk
dědictví
- přínos starověkých civilizací
Starověké Řecko
• popíše různé formy řízení řeckých měst a států
- kořeny řecké civilizace
- vznik městských států
• popíše sociální rozvrstvení v konkrétních státech
Starověké Řecko
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Dějepis

6. ročník

• porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie
• vysvětlí příčiny a důsledky řeckých expanzí

• pojmenuje významné osobnosti řecké kultury, doloží příkladem jejich přínos
evropské civilizaci
• demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti
antiky důležité pro evropskou civilizaci

• popíše sociální rozvrstvení obyvatel
• definuje formy státní moci

• vysvětlí příčiny a důsledky římských expanzí
• porovná barbarské civilizace se světem antiky
• objasní zrod křesťanství a souvislost s judaismem
• vyjmenuje významné osobnosti římské vědy a kultury
• doloží příkladem jejich přínos evropské civilizaci

- kořeny řecké civilizace
- vznik městských států
- Makedonie
Starověké Řecko
- kořeny řecké civilizace
- vznik městských států
Starověké Řecko
- boje Řeků za svobodu
- boj Říma za ovládnutí Středomoří
Starověké Řecko
- řecká vzdělanost a kultura
Starověké Řecko
- řecká vzdělanost a kultura
- Makedonie
- helénismus
Starověký Řím
Starověký Řím
- království
- republika
- císařství
Starověký Řím
- rozpad říše římské
Starověký Řím
Starověký Řím
- počátky křesťanství
Starověký Řím
- římská vzdělanost a kultura
Starověký Řím
- římská vzdělanost a kultura
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6. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Dějepis
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
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Dějepis

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• vyjmenuje oblasti obydlené nově příchozími etniky
• vysvětlí příčiny rozdílného vývoje nejstarších státních útvarů v Evropě
• vyjmenuje významné raně středověké říše
• ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti
• popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu
nových etnik, christianizace a vzniku států

• doloží na příkladech střetávání a prolínání raně středověkých kultur

• porovná základní rysy západoevropské, byzantské a islámské kulturní oblasti

Učivo
Raný středověk
vznik států
Raný středověk
vznik států
Raný středověk
vznik států
složení středověké společnosti
vznik států
Franská říše
Svatá říše římská
Francie a Anglie
Arabové a Turci
Franská říše
Svatá říše římská
Francie a Anglie
Arabové a Turci
Křížové výpravy
Franská říše
Svatá říše římská
Francie a Anglie
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Dějepis

7. ročník

Arabové a Turci
• popíše základní rysy světových náboženství
Křížové výpravy
• na příkladech doloží pokusy katolické církve o územní a náboženskou expanzi
Křížové výpravy
• vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, vztah křesťanství k Křížové výpravy
jiným věroukám
• objasní politické vztahy Velkomoravské říše a českého státu k významným
Vikingové
evropským státům
Slované - Kyjevská Rus
Dějiny českých zemí
• vysvětlí okolnosti vzniku Velkomoravské říše a českého státu
Sámova říše
Velká Morava
• doloží na příkladech vliv okolních kultur na velkomoravskou a českou kulturu
Dějiny českých zemí
• objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto Dějiny českých zemí
útvarů v evropských souvislostech
Čechy v době knížecí
Kultura raného středověku
• vyjmenuje základní rysy románského stylu
románská sloh
Kultura raného středověku
• uvede konkrétní příklady románských staveb
románská sloh
Kultura raného středověku
• uvede příklady románské kultury
románská sloh
vzdělanost a literatura
• popíše středověké způsoby hospodaření
Vrcholný středověk
Život na venkově
Vznik a význam měst
Vrcholný středověk
• vysvětlí význam středověké kolonizace
konflikt mezi Anglií a Francií
• objasní příčiny vzniku opozičních myšlenek uvnitř katolické církve
Kritika církve
• popíše vznik Španělska
Sjednocení Španělska
• vyjmenuje evropské mocnosti a osobnosti, které realizovaly zámořské objevy a
Objevné plavby
dobývání nových území
• s pomocí mapy popíše směry objevných plaveb
Objevné plavby
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• popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
• vysvětlí postavení českého státu v evropských souvislostech
• vysvětlí příčiny a důsledky změn v postavení českého panovníka pro
středoevropskou oblast
• vysvětlí hlavní myšlenky Husova učení
• popíše příčiny, průběh a důsledky české reformace
• vysvětlí označení král obojího lidu
• vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
• vysvětlí pojem stavovská monarchie
• odliší gotický sloh od románského
• vyjmenuje významné představitele a stavby
• uvede příklady gotické kultury
• objasní nové myšlenky žádající reformu církve
• popíše reakci církve na tyto myšlenky
• porovná cíle reformace a protireformace
• objasní význam rostoucí moci Habsburků pro politický vývoj v Evropě
• vyjmenuje základní znaky renesančních staveb
• uvede příklady
• vyjmenuje významné představitele
• objasní postavení českého státu v Evropě a jeho postavení uvnitř habsburské
monarchie
• vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka
• rozpozná základní znaky uměleckých stylů, uvede jejich představitele a příklady
významných kulturních památek
• vysvětlí náboženské rozdělení Evropy v 16.st.
• popíše průběh války

Objevné plavby
České země
Vláda posledních Přemyslovců
Nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
Doba husitská, Jan Hus
Doba husitská, Jan Hus
Vláda Jiřího z Poděbrad
Vláda Jiřího z Poděbrad
česká stát za Jagellonců
kultura, vzdělanost a literatura
kultura, vzdělanost a literatura
kultura, vzdělanost a literatura
Raný novověk
změny ve výrobě, společenské změny
Raný novověk
změny ve výrobě, společenské změny
Raný novověk
reformace v evropských zemích a její důsledky
české země za Habsburků /Ferdinand I., Rudolf II/
kultura, vzdělanost, literatura, hudba v období renesance a humanismu
kultura, vzdělanost, literatura, hudba v období renesance a humanismu
kultura, vzdělanost, literatura, hudba v období renesance a humanismu
české země za Habsburků /Ferdinand I., Rudolf II/
kultura, vzdělanost, literatura, hudba v období renesance a humanismu
kultura, vzdělanost, literatura, hudba v období renesance a humanismu
Třicetiletá válka
příčiny, české stavovské povstání, průběh války, důsledky
Třicetiletá válka
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příčiny, české stavovské povstání, průběh války, důsledky
• porovná poměr sil v Evropě před válkou a po ní
Třicetiletá válka
příčiny, české stavovské povstání, průběh války, důsledky
Třicetiletá válka
• objasní důsledky války pro obyvatelstvo
příčiny, české stavovské povstání, průběh války, důsledky
• objasní příčiny a důsledky vzniku 30leté války a posoudí její důsledky
Třicetiletá válka
příčiny, české stavovské povstání, průběh války, důsledky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Dějepis
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské

ŠVP výstupy
• objasní důsledky války pro obyvatelstvo

Učivo
Novověk
Situace po 30leté válce,
Novověk
• vysvětlí funkci parlamentu v anglické revoluci
Situace po 30leté válce,
• objasní souvislost mezi posilováním pozice buržoazie a růstem moci parlamentu v Novověk
16. a 17.st.
společnost, nové typy monarchií
Novověk
• popíše projevy absolutismu v západní a východní Evropě
dějiny významných evropských států /občanská revoluce v Anglii, boj amerických
osad v Severní Americe za nezávislost, vznik USA
• na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, Novověk
parlamentarismus
dějiny významných evropských států /občanská revoluce v Anglii, boj amerických
osad v Severní Americe za nezávislost, vznik USA
Francie za Ludvíka XIV.,
Rusko v 17.st.,
Petr Veliký, Kateřina Veliká
• posoudí vliv osvícenských myšlenek na společenské změny
Novověk
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8. ročník

dějiny významných evropských států /občanská revoluce v Anglii, boj amerických
osad v Severní Americe za nezávislost, vznik USA
Francie za Ludvíka XIV.,
Rusko v 17.st.,
Petr Veliký, Kateřina Veliká
• vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných dějiny českých zemí a habsburské monarchie /české země po 30leté válce, vláda
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
Marie Terezie a Josefa II./
• uvede významné představitele
dějiny českých zemí a habsburské monarchie /české země po 30leté válce, vláda
Marie Terezie a Josefa II./
• rozliší základní znaky dobových uměleckých směrů
kultura 17. a 18.st. /baroko, rokoko, klasicismus, vzdělanost a literatura/
• vysvětlí příčiny vzniku francouzské revoluce a její důsledky pro Francii
Francouzská revoluce, příčiny, průběh
• popíše průběh revoluce
Francouzská revoluce, příčiny, průběh
Francouzská revoluce, příčiny, průběh
• popíše hlavní události období Napoleonovy vlády
napoleonské války
• vysvětlí vliv napoleonských válek na konkrétní státy - objasní význam vídeňského vídeňský kongres
mírového kongresu pro politické uspořádání Evropy po napoleonských válkách
napoleonské války
• objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na vídeňský kongres
jedné straně a rozbitím starých společenských kultur v Evropě na straně druhé
• popíše změny ve výrobě
Svět v 1. polovina 19. stol., společnost /průmyslová revoluce, technický pokrok/
• objasní sociální důsledky průmyslové revoluce
Svět v 1. polovina 19. stol., společnost /průmyslová revoluce, technický pokrok/
• vysvětlí význam buržoazie pro rozvoj evropských národně emancipačních hnutí
Revoluční a národně osvobozenecké hnutí v Evropě
Národní hnutí v habsburské monarchii,metternichovský absolutismus
Revoluční a národně osvobozenecké hnutí v Evropě
• vysvětlí rozdíl mezi osvícenským absolutismem a reakčním absolutismem
Národní hnutí v habsburské monarchii,metternichovský absolutismus
• vymezí pojem NO
české národní obrození
• vyjmenuje významné představitele českého NO
české národní obrození
kultura 1.polovina 19.st.
• uvede základní znaky romantismu
romantismus
• vyjmenuje hlavní představitele
romantismus
• porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s
české národní obrození

292

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Dějepis

8. ročník

národními hnutími vybraných evropských národů
• zhodnotí vliv dělnictva na průběh revolucí 1848 v konkrétních zemích

Revoluce 1848-49 jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních
problémů /Itálie, Německo, Francie, habsburská monarchie/
• popíše důsledky revolučního procesu pro vybrané evropské národy
Revoluce 1848-49 jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních
problémů /Itálie, Německo, Francie, habsburská monarchie/
• charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky Revoluce 1848-49 jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních
formulované ve vybraných evropských revolucích
problémů /Itálie, Německo, Francie, habsburská monarchie/
• posoudí vliv nových vynálezů na rozvoj evropské kultury
Od revoluce 1848 do 1.svět. války
• rozumí pojmům emancipace, imperialismus a kolonialismus
Společnost - emancipace žen, technický a vědecký pokrok, imperialismus a
kolonialismus
• vysvětlí důsledky sjednocení Itálie a Německa
dějiny významných států
- sjednocení Itálie a Německa
• popíše typické rysy ruského absolutismu
Velká Británie, Francie, carské Rusko
• popíše politický vývoj v USA ve 2.pol. 19.st.
- občanská válka v USA
• vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
dějiny významných států
jednotlivých částí Evropy a světa a důsledky, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
Bachův absolutismus
• vysvětlí rozdíl mezi absolutistickou a ústavní monarchií
Dějiny českých zemí a Habsburské monarchie
vznik Rakousko- Uherska
• popíše politický vývoj v českých zemích
Dějiny českých zemí a Habsburské monarchie
• na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
formování moderní občanské společnosti
národnostní otázka
Dějiny českých zemí a Habsburské monarchie
• charakterizuje dobové umělecké směry
Kultura 2. polovina 19.st. a počátek 20.st. - impresionismus, secese
• jmenuje jejich výrazné představitele
Kultura 2. polovina 19.st. a počátek 20.st. - impresionismus, secese
1.světová války
• zdůvodní rozdělení mocností do válečných bloků
vznik Trojspolku a Trojdohody
1.světová války
• prezentuje příčiny rostoucího napětí ne Balkáně
vývoj na Balkáně, sarajevská atentát
• charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
1.světová války
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• popíše příčiny, průběh a důsledky 1.sv. v.

1.světová války
průběh 1.svět.války, bojové fronty
• vyjmenuje technické novinky použité v 1.sv. v.
1.světová války
důsledky 1.svět. války
• na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky 1.světová války
důsledky 1.svět. války
• popíše úlohu ČNR
Vznik Československa
• vysvětlí význam legií
Vznik Československa
• vyjmenuje některé představitele první vlády a prvního prezidenta
Vznik Československa
• rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
Vznik Československa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Dějepis
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Německý jazyk - 9. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• objasní souvislost mezi politickým uspořádáním světa po 1.svět. válce a
nastolením totalitních režimů

Učivo
Mezi světovými válkami
- Pařížská mírová konference
Mezi světovými válkami
• popíše postoj totalitních režimů k lidským právům
- totalitní režimy – komunismus v SSSR, fašismus v Itálii, nacismus v Německu
Mezi světovými válkami
• popíše projevy hospodářské krize a objasní její politické důsledky
- světová hospodářská krize
• charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v ekonomických Mezi světovými válkami
a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět, rozpozná
- totalitní režimy – komunismus v SSSR, fašismus v Itálii, nacismus v Německu
destruktivní sílu totalitarismu a nacionalismu
• popíše politický systém ČSR
• popíše rozvoj průmyslové výroby
• popíše vývoj politických a hospodářských vazeb ČSR s evropskými státy
• popíše průběh jednání v Mnichově a objasní jeho důsledky pro ČSR
• vyjmenuje významné osobnosti kultury a sportu

- Československá republika – hranice, politický systém, hospodářství,
politika, rozbití Československa /Mnichov 1938, druhá republika/
- Československá republika – hranice, politický systém, hospodářství,
politika, rozbití Československa /Mnichov 1938, druhá republika/
- Československá republika – hranice, politický systém, hospodářství,
politika, rozbití Československa /Mnichov 1938, druhá republika/
- Československá republika – hranice, politický systém, hospodářství,
politika, rozbití Československa /Mnichov 1938, druhá republika/
- Kultura a věda mezi válkami

zahraniční
zahraniční
zahraniční
zahraniční
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• zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní prostředí
• popíše příčiny 2. světové války
• zhodnotí význam bitvy u Stalingradu a otevření druhé fronty
• objasní příčiny vzniku protihitlerovské koalice
• popíše válku v Tichomoří
• vyjmenuje technické novinky použité ve 2.sv.v.
• objasní důsledky 2. svět. války
• na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách
• posoudí nebezpečí rasistických a antisemitistických projevů pro společnost
• na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
lidských práv
• popíše režim v protektorátu a vztah Čechů k Říši

• popíše období heydrichiády

• popíše průběh osvobozování Československa

- Československá republika – hranice, politický systém, hospodářství, zahraniční
politika, rozbití Československa /Mnichov 1938, druhá republika/
- Kultura a věda mezi válkami
2. světová válka
2. světová válka
- válka v Evropě
2. světová válka
- válka v Evropě
2. světová válka
- válka v Tichomoří
2. světová válka
- důsledky 2.světové války
2. světová válka
- důsledky 2.světové války
2. světová válka
- zločiny proti lidskosti / koncentrační tábory, holocaust Židů a Romů /
2. světová válka
- zločiny proti lidskosti / koncentrační tábory, holocaust Židů a Romů /
2. světová válka
- zločiny proti lidskosti / koncentrační tábory, holocaust Židů a Romů /
2. světová válka
Československo za 2.sv.v. - protektorát
- odbojové organizace
2. světová válka
Československo za 2.sv.v. - protektorát
- heydrichiáda
2. světová válka
Československo za 2.sv.v. - protektorát
- osvobozování území
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• vysvětlí pojem studená válka

• doloží na příkladech vojenské střetávání supervelmocí v období studené války

• srovná ekonomický vývoj a politický systém vybraných států východního a
západního bloku

• vysvětlí příčiny a důsledky bipolárního světa, uvede střetávání obou bloků

• popíše důležité mezníky procesu evropské integrace

Poválečné dějiny
- poválečné uspořádání - postupimská konference, vznik OSN
- studená válka - vznik, 1.fáze – Marshallův plán, NATO, rozdělení Německa, válka v
Koreji
2. fáze – Chruščov, Varšavská smlouva, suezská krize
4. fáze – odzbrojování a uvolňování napětí, pád komunismu
Poválečné dějiny
- poválečné uspořádání - postupimská konference, vznik OSN
- studená válka - vznik, 1.fáze – Marshallův plán, NATO, rozdělení Německa, válka v
Koreji
2. fáze – Chruščov, Varšavská smlouva, suezská krize
3. fáze – karibská krize, berlínská zeď
4. fáze – odzbrojování a uvolňování napětí, pád komunismu
Poválečné dějiny
- poválečné uspořádání - postupimská konference, vznik OSN
- studená válka - vznik, 1.fáze – Marshallův plán, NATO, rozdělení Německa, válka v
Koreji
2. fáze – Chruščov, Varšavská smlouva, suezská krize
3. fáze – karibská krize, berlínská zeď
4. fáze – odzbrojování a uvolňování napětí, pád komunismu
Poválečné dějiny
- poválečné uspořádání - postupimská konference, vznik OSN
- studená válka - vznik, 1.fáze – Marshallův plán, NATO, rozdělení Německa, válka v
Koreji
2. fáze – Chruščov, Varšavská smlouva, suezská krize
3. fáze – karibská krize, berlínská zeď
4. fáze – odzbrojování a uvolňování napětí, pád komunismu
Poválečné dějiny
3. fáze – karibská krize, berlínská zeď
- evropská integrace
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Dějepis

9. ročník

• vysvětlí význam začlenění ČR do integračního procesu a důležitost zachování
národních tradic

Poválečné dějiny
- evropská integrace
• vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické
Poválečné dějiny
hospodářské a vojenské spolupráce
- evropská integrace
Poválečné dějiny
• vysvětlí pojem dekolonizace
- dekolonizace
Poválečné dějiny
• posoudí postavení rozvojových zemí
- dekolonizace
• charakterizuje příčiny a důsledky začlenění Československa do sovětského bloku Poválečné dějiny
- východní blok /RVHP, pětiletky, Varšavská smlouva, perestrojka, rozpad bloku/
• specifikuje příčiny, které vedly v roce 1989 k revolucím v zemích východního bloku Poválečné dějiny
- východní blok /RVHP, pětiletky, Varšavská smlouva, perestrojka, rozpad bloku/
- Československo po 2.sv.v vývoj do r. 1948, komunistický převrat, politické procesy,
rok 1968, normalizace, sametová revoluce
Poválečné dějiny
• objasní příčiny vzniku a cíle světového terorismu
Problémy současnosti
Poválečné dějiny
• zhodnotí vliv globalizace na život ve vybraných oblastech světa
Problémy současnosti
Poválečné dějiny
• prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Problémy současnosti
Nepřiřazené učivo
- kultura a věda v poválečném období
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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Dějepis

9. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

5.11 Výchova k občanství
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

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

Celkem
8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Výchova k občanství
Člověk a společnost
Základním cílem vyučovacího předmětu je vštípit žákům vědomí sounáležitosti se společností a pochopení
osobní odpovědnosti za její budoucí vývoj (rodiny, školy, obce, státu, Evropy, světa). Vysvětlovat význam
aktivní účasti žáků a jejich rodičů na veřejném životě a vhodnými formami k ní vybízet.
Důraz klademe na seznámení se s principy demokracie, demokratického řízení a se základními lidskými a
občanskými právy. Zaměřujeme se na vytváření správného hodnotového systému a pozitivních postojů
žáků, včetně úcty a respektu k normám a zákonům. Vedeme žáka jak k sebepoznání, tak k toleranci a
empatii vůči spoluobčanům. Zdůrazňujeme význam spolupráce na základě vzájemné důvěry. Učíme žáky
ohleduplnosti a pomoci slabším, vedeme je k sociální solidaritě. Žáci se učí asertivnímu jednání,
konstruktivní kritice i k přijetí kompromisu v nutných případech. Zprostředkováváme žákům poznání
vlastního kulturního zakotvení při současném porozumění a toleranci k odlišným kulturám. Učíme
uvažování v evropských a globálních souvislostech. Žáci mají získat základní úroveň mediální gramotnosti.
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Výchova k občanství
Žáci jsou seznamování se základními ekonomickými pojmy, s hospodařením státu. Předmět směřuje žáky i k
úspěšné profesní volbě a k perspektivnímu uplatnění na trhu práce. Předmět se, v různém rozsahu, dotýká
všech průřezových témat RVP ZV.
Formou realizace předmětu je vyučovací hodina s výraznějším začleňováním krátkodobých projektů, včetně
zařazování jednorázových aktuálních projektů, vypisovaných orgány státní správy, společenskými
organizacemi a sdruženími nebo podniky.
Výuka probíhá převážně ve třídě, případně ve specializované učebně informatiky, kvůli možnosti
samostatné práce žáků s informacemi z internetu. Výuka je doplňována přednáškami a besedami s
odborníky z praxe(konají se přímo ve škole nebo na specializovaných pracovištích), návštěvami výstav,
filmových představení, vlastivědnými vycházkami, výlety a exkurzemi. Součástí je i soustavná spolupráce s
CVČ a IPS Úřadu práce.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v 6. – 9. ročníku.

•
•

Výchova k občanství

Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•

--> Dějepis - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
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Výchova k občanství

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Zeměpis - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Pracovní činnosti - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské

ŠVP výstupy
• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů ve škole
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - manželství
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady
• objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti
• sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti
• uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady

Učivo
Život ve škole
Život ve škole
Miniúvod do lidských práv
Miniúvod do lidských práv

Rodinný život
Rodinný život
Rodinný život
Rodinný život

Domov tam, kde je…
Domov tam, kde je…
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Výchova k občanství

6. ročník

• objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
Má vlast
• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
Má vlast
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů Má vlast
• zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
Má vlast
• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své První pomoc
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v
situacích ohrožení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 6. ročník
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Výchova k občanství

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Tělesná výchova - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
• kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení
propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
• zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
• respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí
• zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady

Učivo
Život mezi lidmi
Lidská práva
Život mezi lidmi
Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Člověk a kultura
Člověk a kultura
Přírodní a kulturní bohatství
Majetek v našem životě
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Výchova k občanství

7. ročník

• rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
Řízení společnosti
• rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a
Řízení společnosti
institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a
státu
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů Řízení společnosti
• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak Řízení společnosti
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv Svět kolem nás
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné Svět kolem nás
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
• rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu
Svět kolem nás
• uvede mezinárodní organizace a společenství včetně zajišťování obrany státu a
Svět kolem nás
účasti v zahraničních misích
• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své Lidská práva
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v
situacích ohrožení a obrany státu
• zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Lidská práva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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Výchova k občanství

7. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Tělesná výchova - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník
--> Pracovní činnosti - 8. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 8. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu Osobnost

Učivo
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Výchova k občanství

8. ročník

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
• posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
• popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí
• objasní potřebu tolerance ve společnosti
• rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich
součinnosti
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady
• posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
porušování
• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
• kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení
propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
• uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah
ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy,
včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům
jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení
krizí nevojenského charakteru

Osobnost
Psychické stavy a procesy
Psychické stavy a procesy
Člověk v sociálních vztazích
Člověk v sociálních vztazích
Člověk v sociálních vztazích
Hospodaření
Hospodaření
Právní minimum
Právní minimum
Právní minimum
Právní minimum
Právní minimum
Řízení státu
Řízení státu

Řízení státu
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Výchova k občanství
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•
•
•

--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Chemie - 9. ročník
--> Hudební výchova - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník
--> Tělesná výchova - 9. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manželství
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
porušování
• uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady
některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě,
oprava či pronájem věci
• přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých lidí
• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
• diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – pracovní poměr

Učivo
Občan
Občan a právo
Občan a právo
Právní ochrana
Občan a právo
Právní ochrana

Právní ochrana
Právní ochrana
Právní ochrana
Právní ochrana
V pracovním poměru
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• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady
V pracovním poměru
některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – manželství
Rodina a zákony
• na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a
Hospodaření
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
• vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam Hospodaření
úroku placeného a přijatého
• uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby Hospodaření
krytí deficitu
• na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu,
Hospodaření
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
• uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah Globální svět
ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a účast v zahraničních misích
• uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
Globální svět
• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
Globální svět
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
• objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných
Globální svět
projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu
• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům
Globální svět
jeho potírání
• posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů
Životní perspektivy
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje Hospodaření
své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
občané
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

5.12 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník
6. ročník
7. ročník
0
0
1
2
Povinný
Povinný

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Fyzika

Člověk a příroda
Předmět se vyučuje v odborné učebně fyzika-chemie s využíváním interaktivní tabule při výuce. Žáci dále
využívají multimediální učebnu informatiky pro získávání a prohlubování informací.
Žák je veden ke zkoumání přírodních a fyzikálních zákonitostí pomocí měření a pozorování. Snaží se
objektivně posuzovat zásahy člověka do přírody s důsledkem na životní prostředí. V jednotlivých tématech
se postupně seznamují s fyzikálními veličinami a hledají souvislosti v každodenním životě.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět je zařazen na II. stupni, od 6. ročníku s časovou dotací 1 h týdně. Od 7. ročníku do 9.
předmětu (specifické informace o předmětu ročníku pak 2 h týdně. 6. ročník navazuje na vědomosti získané z hodin přírodovědy ze4. a5. ročníku
důležité pro jeho realizaci)
I.stupně
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Integrace předmětů

Fyzika

Mezipředmětové vztahy

•
•

Fyzika

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ŠVP výstupy
• objasní rozdíl mezi látkou a tělesem
• užívá pojmy fyzikální veličina, jednotka fyzikální veličiny

--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
Učivo
Látky a tělesa
• těleso a látka; jejich vlastnosti,
Látky a tělesa
• těleso a látka; jejich vlastnosti,
Fyzikální veličiny a jejich měření
• fyzikální veličina;
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Fyzika

6. ročník

• číselná hodnota fyzikální veličiny,
• základní jednotky a veličiny a jejich měření(délka, objem, hmotnost, hustota,
teplota a její změna, čas),
Látky a tělesa
• ve fyzice zkoumá (experiment, pozorování, opakovaná měření)
• těleso a látka; jejich vlastnosti,
Gravitační síla, gravitační pole
Látky a tělesa
• vysvětlí některé vlastnosti látek na základě uspořádání částic
• částicové složení látek
Gravitační síla, gravitační pole
• uvede konkrétní příklad(y), že se částice látek neustále pohybují
Látky a tělesa
• částicové složení látek
• Brownův pohyb, difúze
Gravitační síla, gravitační pole
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při provádění fyzikálních pozorování Látky a tělesa
a jednoduchých experimentech
• částicové složení látek
• Brownův pohyb, difúze
• aplikuje názvy, označení a jednotky některých fyzikálních veličin
Fyzikální veličiny a jejich měření
• fyzikální veličina;
• číselná hodnota fyzikální veličiny,
• základní jednotky a veličiny a jejich měření(délka, objem, hmotnost, hustota,
teplota a její změna, čas),
• opakovaná měření,
• aritmetický průměr,
• změna délky a objemu tělesa při jeho zahřívání
• změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující Fyzikální veličiny a jejich měření
látky a tělesa
• fyzikální veličina;
• číselná hodnota fyzikální veličiny,
• základní jednotky a veličiny a jejich měření(délka, objem, hmotnost, hustota,
teplota a její změna, čas),
• opakovaná měření,
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• aritmetický průměr,
• změna délky a objemu tělesa při jeho zahřívání
Fyzikální veličiny a jejich měření
• předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně teploty
• fyzikální veličina;
• číselná hodnota fyzikální veličiny,
• základní jednotky a veličiny a jejich měření(délka, objem, hmotnost, hustota,
teplota a její změna, čas),
• opakovaná měření,
• aritmetický průměr,
• změna délky a objemu tělesa při jeho zahřívání
• využívá vtah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení jednoduchých
Fyzikální veličiny a jejich měření
praktických problémů
• fyzikální veličina;
• číselná hodnota fyzikální veličiny,
• základní jednotky a veličiny a jejich měření(délka, objem, hmotnost, hustota,
teplota a její změna, čas),
• opakovaná měření,
• aritmetický průměr,
• změna délky a objemu tělesa při jeho zahřívání
• dokáže pracovat podle návodu
Fyzikální veličiny a jejich měření
• fyzikální veličina;
• číselná hodnota fyzikální veličiny,
• základní jednotky a veličiny a jejich měření(délka, objem, hmotnost, hustota,
teplota a její změna, čas),
• opakovaná měření,
• aritmetický průměr,
• změna délky a objemu tělesa při jeho zahřívání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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6. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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ŠVP výstupy
• rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu

Učivo

Pohyb a síla
Pohyb tělesa
• klid a pohyb tělesa, (doprava-ekologické aspekty dopravy a automobilismu)
• jak můžeme popsat pohyb, druhy pohybů
• rychlost, jednotka rychlosti, rychlost rovnoměrného pohybu, průměrná rychlost
nerovnoměrného pohybu
• dráha pohybu tělesa
• využívá při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
Pohyb a síla
rovnoměrného pohybu těles
Pohyb tělesa
• klid a pohyb tělesa, (doprava-ekologické aspekty dopravy a automobilismu)
• jak můžeme popsat pohyb, druhy pohybů
• rychlost, jednotka rychlosti, rychlost rovnoměrného pohybu, průměrná rychlost
nerovnoměrného pohybu
• dráha pohybu tělesa
Síla.skládání sil
• aplikuje s porozuměním vztah mezi velikostí gravitační síly a hmotností tělesa
• gravitační síla, svislý směr, vztah mezi hmotností tělesa a na něj působící gravitační
silou
• skládání dvou sil stejných i opačných směrů působících na těleso, výslednice sil,
rovnováha sil působících na těleso
• těžiště tělesa a jeho vlastnosti
• určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, Síla.skládání sil
směry a výslednici
• gravitační síla, svislý směr, vztah mezi hmotností tělesa a na něj působící gravitační
silou
• skládání dvou sil stejných i opačných směrů působících na těleso, výslednice sil,
rovnováha sil působících na těleso
• těžiště tělesa a jeho vlastnosti
Síla.skládání sil
• změří velikost působící síly
• gravitační síla, svislý směr, vztah mezi hmotností tělesa a na něj působící gravitační
silou
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• objasní pojem těžiště tělesa

• využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles

• aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů

• specifikuje význam třecí síly v běžném životě
• dokáže určit jednotlivé vlastnosti různých skupenství látek

• skládání dvou sil stejných i opačných směrů působících na těleso, výslednice sil,
rovnováha sil působících na těleso
• těžiště tělesa a jeho vlastnosti
Síla.skládání sil
• gravitační síla, svislý směr, vztah mezi hmotností tělesa a na něj působící gravitační
silou
• skládání dvou sil stejných i opačných směrů působících na těleso, výslednice sil,
rovnováha sil působících na těleso
• těžiště tělesa a jeho vlastnosti
Účinky síly na těleso
• urychlující a brzdné účinky na těleso
• zákon setrvačnosti, vzájemného působení těles
Otáčivé účinky síly
• rameno síly, moment síly a jeho jednotka, páka a její vlastnosti, pevná kladka,
volná kladka a kladkostroj
Tření
• třecí síla, třecí síla v denní praxi
Mechanické vlastnosti kapalin
• tělesa a látky pevné, kapalné a plynné
• působení tlakové síly na kapalinu v klidu, Pascalův zákon, působení gravitační síly
na kapalinu v klidu, hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak,
• vztlaková síla v kapalinách a plynech, Archimédův zákon, podmínky plování,
vznášení se a potápění těles jako důsledek konkrétního vztahu mezi gravitační silou
působící na těleso v tekutině a vztlakovou silou
Mechanické vlastnosti plynů
• atmosféra země (ekologické problémy atmosféry)
• působení gravitační síly na atmosféru, atmosférický tlak
• tlak plynu v uzavřené nádobě
• historie fyziky: B. Pascal, Archimédes, E. Toricelli
• měření a změny atmosférického tlaku
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• využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách a plynech pro řešení Mechanické vlastnosti kapalin
konkrétních praktických problémů
• tělesa a látky pevné, kapalné a plynné
• působení tlakové síly na kapalinu v klidu, Pascalův zákon, působení gravitační síly
na kapalinu v klidu, hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak,
• vztlaková síla v kapalinách a plynech, Archimédův zákon, podmínky plování,
vznášení se a potápění těles jako důsledek konkrétního vztahu mezi gravitační silou
působící na těleso v tekutině a vztlakovou silou
Mechanické vlastnosti plynů
• atmosféra země (ekologické problémy atmosféry)
• působení gravitační síly na atmosféru, atmosférický tlak
• tlak plynu v uzavřené nádobě
• historie fyziky: B. Pascal, Archimédes, E. Toricelli
• předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině a v plynu chování těles Mechanické vlastnosti kapalin
v ní
• tělesa a látky pevné, kapalné a plynné
• působení tlakové síly na kapalinu v klidu, Pascalův zákon, působení gravitační síly
na kapalinu v klidu, hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak,
• vztlaková síla v kapalinách a plynech, Archimédův zákon, podmínky plování,
vznášení se a potápění těles jako důsledek konkrétního vztahu mezi gravitační silou
působící na těleso v tekutině a vztlakovou silou
Mechanické vlastnosti plynů
• atmosféra země (ekologické problémy atmosféry)
• působení gravitační síly na atmosféru, atmosférický tlak
• tlak plynu v uzavřené nádobě
• historie fyziky: B. Pascal, Archimédes, E. Toricelli
Účinky síly na těleso
• aplikuje poznatky o urychlujících účincích síly při řešení praktických problémů
• urychlující a brzdné účinky na těleso
Deformační účinky síly
• aplikuje poznatky o deformačních účincích síly při řešení praktických problémů
• tlaková síla a tlak, jednotka tlaku, vztah pro výpočet tlaku, síla smykového tření,
odporové síly
• předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
Mechanické vlastnosti kapalin
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• působení tlakové síly na kapalinu v klidu, Pascalův zákon, působení gravitační síly
na kapalinu v klidu, hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak,
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
Kompetence k učení
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•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie
tělesa

Učivo

Práce. Energie. Teplo.
Práce
• práce výkon a polohová energie a jejích jednotky, vzájemné přeměny a přenos
pohybové a polohové energie
• charakter částicového složení pevných (krystalických), kapalných a plynných látek
• neustálý neuspořádaný pohyb částic látek, difúze, Brownův pohyb, molekula,
atom
• využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
Práce. Energie. Teplo.
Práce
• práce výkon a polohová energie a jejích jednotky, vzájemné přeměny a přenos
pohybové a polohové energie
• charakter částicového složení pevných (krystalických), kapalných a plynných látek
• neustálý neuspořádaný pohyb částic látek, difúze, Brownův pohyb, molekula,
atom
• využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přínosu Práce. Energie. Teplo.
při řešení konkrétních problémů a úloh
Práce
• práce výkon a polohová energie a jejích jednotky, vzájemné přeměny a přenos
pohybové a polohové energie
• charakter částicového složení pevných (krystalických), kapalných a plynných látek
• neustálý neuspořádaný pohyb částic látek, difúze, Brownův pohyb, molekula,
atom
• uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a Práce. Energie. Teplo.
vzájemně na sebe působí
• neustálý neuspořádaný pohyb částic látek, difúze, Brownův pohyb, molekula,
atom
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• určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem

• dokáže popsat jednotlivé změny skupenství látek
• zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí

• využívá vlastností magnetické síly

• dokáže popsat jednoduchých model atomu
• sestaví správně podle schématu elektrický obvod

• využívá Ohmův zákon při řešení praktických problémů

Práce. Energie. Teplo.
• vnitřní energie tělesa a její souvislost s teplotou tělesa, změna vnitřní energie
konáním práce a tepelnou výměnou, teplo a jeho jednotka, měrná tepelná kapacita
• změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace,
desublimace)
Práce. Energie. Teplo.
• výroba energie a její vliv na životní prostředí
• alternativní zdroje energie (větrná energie, vodní energie, energie Slunce, energie
biomasy, geotermální energie, energie moře, atd.)
• úspory energie
Elektromagnetické jevy:
• magnetická síla, magnetovec, umělé magnety, tyčový magnet, magnetka,
magnetické pole, magnetické pole Země, kompas a buzola
Elektromagnetické jevy:
• složení atomu, proton elektron, neutron a druhy jejich elektrického náboje
Elektromagnetické jevy:
• elektrický náboj a jeho jednotka, elektrická síla a elektrické pole, el. napětí a jeho
jednotka
• vodiče a izolanty
• El. proud a jeho jednotka, podstata elektrického proudu v kovech, tepelné účinky
el. proudu
• zdroje el. napětí, elektrický obvod a jeho hlavní součásti
• Ohmův zákon pro kovy a elektrický odpor (jednotka, souvislost odporu vodiče s
délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče)
• výsledné napětí, proud a opor vodičů spojených za sebou a vedle sebe, reostat,
elektrický proud v kapalinách a plynech
• bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
• El. proud a jeho jednotka, podstata elektrického proudu v kovech, tepelné účinky
el. proudu
• zdroje el. napětí, elektrický obvod a jeho hlavní součásti
• Ohmův zákon pro kovy a elektrický odpor (jednotka, souvislost odporu vodiče s
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• rozliší vodič, izolant a polovodič na základě jejich vlastností

• rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku

• posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

• je schopen vysvětlit vznik atmosférického tlaku a využívá souvislosti
atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře

délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče)
• výsledné napětí, proud a opor vodičů spojených za sebou a vedle sebe, reostat,
elektrický proud v kapalinách a plynech
• bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
• vodiče a izolanty
• El. proud a jeho jednotka, podstata elektrického proudu v kovech, tepelné účinky
el. proudu
• zdroje el. napětí, elektrický obvod a jeho hlavní součásti
• Ohmův zákon pro kovy a elektrický odpor (jednotka, souvislost odporu vodiče s
délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče)
• výsledné napětí, proud a opor vodičů spojených za sebou a vedle sebe, reostat,
elektrický proud v kapalinách a plynech
• bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními
Zvukové jevy
• zvukový rozruch
• šíření zvukového rozruchu
• tón, výška tónu
• ucho jako přijímač zvuku
• nucené chvění, rezonance
• odraz zvuku
Zvukové jevy
• zvukový rozruch
• šíření zvukového rozruchu
• tón, výška tónu
• ucho jako přijímač zvuku
• nucené chvění, rezonance
• odraz zvuku
Počasí kolem nás
• meteorologie
• atmosféra Země a její složení
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• základní meteorologické jevy a jejich měření
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Fyzika
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Matematika - 9. ročník
--> Chemie - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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ŠVP výstupy
• využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napětí v ní
• rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí

• zapojí správně polovodičovou diodu a objasní význam polovodičů pro současné
technologie (počítače, fotočlánky)

• rozumí základním termínům v optice

• využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a
zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh

Učivo
Elektromagnetické jevy
• cívka s proudem v magnetickém poli, stejnosměrný elektromotor,
elektromagnetická indukce, transformátor, alternátor
Elektromagnetické jevy
• voltmetr, měření el. napětí; ampérmetr, měření el. proudu
• vedení el. proudu v kapalinách a plynech
• vedení elektrického proudu v polovodičích
• bezpečné zacházení s el. proudem
• elektromagnetické vlny a záření
Elektromagnetické jevy
• vedení elektrického proudu v polovodičích
• polovodiče typu N a P
• polovodičová dioda
Světelné jevy
• zdroje světla, optická prostředí, svazek paprsků, zákon o přímočarém šíření světla
ve stejnorodém optickém prostředí, clona a stín, zatmění Slunce a Měsíce, rychlost
světla ve vakuu a v jiném prostředí, prostředí opticky hustší a řidší
• odraz světla, zobrazení zrcadly (rovinným, kulovým), ohnisko, ohnisková
vzdálenost kulového zrcadla
• lom světla na rozhraní dvou prostředí, lom ke kolmici a od kolmice, čočky (spojka a
rozptylka), ohnisko a ohnisková vzdálenost čočky, lupa
• optické vlastnosti oka
• rozklad bílého světla optickým hranolem
Světelné jevy
• zdroje světla, optická prostředí, svazek paprsků, zákon o přímočarém šíření světla
ve stejnorodém optickém prostředí, clona a stín, zatmění Slunce a Měsíce, rychlost
světla ve vakuu a v jiném prostředí, prostředí opticky hustší a řidší
• odraz světla, zobrazení zrcadly (rovinným, kulovým), ohnisko, ohnisková
vzdálenost kulového zrcadla
• lom světla na rozhraní dvou prostředí, lom ke kolmici a od kolmice, čočky (spojka a
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rozptylka), ohnisko a ohnisková vzdálenost čočky, lupa
• optické vlastnosti oka
• rozklad bílého světla optickým hranolem
• rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo
Světelné jevy
bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu • zdroje světla, optická prostředí, svazek paprsků, zákon o přímočarém šíření světla
světla čočkami
ve stejnorodém optickém prostředí, clona a stín, zatmění Slunce a Měsíce, rychlost
světla ve vakuu a v jiném prostředí, prostředí opticky hustší a řidší
• odraz světla, zobrazení zrcadly (rovinným, kulovým), ohnisko, ohnisková
vzdálenost kulového zrcadla
• lom světla na rozhraní dvou prostředí, lom ke kolmici a od kolmice, čočky (spojka a
rozptylka), ohnisko a ohnisková vzdálenost čočky, lupa
• optické vlastnosti oka
• rozklad bílého světla optickým hranolem
Světelné jevy
• dokáže popsat princip optiky lidského oka a dokáže popsat fyzikální příčiny
některých očních vad
• optické vlastnosti oka
• je seznámen s pojmem radioaktivita
Jaderná energie
• atomová jádra
• radioaktivita
• využití jaderného záření
• jaderná reakce, uvolňování jaderného záření
• jaderný reaktor
• jaderná energetika
• ochrana před zářením
Jaderná energie
• dokáže popsat princip jaderného reaktoru
• jaderný reaktor
Jaderná energie
• dokáže popsat základní principy ochrany proti jadernému záření
• ochrana před zářením
• objasní a (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Země a vesmír
Slunce a měsíců kolem planet
• sluneční soustava a její složení, charakteristika pohybů planet (a měsíců) ve
sluneční soustavě, měsíční fáze, oběžná doba planety
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• Slunce (složení, slunce, jako nejdůležitější zdroj energie pro život na Zemi, využití
sluneční energie)
• hvězdy (složení hvězd)
• planety a jejich vlastnosti
• základy orientace na hvězdné obloze (významné hvězdy, planety)
• světelný rok
Historie fyziky:
• historie objevů elektromagnetických jevů; historie hvězdářství
Kosmonautika
Popis jednotlivých planet, základní vlastnosti, složení povrchu a atmosféry, rotace,
měsíce
• odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Země a vesmír
• sluneční soustava a její složení, charakteristika pohybů planet (a měsíců) ve
sluneční soustavě, měsíční fáze, oběžná doba planety
• Slunce (složení, slunce, jako nejdůležitější zdroj energie pro život na Zemi, využití
sluneční energie)
• hvězdy (složení hvězd)
• planety a jejich vlastnosti
• základy orientace na hvězdné obloze (významné hvězdy, planety)
• světelný rok
Historie fyziky:
• historie objevů elektromagnetických jevů; historie hvězdářství
Kosmonautika
Popis jednotlivých planet, základní vlastnosti, složení povrchu a atmosféry, rotace,
měsíce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.13 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
0
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

4

Chemie
Člověk a příroda
Žák je veden k pozorování přírodních procesů související s chemickou přeměnou látek. Hledá odpovědi na
příčiny chemických procesů. Snaží se seznámit s jednotlivými laboratorními postupy, pracovat s
ochrannými pomůckami a dbát na bezpečnost práce. Hledá souvislosti jednotlivých chemických látek s
každodenním životem, v domácnosti a průmyslu.
Vyučovací předmět je zařazen na II. stupni v8. a9. ročníku. Předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a
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Chemie
předmětu (specifické informace o předmětu příroda s časovou dotací 2 h týdně. Chemie se vyučuje v odborné učebně fyzika-chemie s využíváním
důležité pro jeho realizaci)
interaktivní tabule při výuce.
Integrace předmětů
• Chemie
Mezipředmětové vztahy
• Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Chemie
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Chemie - 9. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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ŠVP výstupy
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek

Učivo
Pozorování a pokus v chemii, bezpečnost práce
- pozorování, pokus, měření
- základní fyzikální a chemické vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, vodivost, vliv
tlaku a teploty, skupenství)
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí Pozorování a pokus v chemii, bezpečnost práce
jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými
- pozorování, pokus, měření
zatím pracovat nesmí
- základní fyzikální a chemické vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, vodivost, vliv
tlaku a teploty, skupenství)
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem
Pozorování a pokus v chemii, bezpečnost práce
nebezpečných látek
- zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři i v běžném životě
- oheň, popis plamene, druhy kahanů, bezpečnost práce s kahanem
- hoření, hořlaviny, způsoby hašení požárů
- nebezpečné látky a přípravky (kategorizace, varovné značky a symboly)
- chování za mimořádných událostí (havárie chemických provozů, úniky
nebezpečných látek), ochrana zdraví
Směsi
• rozlišuje směsi a chemické látky
- směsi (stejnorodé, různorodé)
- druhy roztoků (nasycený, nenasycený, zředěný, koncentrovaný)
- hmotnostní zlomek, koncentrace
• vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
- molární hmotnost, látkové množství, mol
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
- vliv vnějších faktorů na rozpustnost látek (vliv teploty, míchání, plošného obsahu
na rychlost rozpouštění)
• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; - metody k oddělování složek směsí (filtrace, krystalizace, usazování, destilace,
uvede příklady oddělování složek v praxi
sublimace, odstřeďování)
• rozliší různé druhy vod a uvede příklady jejich výskytu a použití
- voda (rozdělení vod, úpravy vody, výroba pitné vody; čistota vody)
• uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, - voda (rozdělení vod, úpravy vody, výroba pitné vody; čistota vody)
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění
- vzduch (složení vzduchu, čistota ovzduší, škodlivé látky, znečišťovatelé vzduchu,
ozonová vrstva)
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
Částicové složení látek. Chemické prvky
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• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných
souvislostech

• vyjmenuje a zapíše značky a názvy nejdůležitějších prvků z periodické soustavy
prvků

• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a
nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
• přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá
hmotnost výchozí látky nebo produktu
• porovná vlastnosti a použití nejdůležitějších (vybraných prakticky významných)
oxidů, halogenidů, posoudí jejich vliv na životní prostředí

- popis atomu (atomy jako částice látek), složení atomu (protony, neutrony,
elektrony), chemické sloučeniny, chemické látky
- vznik chemické vazby, molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce,
elektronegativita, vazba polární a nepolární, ionty (kationy, aniony)
Částicové složení látek. Chemické prvky
- popis atomu (atomy jako částice látek), složení atomu (protony, neutrony,
elektrony), chemické sloučeniny, chemické látky
- kovy, nekovy, polokovy (rozdělení podle fyzikálních vlastností, dostupnosti a
hustoty)
- vlastnosti a využití kovů : železo, hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, alkalické kovy (Li,
Na, K), slitiny kovů
- vlastnosti a využití nekovů : vodík, kyslík, halogeny, uhlík, síra
- vznik chemické vazby, molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce,
elektronegativita, vazba polární a nepolární, ionty (kationy, aniony)
Částicové složení látek. Chemické prvky
- chemické prvky (názvy, značky)
- periodická tabulka prvků (popis period, skupin, protonové číslo) D.I.Mendělejev,
periodocký zákon
Částicové složení látek. Chemické prvky
- periodická tabulka prvků (popis period, skupin, protonové číslo) D.I.Mendělejev,
periodocký zákon
Chemické reakce
- chemická reakce (reaktanty, produkty)
Chemické reakce
- zákon zachování hmotnosti při chemických reakcích
- chemické rovnice, chemické slučování, chemický rozklad
Oxidy a halogenidy
- oxidační číslo
- oxidy (názvosloví)
- významné oxidy (oxid siřičitý, oxid dusnatý a oxid dusičitý, oxid uhelnatý a oxid
uhličitý, oxid vápenatý – pálené vápno, oxid křemičitý - sklo)
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- halogenidy (názvosloví)
- významné halogenidy (chlorid sodný, bromid stříbrný)
• vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a navrhne
- významné oxidy (oxid siřičitý, oxid dusnatý a oxid dusičitý, oxid uhelnatý a oxid
opatření, kterými jim lze předcházet
uhličitý, oxid vápenatý – pálené vápno, oxid křemičitý - sklo)
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů, Kyseliny a hydroxidy
posoudí jejich vliv na životní prostředí
- kyseliny bezkyslíkaté, kyselina chlorovodíková (vzorec, vlastnosti, použití)
- kyseliny kyslíkaté, kyselina sírová a kyselina dusičná (vzorec, vlastnosti, použití)
- hydroxidy, hydroxid sodný a draselný (vzorec, vlastnosti, použití), hydroxid
vápenatý (vzorec, vlastnosti, princip výroby, použití – hašené vápno)
- kyselost a zásaditost vodných roztoků, pH, indikátory pH, měření pH
- ředění kyselin, rozpouštění hydroxidů ve vodě
- první pomoc při zasažení pokožky roztoky kyselin a hydroxidů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Chemie
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 9. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
--> Fyzika - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
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•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
• orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí a posoudí vliv
těchto látek na životní prostředí

• porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní
prostředí
• rozezná redoxní reakci mezi ostatními chemickými reakcemi

• uvede příklady využití redoxních reakcí v praxi

• uvede činitele ovlivňující rychlost koroze a popíše způsob ochrany ocelových
předmětů před korozí
• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

Učivo
Opakování učiva 8.ročníku
- neutralizace, využití neutralizace, zapisování neutralizace chemickými rovnicemi
Soli
- soli (názvosloví), vznik solí (neutralizací, reakcí kovu s nekovem, reakcí kovu s
kyselinou), vlastnosti a použití vybraných solí, průmyslová hnojiva, stavební pojiva
(sádra, cement), keramika
Opakování učiva 8.ročníku
Soli
Redoxní reakce
- redoxní reakce (oxidace a redukce) a jejich praktický význam (výroba železa, oceli),
redoxní vlastnosti kovů nekovů
Redoxní reakce
- redoxní reakce (oxidace a redukce) a jejich praktický význam (výroba železa, oceli),
redoxní vlastnosti kovů nekovů
- elektrolýza, galvanické články, akumulátory
Redoxní reakce
- koroze, vliv různých činitelů na rychlost koroze a způsoby ochrany ocelových
předmětů
Uhlovodíky
- alkany (methan, ethan, propan, butan)
- alkeny (ethylen, propylen)
- alkiny (acetylen)
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• zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede
příklady produktů průmyslového zpracování ropy
• zhodnotí vliv různých paliv (včetně pohonných látek pro automobily) na životní
prostředí
• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití

- areny (benzen, naftalen)
- zdroje uhlovodíků (uhlí, ropa a její frakce, zemní plyn)
- exotermické a endotermické reakce
- fosilní paliva, vyráběná paliva
- fosilní paliva, vyráběná paliva

Deriváty uhlovodíků
- deriváty uhlovodíků (uhlovodíkový zbytek, charakteristická skupina)
- halogenové deriváty (freony)
- alkoholy (methanol, ethanol, glycerol)
- karboxylové kyseliny (kyselina octová, kyselina mravenčí)
- estery, esterifikace (ethylester kyseliny octové)
• vyjmenuje příklady plastů a syntetických vláken, uvede jejich vlastnosti, posoudí - plasty (polyethylen, polvinylchlorid, polystyren)
jejich výhody i nevýhody při jejich používání
- syntetická vlákna (silon, polyester)
• orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů - sacharidy (glukosa, sacharosa, škrob, glykogen, celulosa)
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů
- tuky, mýdla, saponáty
- bílkoviny (výskyt, vlastnosti)
- biokatalyzátory, biotechnologie, vitamíny
• určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
- sacharidy (glukosa, sacharosa, škrob, glykogen, celulosa)
• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
- sacharidy (glukosa, sacharosa, škrob, glykogen, celulosa)
- tuky, mýdla, saponáty
- bílkoviny (výskyt, vlastnosti)
- biokatalyzátory, biotechnologie, vitamíny
- neutralizace, využití neutralizace, zapisování neutralizace chemickými rovnicemi
• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání Redoxní reakce
- exotermické a endotermické reakce
- estery, esterifikace (ethylester kyseliny octové)
- plasty (polyethylen, polvinylchlorid, polystyren)
• zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného Chemie ve společnosti
rozvoje na Zemi
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Chemie

9. ročník

- chemizace a společenský pokrok
- chemický průmysl v ČR
- cirkulace a recyklace surovin (druhotné suroviny)
• aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při Opakování učiva 8.ročníku
předcházení jejich nebezpečnému průběhu
Chemie ve společnosti
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe Opakování učiva 8.ročníku
- exotermické a endotermické reakce
- otravné látky, hořlaviny
• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní - látky škodící zdraví člověka (drogy, alkohol, tabák, kofein)
prostředí a zdraví člověka
- otravné látky, hořlaviny
- potraviny, konzervace, spotřeba potravin, zdravá výživa
- životní prostředí (rovnováha látek v přírodě)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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5.14 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Přírodopis

Člověk a příroda
Předmět navazuje na prvouku a přírodovědu na prvním stupni. Cílem předmětu je podchytit a vhodně
stimulovat zájem žáků o přírodu. Umožňuje žákům pochopit přírodu jako systém propojených vazeb živé a
neživé přírody. Seznamuje žáky nejen se stavbou těla živých organismů a člověka, ale vede i k chápání
souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností.
Učivo je rozděleno do těchto vzdělávacích oblastí:
Obecná biologie a genetika
Biologie hub
Biologie rostlin
Biologie živočichů
Biologie člověka
Neživá příroda
Základy ekologie
Obsahové, časové a organizační vymezení
Hodinová dotace: 6. třída – 2 hodiny, 7.třída – 2 hodiny, 8.třída – 2 hodiny, 9.třída – 2 hodiny.
předmětu (specifické informace o předmětu Přírodopis se vyučuje ve třídách, hodiny se nedělí. V případě laboratorních prací výuka probíhá v odborné
učebně. Také je vyžívána učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí, dále je pak výuka realizována v
důležité pro jeho realizaci)
přírodě. Škola spolupracuje se střediskem Rozmarýnek, kde naši žáci absolvují výukové programy, které
rozšiřují jejich znalosti v oblasti přírodopisu. Výuka je také doplňována návštěvami zoologické zahrady,
botanické zahrady a jiných institucí.
Integrace předmětů
• Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

•

Etická výchova
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Název předmětu
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Přírodopis

Přírodopis

6. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Fyzika - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Přírodovědný seminář - 8. ročník
--> Přírodovědný seminář - 9. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Pracovní činnosti - 7. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
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Přírodopis

6. ročník

• rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů
• popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní základní
funkce organel
• rozpozná a porovná a objasní funkce základních orgánů (orgánových soustav)
rostlin i živočichů
• vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti
• uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka
• vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a
zhodnotí jejich význam
• rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je
podle charakteristických znaků
• vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v
potravních řetězcích
• objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku
• pozná zástupce
• dokáže říct v jakém prostředí se vyskytují a jaký je jejich význam pro prostředí
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
• rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických jednotek
• odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

- vnik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam – výživa, dýchání, růst,
rozmnožování, vývin, reakce na podněty, názory na vznik světa
- základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
- základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
- základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy,
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
- význam a zásady třídění organismů
- viry a bakterie – výskyt význam a praktické využití
- organismy a prostředí, ekologie
- houby bez plodnic, s plodnicemi
- houby bez plodnic, s plodnicemi
- lišejníky
- lišejníky
- nižší rostliny
- prvoci
- jednotlivé skupiny živočichů (žahavci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci,
klepítkatci, korýši, vzdušnicovci, hmyz, ostnokožci)
- stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla
- vývoj a vývin a systém živočichů výše uvedených skupin
- projevy chování
- rozšíření , význam a ochrana živočichů

• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku s živočichy
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé přírody - rozšíření , význam a ochrana živočichů
• aplikuje praktické metody poznávání přírody
- rozšíření , význam a ochrana živočichů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Přírodopis

6. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Fyzika - 7. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
--> Pracovní činnosti - 7. ročník
--> Přírodovědný seminář - 8. ročník
--> Přírodovědný seminář - 9. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
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Přírodopis

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Tělesná výchova - 7. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů

• rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických jednotek
• odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku s živočichy
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé přírody
• aplikuje praktické metody poznávání přírody
• odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva
až k jednotlivým orgánům
• porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
• vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
• rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce
pomocí klíčů a atlasů

Učivo
- jednotlivé skupiny strunatců (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci – kruhoústí, paryby,
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci)
-stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla
- vývoj a vývin a systém živočichů výše uvedených skupin
- jednotlivé skupiny strunatců (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci – kruhoústí, paryby,
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci)
- projevy chování
- rozšíření , význam a ochrana živočichů
- rozšíření , význam a ochrana živočichů
- rozšíření , význam a ochrana živočichů
- anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších
rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
- anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších
rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod)
- fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování
- systém rostlin, poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů
mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a
krytosemenných rostlin (jednoděložných a dvouděložných) jejich vývoj a využití
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Přírodopis

7. ročník
hospodářky významných zástupců
- význam rostlin

• odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Fyzika - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 7. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 8. ročník
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Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
• rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických jednotek
• třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
• odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku s živočichy
• uvede příklady organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi

• rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva,
ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a
neživých složek ekosystému
• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklad

Učivo
Savci
vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců
domestikace
Savci
vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců
domestikace
Savci
vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců
domestikace
Savci
vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců
domestikace
Savci
vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců
domestikace
Savci
vývoj, stavba těla, přehled hlavních skupin savců
domestikace
Savci
ekologie
savci biomů světa
ekologie
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Přírodopis

8. ročník

narušení rovnováhy ekosystému
• uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na
utváření organismů

Úvod do biologie člověka
Společné znaky člověka a savců
základy genetiky
• určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, Úvod do biologie člověka
vysvětlí jejich vztahy
buňky, tkáně, orgány
orgánové soustavy
• orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
Úvod do biologie člověka
Úvod do biologie člověka
• objasní vznik a vývin nového jedince od početí až po stáří
základy sexuální výchovy
• rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
Úvod do biologie člověka
prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života
zdravý životní styl
návykové látky
vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení
běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie
životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka
Úvod do biologie člověka
• aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla
první pomoc
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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8. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Přírodopis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ŠVP výstupy
• objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života

--> Matematika - 9. ročník
--> Chemie - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Vznik a vývoj Země
- Sluneční soustava
- vznik planety, její složení
- hydrosféra
Vznik a vývoj života na Zemi
- organické a anorganické látky
- látky nezbytné pro život
- názory na vznik a vývoj života
- chemická a biologická evoluce
- Charles Darwin
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Přírodopis

9. ročník

• uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi

• rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického
oběhu hornin i oběhu vody

- přírodní výběr
- mutace, symbióza
- endosymbiotická teorie vývoje
Atmosféra
- vznik, vývoj, složení, vliv člověka na atmosféru
- ozónová vrstva, freony
- atmosféra (znečištění)
- skleníkový efekt
Počasí, podnebí a vliv člověka na ně
- počasí, podnebí (klima)
- změny ve slunečním záření
- oceánický teplotní výměník
- znečištění atmosféry
- skleníkový jev
- podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život,
ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život,
vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a člověka
Přírodní katastrofy
- mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných
událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR
(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi
- voda a životní prostředí (povodně, znečištění)
- sesuvy
- povodně
- sucha
- bouře
Vnitřní geologické děje
- konvekční proudění
- litosférické desky a jejich pohyby
- koloběh hornitotvorných částí
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9. ročník

- poruchy zemské kůry
- křehké a plastické deformace
- sopka, její stavba a sopečná činnost
- nebezpečí pro člověka
- zemětřesení
- Richterova stupnice
Vnější geologické děje
- zvětrávání fyzikální, chemické, biologické
- význam zvětrávacích procesů
- jeskyně a krasové jevy
- vodní eroze (říční, mořská)
- ledovcová eroze
- větrná eroze
• rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím Mineralogie a petrologie
určovacích pomůcek
- geologické vědy
- magma přechodného složení, čedičová a žulová
- hlubinné a výlevné vyvřelé horniny
- žilné horniny
- vznik usazených hornin
- zpevněné a nezpevněné usazené horniny
- kontaktní a regionální metamorfóza
- hlavní činitelé přeměny hornin
- vznik minerálů (krystalizace z magmatu, srážení z roztoků, metamorfóza,
zvětrávání, činnost organismů)
- vlastnosti minerálů (tvar, hustota, tvrdost, barevnost, chemické složení)
- přehled minerálů
- typy ložisek (ložiska magmatického, hydrotermálního, sedimentárního a
metamorfního původu)
- fosilní paliva (ropa, zemní plyn, uhlí)
- radioaktivní suroviny

344

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Přírodopis

9. ročník

• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání neživé
přírody
• aplikuje praktické metody poznávání přírody
• rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků

• popíše stručně geologický vývoj ČR

• porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní typy a
půdní druhy v naší přírodě

- rudní suroviny
- nerudní suroviny
Vnější geologické děje
Mineralogie a petrologie
Vnější geologické děje
Mineralogie a petrologie
Geologická období Země
- jak člověk poznával Zemi v průběhu dějin
- geologická tvář Země v období prahor a starohor
- geologická tvář Země v období prvohor
- geologická tvář Země v období druhohor
- geologická tvář Země v období třetihor
- geologická tvář Země v období čtvrtohor
Geologický vývoj ČR
- Český masív (geologický vývoj)
- Západní Karpaty (geologický vývoj)
Pedosféra
- typy půd (černozem, hnědé půdy, podzoly, ostatní půdy)
- eroze
- utváření terénu
Krajina
- charakteristika krajiny
- funkce krajiny
- přírodní rozmanitost
- kulturní identita
- rozdělení krajin podle půdy a reliéfu
- rozdělení krajin podle zachování krajinného rázu
- hospodaření s přírodními zdroji
- důležitost ochrany přírody
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5.15 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

8

Zeměpis

Člověk a příroda
Důraz je kladen na samostatnou práci žáků, práci ve skupinách, na samostatné vyhledávání a získávání
informací . Žáci by se měli umět orientovat na mapě, na obloze, v krajině a umět získávat informace o cizích
státech a o České republice.
2. stupeň navazuje na vlastivědu a přírodovědu na 1. stupni.
Výuku doplňují exkurze, tématické programy a projekty, výlety a poznávací akce.
Obsahové, časové a organizační vymezení
6. třída – 2 hodiny
předmětu (specifické informace o předmětu 7. třída – 2 hodiny
8. třída – 2 hodiny
důležité pro jeho realizaci)
9. třída – 2 hodiny
Výuka probíhá ve třídách, v počítačové učebně nebo formou terénní praxe a exkurze v přírodě.
Integrace předmětů
• Zeměpis (Geografie)
Mezipředmětové vztahy

•

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
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Název předmětu

Zeměpis
Kompetence pracovní:
Zeměpis

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Pracovní činnosti - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské

ŠVP výstupy
• zhodnotí postavení Země ve vesmíru, tvar, velikost, pohyby a důsledky pohybů
Země

Učivo

Země jako vesmírné těleso
Tvar, velikost a pohyby Země
• prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země jako vesmírné těleso
Země na život lidí i organizmů
Střídání dne a noci, střídání ročních období
Země jako vesmírné těleso
• s pomocí mapy určí čas v různých regionech
Světový čas, časová pásma, pásmový čas datová hranice, smluvený čas
• rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a Krajinná sféra
podmíněnost, rozezná , pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
Přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
• porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
Krajinná sféra
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Zeměpis

6. ročník

přírodu a na lidskou společnost

Přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry

• s pomocí mapy určí a rozliší geografické pásy, výškové stupně, přírodní krajiny

Krajinná sféra
Systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy, geografická (šířková)
pásma, výškové stupně
Krajinná sféra
• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Cvičení a pozorování v terénu, geografické exkurze, ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života
Krajinná sféra
• aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
Cvičení a pozorování v terénu, geografické exkurze, ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života
• uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a v krajině, uplatňuje v modelových Krajinná sféra
situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
Cvičení a pozorování v terénu, geografické exkurze, ochrana člověka při ohrožení
zdraví a života
Afrika
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa
Modelové regiony Afriky
Určující a porovnávací kritéria, jejich přírodních a socioekonomických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)
Austrálie, Oceánie
Modelové regiony Austrálie, Oceánie
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
Afrika
kritérií, srovnává jejich postavení
Modelové regiony Afriky
Určující a porovnávací kritéria, jejich přírodních a socioekonomických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)
Austrálie, Oceánie
Modelové regiony Austrálie, Oceánie
• porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, Afrika
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů,
Modelové regiony Afriky
oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států
Určující a porovnávací kritéria, jejich přírodních a socioekonomických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,

348

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Zeměpis

6. ročník

jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)
Austrálie, Oceánie
Modelové regiony Austrálie, Oceánie
Vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou
problémy, možnosti jejich řešení
nastat a co je příčinou změn v nich
Systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti
• organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných Geografická kartografie a topografie
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
Globus, zeměpisná síť poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování
informačních zdrojů
zeměpisné polohy v zeměpisné síti, měřítko a obsah mapy, orientace mapy
vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s dostupnými kartografickými
produkty
• používá s porozuměním geografickou, topografickou a kartografickou terminologii Geografická kartografie a topografie
Globus, zeměpisná síť poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování
zeměpisné polohy v zeměpisné síti, měřítko a obsah mapy, orientace mapy
vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s dostupnými kartografickými
produkty
Geografická kartografie a topografie
• přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich
určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a
Globus, zeměpisná síť poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování
podmíněnost, rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině zeměpisné polohy v zeměpisné síti, měřítko a obsah mapy, orientace mapy
vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s dostupnými kartografickými
produkty
• vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v Geografická kartografie a topografie
konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a
Globus, zeměpisná síť poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování
procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
zeměpisné polohy v zeměpisné síti, měřítko a obsah mapy, orientace mapy
vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s dostupnými kartografickými
produkty
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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6. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
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Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa

Učivo
Světadíly, oceány, makroregiony světa: Amerika, Asie, Evropa
Určující a porovnávací kritéria jejich přírodních a socioekonomických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)
Modelové regiony světa: Amerika, Asie, Evropa
Světadíly, oceány, makroregiony světa: Amerika, Asie, Evropa
• lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení
Určující a porovnávací kritéria jejich přírodních a socioekonomických poměrů s
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)
Modelové regiony světa: Amerika, Asie, Evropa
• porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, Světadíly, oceány, makroregiony světa: Amerika, Asie, Evropa
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů,
Určující a porovnávací kritéria jejich přírodních a socioekonomických poměrů s
oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)
Modelové regiony světa: Amerika, Asie, Evropa
• zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou
Vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální
nastat a co je příčinou změn v nich
problémy, možnosti jejich řešení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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7. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Chemie - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Pracovní činnosti - 8. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 8. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní

352

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Zeměpis

8. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském i světovém
kontextu

Učivo
Česká republika
Zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje

Česká republika
Obyvatelstvo, sektorová a odvětvová struktura hospodářství
• uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových mezinárodních a nadnárodních Česká republika
institucích, organizacích a integracích států
Postavení ČR v Evropě
Regiony ČR
• vymezí a lokalizuje místní oblast /region/ podle bydliště nebo školy
Územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění
Místní region
• hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního Regiony ČR
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k
Místní region
vyšším územním celkům
Zeměpisná poloha
Základní přírodní a socioekonomické charakteristiky
• rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
Střední Evropa
ohraničení a lokalizaci států Střední Evropy
• porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské a Střední Evropa
hospodářské poměry států Střední Evropy
• zvažuje, jaké změny ve státech Střední Evropy nastaly, nastávají mohou nastat a Střední Evropa
co je příčinou změn v nich
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
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8. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Zeměpis
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Matematika - 9. ročník
--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Chemie - 9. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Německý jazyk - 9. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

Učivo
Obyvatelstvo světa
Základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické, hospodářské a
kulturní charakteristiky
Obyvatelstvo světa
• posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů
Základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické, hospodářské a
kulturní charakteristiky
• posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné Obyvatelstvo světa
základní geografické znaky sídel
Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa,
sídelní systémy, urbanizace
• zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje Obyvatelstvo světa
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Národní a mnohonárodnostní státy
Světové hospodářství
Obyvatelstvo světa
• porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských
aktivit
Správní oblasti, politická a hospodářská seskupení
Světové hospodářství
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9. ročník

• porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a
odlišných znaků

Obyvatelstvo světa
Správní oblasti, politická a hospodářská seskupení
• lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a Obyvatelstvo světa
politické problémy v konkrétních světových regionech
Hlavní světová ohniska konfliktů
• porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na Krajina
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajiny
Typy krajin
Krajina
• uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
Typy krajin
Krajina
• uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí
Zásady ochrany přírody a životního prostředí
Globální problémy lidstva
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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9. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

5.16 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
1
Povinný

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

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Hudební výchova
Umění a kultura
Důraz je kladen na rozvoj hudebnosti každého jedince, tomu jsou podřízeny všechny dílčí činnosti v HV.
Žáci mají mít schopnost intonačně čistě a rytmicky zazpívat píseň, doprovodit se na hudební nástroje,
reagovat pohybem na znějící hudbu, získat poslechové zkušenosti a orientovat se v jednoduchém notovém
zápisu.
2. stupeň navazuje na 1. stupeň, procvičuje a prohlubuje jednotlivé činnosti, dává ucelený obraz hudby z
hlediska slohové a stylové příslušnosti. Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
Podrobněji si všímá nonartificiální hudby, jejího vývoje a stavu.
Výuka HV probíhá v učebně HV. Předmět HV je rozpracován jako jeden vzdělávací obor.
Součástí HV jsou výchovné koncerty, které doplňují a rozšiřují učivo.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodina týdně /platí od 1. – 9. třídy/. Výuka probíhá s celou třídou.

•
•

Hudební výchova

Etická výchova
Kompetence k učení:

357

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Název předmětu
Kompetence k řešení problémů:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• dbá na správné dýchání a držení těla
• provádí hlasová a dechová cvičení

Hudební výchova

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Tělesná výchova - 1. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 1. ročník
--> Literární výchova - 1. ročník
--> Logopedie - 1. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Pěvecký a mluvní projev
- správné dýchání a držení těla
Pěvecký a mluvní projev
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Hudební výchova

1. ročník

- správné dýchání a držení těla
• zřetelně vyslovuje
Pěvecký a mluvní projev
- zřetelná výslovnost
Pěvecký a mluvní projev
• zpívá na základě svých dispozic čistě v jednohlase
- sjednocování hlasového rozsahu (c1-a1)
• dbá na hlasovou hygienu
Pěvecký a mluvní projev
- hlasová hygiena
Hudební rytmus
• rytmizuje říkadla a slovní spojení
- rytmizace jednoduchých slovních spojení, říkadel
• učí se používat hudební nástroje (z Orffova instrumentáře) k rytmickým cvičením a Hra na hudební nástroje
hudebnímu doprovodu
- doprovod na jednoduché rytmické nástroje z Orffova instrumentáře
Hra na hudební nástroje
• umí pojmenovat vybrané hudební nástroje
- doprovod na jednoduché rytmické nástroje z Orffova instrumentáře
Rytmizace
• umí vytleskat rytmus podle vzoru
- hudební hry (ozvěna)
Rozlišení zvuku a tónu
• rozlišuje tón a zvuk
- tón dlouhý - krátký
- vysoko - hluboko, silně - slabě
Rozlišení zvuku a tónu
• rozpozná jednotlivé kvality tónů
- tón dlouhý - krátký
- vysoko - hluboko, silně - slabě
Rozlišení hlasu mluveného a zpívaného
• rozlišuje hlas mluvený a zpěvní
- vesele - smutně, pomalu - rychle
Rozlišení hlasu mluveného a zpívaného
• rozpozná hlas mužský, ženský a dětský
- hlas mužský, ženský a dětský
• rozlišuje hudbu vokální a instrumentální
Rozlišení hudby vokální a instrumentální
Rozpoznání některých hudebních nástrojů
• rozlišuje vybrané hudební nástroje podle zvuku (klavír, housle, kytaru, flétnu)
- klavír, housle, kytara, flétna
• pozná ukolébavku a pochod
Hudební styly

359

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudební výchova

1. ročník

- ukolébavka, pochod
• reaguje pohybem na znějící hudbu
Pohybový doprovod znějící hudby
- jednoduché taneční hry
- chůze, pochod
• zvládá pochod, chůzi a jednoduché taneční hry
Pohybový doprovod znějící hudby
- chůze, pochod
Pohybové vyjádření hudby
Pohybové vyjádření hudby
• pohybově vyjadřuje své pocity z hudby
- pohybová improvizace ( vyjádření vlastností tónů, tempa a emocionálního zážitku z
hudby)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

2. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
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Hudební výchova

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Literární výchova - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• dbá na správné dýchání
• provádí hlasová a dechová cvičení
• zřetelně vyslovuje
• zpívá na základě svých dispozic čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• dbá na hlasovou hygienu
• umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
• rozlišuje rytmus pomalý a rychlý
• seznamuje se s písněmi zpívané jako kánon

Učivo
Pěvecký a mluvní projev
- hospodárné dýchání
Pěvecký a mluvní projev
- rozvíjení hlasového tónu
Pěvecký a mluvní projev
- výslovnost samohlásek na konci slov
Pěvecký a mluvní projev
- rozšiřování hlasového rozsahu (c1-h1)
- volný nástup 1. a 5. stupně
Pěvecký a mluvní projev
- hlasová hygiena
Hudební rytmus
- realizace písní ve 2/4
Hudební rytmus
- realizace písní ve 2/4
Kánon
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• umí používat hudební nástroje (z Orffova instrumentáře) k rytmickým cvičením a Hra na hudební nástroje
hudebnímu doprovodu
- doprovod na jednoduché rytmické nástroje z Orffova instrumentáře
• pojmenovává další hudební nástroje (kontrabas, trubka, pozoun, klarinet, malý a Hra na hudební nástroje
velký buben)
- doprovod na jednoduché rytmické nástroje z Orffova instrumentáře
Rytmizace a melodizace
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
- hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď)
Rytmizace a melodizace
• umí vytleskat rytmus podle vzoru
- hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď)
Kvality tónů
• rozpozná jednotlivé kvality tónů
- výška, délka a síla
• rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování a
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky
zesilování
- melodie (vzestupná - sestupná)
- tempo (pomalé - rychlé)
- dynamika (p-mf-f, zesilování-zeslabování)
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
• seznámí se s vybranými skladbami
- skladby dle výběru učitele přiměřené věku
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
• rozlišuje umělou a lidovou píseň
- lidové a umělé písně
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
• rozlišuje vybrané hudební nástroje podle zvuku
- hudební nástroje (poslech hry na trubku, klarinet, kontrabas, velký a malý buben)
• umí se pohybovat podle daného rytmu, bubnovat do pochodu
Pohybový doprovod znějící hudby
- držení rukou při tanečním pohybu
- taneční hry se zpěvem
Pohybový doprovod znějící hudby
• zvládá poskočný krok
- poskočný krok
Pohybové vyjádření hudby
• dokáže pohybově vyjádřit charakter jednoduché melodie
- pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie
- pohybové vyjádření tempa a dynamiky
• pohybově vyjadřuje své pocity z hudby
Pohybové vyjádření hudby
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- pohybové vyjádření emocionálních zážitků z hudby
• zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč
Notová osnova
Houslový klíč
Noty
Noty
• rozlišuje notu celou, půlovou a čvrťovou
- hodnota not (nota celá, půlová, čtvrťová)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Pracovní činnosti - 3. ročník
--> Literární výchova - 3. ročník
Kompetence k učení
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•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a
jednoduchém dvojhlase

• umí vytleskat rytmus písní ve 2/4 a 3/4 taktu
• učí se zpívat jednoduché písně dvojhlasně
• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést příklad
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

• improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• rozlišuje jednotlivé kvality tónů

Učivo
Pěvecký a mluvní projev
- pokračován i v osvojených činnostech (dýchání, výslovnost)
- pěvecké dělen í slov
- rozšiřování hlasového rozsahu (c1-c2)
- volný nástup 3.stupně v dur
- dynamicky odlišný zpěv
- hlasová hygiena
Hudební rytmus
- realizace písni ve 2/4 a 3/4 taktu
Jednoduchý dvojhlas
- počátky lidového dvojhlasu a kánon
Hra na hudební nástroje
- zdokonalováni doprovodu na jednoduché rytmické nástroje s Orffova
instrumentáře
Hra na hudební nástroje
Rytmizace, melodizace a hudební improvizace
- hudební hry (otázka - odpověď)
- rytmické doprovody ve 2/4 taktu)
Rytmizace, melodizace a hudební improvizace
- hudební hry (otázka - odpověď)
- rytmické doprovody ve 2/4 taktu)
Kvality tónů
- výška, délka, síla a barva
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• rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

• seznámí se s vybranými skladbami B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka
• zná některá díla B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka
• rozlišuje hudbu vážnou, zábavnou a slavnostní
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
• umí se pohybovat podle daného rytmu
• zvládá přísuvný a polkový krok
• učí se tanec v průpletu
• pohybově vyjadřuje hudební náladu

• umí taktovat dvoudobý takt
• umí pojmenovat notovou osnovu
• rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční a tříčtvrteční

Hudební výrazové prostředky a hudební prvky
- melodie, tempo a dynamika
Vztahy mezi tóny
- souzvuk
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
- skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
- skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
- hudba vážná, zábavná a slavnostní
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
- zdokonalovaní se v poznávání hudebních nástrojů (akordeon, lesní roh, fagot,
příčná a zobcová flétna, harfa)
Pohybový doprovod znějící hudby
- dvoudobá chůze
- taneční hry se zpěvem
Pohybový doprovod znějící hudby
- dvoudobá chůze
Pohybový doprovod znějící hudby
- přísunný krok (menuet)
Pohybový doprovod znějící hudby
- tanec v průpletu
Pohybové vyjádřeni hudby
- pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru, tempa a dynamiky
- vyjádření hudební nálady
Taktování
- taktovaní na 2 doby
Notová osnova, taktová čára, takt
Notová osnova, taktová čára, takt
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- dvoučtvrteční a tříčtvrteční
• umí vytleskat tak 2/4,3/4
Notová osnova, taktová čára, takt
- dvoučtvrteční a tříčtvrteční
Noty
• rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou
- hodnota not (nota osminová)
• učí se zapsat a číst noty c1 - h 1 v notové osnově
Noty
- seznámení s názvy not (c1 - h1)
• podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii
Noty
Pomlky
• rozlišuje a umí napsat pomlku celou a půlovou
celá a půlová
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

4. ročník

•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Anglický jazyk - 4. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
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4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Tělesná výchova - 4. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
--> Pracovní činnosti - 4. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• upevňuje všechny osvojené dovednosti a činnosti z 1. období
• na základě svých dispozic se snaží zpívat intonačně čistě, rytmicky přesně v
jednohlase čí dvojhlase v durových a mollových tóninách
o volně nastoupí 1., III. a V. stupeň, pomocí hudebních her upevňuje nástupy zákl.
intonačních postupů (ozvěna)

Učivo
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
Hudební rytmus (realizace písni ve 2/4 a 3/4 taktu)
Intonace a vokální improvizace (dur a moll tóniny)
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
o učí se další vybrané lidové a umělé písně, jednoduchý dvojhlas
Dvojhlas a vícehlas (kánon, prodleva, lidový dvojhlas)
• dbá na správné dýchání (prodlužování výdechu, vázání tónů)
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
o pozná vánoční hudbu a vánoční koledy, velikonoční říkadla
Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka .. )
Hra na Orffovy nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých písniček)
o doprovází písně na rytmické hudební nástroje, rytmizace říkadel
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
Hudební nástroj (rozvíjení činnosti z 1. období)
o vytváří hudební doprovod na základě svých individuálních schopností a dovedností Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
k reprodukci
Grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)
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• seznamuje se s nejdůležitějšími údaji o B. Smetanovi, A. Dvořákovi, L Janáčkovi
• zná jména oper B. Smetany, L Janáčka, nejznámější díla A. Dvořáka
o poslouchá vybrané skladby
o poslechem pozná vybrané smyčcové, dechové a bicí nástroje
o pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu
o seznamuje se s hudební formou malou a rondem (ab, ab, a)
o pozná opakující se téma v poslouchané skladbě
• interpretuje hudbu slovním vyjádřením /jaká je a proč je taková/
• realizuje jednoduchou melodii zpěvem a tancem

• seznámí se s relaxací, umí pohybově vyjádřit hudbu
• seznámí se s valčíkovým a polkovým krokem
• vytváří pohybové improvizace na základě individuálních schopností a dovedností
• čte noty v rozsahu c1 - d2 v houslovém klíči
• umí napsat houslový klíč
• seznamuje se s předznamenáním - béčko, křížek
• seznamuje se s novou délkou not - osminová s tečkou, čtvrťová s tečkou
• seznamuje se s pomlkou čtvrťovou
• zná stupnici C - dur /názvy not/
• rozlišuje délky not a umí je zapsat
• seznamuje se s pojmy repetice /legato, staccato/
• seznamuje se se znaménky p, mf, f a umí je v písni použít
• zápis rytmu jednoduché písně

Kvality tónů
Vztahy mezi tóny
Hudebně výrazové prostředky a hudební prvky
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební dějiny
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební dějiny
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební dějiny
Hudební nástroj (rozvíjení činnosti z 1. období)
Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka .. )
Hudební formy /malá, rondo/
Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka .. )
Interpretace hudby /slovní vyjádření/
Taktování
Pohybový doprovod znějící hudby/3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet/
Orientace v prostoru /pamětné uchování tanečních pohybů/
Pohybové vyjádření hudby /pantomima a improvizace/
Pohybový doprovod znějící hudby/3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet/
Orientace v prostoru /pamětné uchování tanečních pohybů/
Pohybové vyjádření hudby /pantomima a improvizace/
Notová osnova c1- d 2 v houslovém klíči
Notová osnova c1- d 2 v houslovém klíči
Hodnoty not /osminová s tečkou, čtvrťová s tečkou/
Hodnoty not /osminová s tečkou, čtvrťová s tečkou/
Pomlky /celá, půlová, čtvrťová/
Teorie stupnic
Teorie výrazových prostředků
Grafický záznam vokální hudby /četní a zápis rytmického schématu písně, orientace
v notovém záznamu/
Grafický záznam vokální hudby /četní a zápis rytmického schématu písně, orientace
v notovém záznamu/
Grafický záznam vokální hudby /četní a zápis rytmického schématu písně, orientace

368

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudební výchova

4. ročník

v notovém záznamu/
• rozlišuje nástroje smyčcové, dechové, klávesové, drnkací a bicí
Hudební nástroje
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 4. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Anglický jazyk - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
--> Pracovní činnosti - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

369

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Hudební výchova

5. ročník

ŠVP výstupy
• upevňování vokálních dovedností osvojených v nižších ročnících
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových a mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
• umí taktovat tříčtvrteční a čtyřčtvrteční takt

Učivo
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
Dvojhlas + vícehlas (kánon + lidový dvojhlas)
Intonace a vokální improvizace (dur a moll tóniny)
- Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
- Hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 taktu a 4/4 taktu)
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

• volně nastoupí VIII. a spodní V. stupeň
• pomocí hudebních her upevňuje nástupy základních intonačních postupů
(ozvěna…)
• umí zpívat vybrané lidové a umělé písně, jednoduchý dvojhlas (z pohádek,
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
Čechomor, Olympic)
• dbá na správné dýchání
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
• zná vánoční hudbu a vánoční koledy
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
• zná velikonoční říkadla
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
• využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností rytmické a melodické Hra na Orffovy nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých písniček)
hudební nástroje k doprovodné hře i reprodukci jednoduchých motivů skladeb a
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního
písní
doprovodu, hudební hry)
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního
dohry
doprovodu, hudební hry)
Kvalita tónů
Vztahy mezi tóny
Hudebně výrazové prostředky a hudební prvky
• provádí jednoduché hudební improvizace
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
• seznamuje se s historií (života a dílo) nejznámějších skladatelů (Bach, Vivaldi,
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební dějiny
Mozart, Smetana, Dvořák a Janáček
• poslouchá vybrané skladby
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební dějiny
• poslechem pozná vybrané smyčcové, dechové a bicí nástroje
Hudební nástroj (rozvíjení činností z 1.období)
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)
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Hudební formy (malá, velká písňová, rondo, variace)
• interpretuje hudbu slovním vyjádřením (jaká je a proč je taková)
Interpretace hudby (slovní vyjádření)
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii Grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)
či píseň zapsanou pomocí not /zpěvem, tancem, hrou, doprovodnou hrou /
Taktování
Pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
Pohybové vyjádření hudby (pantomima a improvizace)
Orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)
• seznámí se s vybranými lidovými tanci
Pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
Pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků
Pohybové vyjádření hudby (pantomima a improvizace)
Orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)
• vytváří pohybové improvizace na základě individuálních schopností a dovedností Pohybové vyjádření hudby (pantomima a improvizace)
• čte noty v rozsahu c1 - g2 v houslovém klíči
Notová osnova (c1 - g2 v houslovém klíči)
• seznamuje se s basovým klíčem
Basový klíč
Hodnoty not (skupiny not osminové a šestnáctinové)
• seznamuje se s novou délkou not a pomlk - osminové, šestnáctinové
Pomlky (celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová)
• zná stupnici C dur a seznamuje se s dalšími stupnicemi durovými s křížky (G, D..) Teorie stupnic
• zná pojmy repetice, crescendo, descrescendo
Teorie výrazových prostředků
• rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových
Teorie výrazových prostředků
prostředků, upozorní na rytmické, tempové, dynamické a harmonické změny
• umí provést rozbor zapsané písně - druh písně, notový zápis, takt, melodie
Grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace
v notovém záznamu)
• pozná další strunné, dechové a bicí nástroje
Hudební nástroje
• pozná rozestavění nástrojů v symfonickém orchestru
Symfonický orchestr
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Hudební výchova

6. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• správně dýchá a nasazuje tón
• rozpozná brániční a hrudní dýchání

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
1. Vokální činnosti
1.1.dýchání, vokalizace, rozšíření hlasového rozsahu
1. Vokální činnosti
1.1.dýchání, vokalizace, rozšíření hlasového rozsahu
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• dokáže zazpívat jednoduchý druhý hlas u lidových písní

1. Vokální činnosti
1.2.jednoduchý dvojhlas
• v jednoduchých hudebních formách dokáže improvizovat
1. Vokální činnosti
1.3. vokální improvizace jednoduchých hudebních forem
2. Instrumentální činnosti
• dovede zahrát jednoduché melodie na nástroje Orffova instrumentáře
2.1. Hra na nástroje Orffova instrumentáře
2. Instrumentální činnosti
• umí vytvořit doprovod písní pomocí tóniky, dominanty a subdominanty
2.2. Hra doprovodů s využitím tóniky, dominanty a subdominanty
3. Hudebně pohybové činnosti
• dokáže pohybově reagovat na proud znějící hudby a umí vyjádřit pohybem
kontrast v hudbě(tempový, rytmický, dynamický)
3.1. Pohybové vyjádření kontrastu v hudbě
3.2. Hudebně pohybové hry zaměřené na vyjádření tempa, dynamiky
3. Hudebně pohybové činnosti
• zná taneční kroky polky a valčíku
3.3. Polka, valčík
• umí pohybem doprovodit proud znějící hudby a ovládá pohybovou improvizaci na 3. Hudebně pohybové činnosti
znějící hudbu
3.4. Pohybový doprovod znějící hudby
4. Poslechové činnosti
• dobře se orientuje v žánrech opery, operety a melodramu
4.1. Opera, česká opera, opereta, melodram, významní operní pěvci
4. Poslechové činnosti
• pozná jednotlivé části opery - árii, recitativ, duet
4.1. Opera, česká opera, opereta, melodram, významní operní pěvci
4. Poslechové činnosti
• zná základní díla české opery a významné představitele českého i světového
interpretačního umění
4.1. Opera, česká opera, opereta, melodram, významní operní pěvci
4. Poslechové činnosti
• dokáže se orientovat v hudbě k baletu, výrazovému tanci, filmu a divadelní hře
4.2.Hudba k baletu, výrazovému tanci, filmu a divadelní hře
4. Poslechové činnosti
• zná základní životní data a díla B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a P.I.
Čajkovského
4.3. Epizody ze života hudebních skladatelů ve vazbě na hudební dílo
Nepřiřazené učivo
5. Hudební nauka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
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•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
• zná základní zásady hlasové hygieny v období mutace a dokáže se jimi řídit
• zná fyziologickou stavbu hlasivek a ví, jak se tvoří tón
• ví, jak pracovat s oslabeným či poškozeným hlasem
• zpívá lidové písně
• dokáže vytvořit hudební doprovod pro hudebně-dramatický projev
• dokáže zrytmizovat a zmelodizovat krátký text
• umí vyjádřit pomocí mimiky a gestiky pocity, nálady, umí pantomimou znázornit
krátký děj
• zná základní druhy lidového tance v Čechách a na Moravě, i lidový tanec
romského etnika
• umí pohybem vyjádřit polyfonní hudbu
• orientuje se ve skladbách gotiky, renesance a baroka, umí je správně slohově
zařadit
• zná základní etnografické regiony a umí k nim přiřadit jednotlivé lidové písně

Učivo
Vokální činnosti
1.1. hlasová hygiena v době mutace
Vokální činnosti
1.2. Stavba hlasivek
Vokální činnosti
1.3. Hlasová nedostatečnost a způsoby její nápravy
Vokální činnosti
1.4. Zpěv českých lidových písní i písní jiných etnik
Instrumentální činnosti
2.1. Tvorba hudebních doprovodů pro hudebně dramatické projevy
Instrumentální činnosti
2.2. Melodizace a rytmizace krátkých textů
Hudebně pohybové činnosti
3.1. Pantomima
Hudebně pohybové činnosti
3.2. Lidový tanec
Hudebně pohybové činnosti
3.3. Pohybové vyjádření polyfonní hudby
Poslechové činnosti
4.1. Gotika, renesance, baroko
Poslechové činnosti
4.2. Lidová píseň a hudba s důrazem na regionální hledisko
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• zná základní životní data a díla W. A. Mozarta, J.S. Bacha a L. van Beethovena

Poslechové činnosti
4.3. Epizody ze života hudebních skladatelů
• zná základní životní data a díla Leoše Janáčka
Leoš Janáček
• zpívá lidové i umělé písně
1.4. Zpěv českých lidových písní i písní jiných etnik
• dokáže vokálně interpretovat Českou státní hymnu, zná její historii
Česká státní hymna
• zná pojem muzikál, dokáže se orientovat v základních dílech tohoto žánru
Muzikál
• seznamuje se s historií nahrávací techniky
Hudební nosiče a přehrávače
Nepřiřazené učivo
4.4. Hudební skladba v kontextu s vlastními zkušenostmi
4.5. Skladatel a jeho technika
Hudební nauka
Národní divadlo
Nešvary v hudbě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
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8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Německý jazyk - 8. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• zná rytmické zákonitosti a dokáže je využívat při vokálním projevu

Učivo
1.Vokální činnosti
1.1. hudební rytmus - využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu
1.Vokální činnosti
• dovede vokálně reprodukovat jednoduché dvojhlasé polyfonní melodie a
jednoduché trojhlasé melodie
1.2. Dvojhlas s polyfonním vedením
1.3. Počátky trojhlasu
2. Instrumentální činnosti
• vytváří jednoduché hudební doprovody
2.1. Hra a tvorba doprovodů
2.2. Vyjadřování hudebních I nehudebních představ a myšlenek pomocí rytmických
nástrojů
• zná taneční kroky polky, valčíku, waltze, tanga a jednoduchých latinskoamerických 3. Hudebně pohybové činnosti
tanců
3.1. Taneční kroky - klasika i populární hudba
3.2. Vlastní pohybové ztvárnění znějící hudby
• dobře se orientuje ve skladbách klasicismu, romantismu, impresionismu a umí je 4. Poslechové činnosti
správně slohově zařadit
4.1. Klasicismus, romantismus, impresionismus
4. Poslechové činnosti
• zná pojmy: seriální hudba, dodekafonie, elektronická hudba, aleatorní hudba,
grafická hudba, postmodernismus
4.2. Hudební směry 20. století
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• na základě poslechu rozezná symfonii, symfonickou báseň a sonátovou formu

4. Poslechové činnosti
4.3. Hudební formy - velká trojdílná, sonátová, symfonie, symfonická báseň
• ví, co je jazz, swing, country ryhm n´ blues, zná původ těchto směrů a dobře se v 4. Poslechové činnosti
nich orientuje
4.4. Populární hudba - jazz, swing, country and western, rock n´roll, rythm n´blues
• zná pojmy: punk, art rock, hard rock, hip-hop, reggae, nová vlna, disco, rap,
4. Poslechové činnosti
neorock, house, new age, folk a zná hlavní představitele těchto směrů
4.5. Populární hudba 70. - 90. let (hlavní směry)
4.6. Epizody ze života interpretů populární hudby
Nepřiřazené učivo
5. Hudební nauka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Tělesná výchova - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Německý jazyk - 9. ročník
--> Konverzace v anglickém jazyce - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 1.Vokální činnosti
1.2. Orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie
• uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 1.Vokální činnosti
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
1.3. Zachycení melodie pomocí notového záznamu
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
• reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 2.Instrumentální činnosti
různé motivy, témata i částí skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 2.1. Záznam hudby
jednoduché hudební improvizace
2.2. Další způsoby záznamu hudby
2.3. Využití prvku zvukomalby
2.Instrumentální činnosti
• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
2.1. Záznam hudby
2.2. Další způsoby záznamu hudby
2.3. Využití prvku zvukomalby
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Hudební výchova

9. ročník

• rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu

3. Hudebně pohybové činnosti
3.1. Orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných
při tanci či pohybových hrách
• orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 3. Hudebně pohybové činnosti
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 3.1. Orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
při tanci či pohybových hrách
• zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 4. Poslechové činnosti
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
4.1. Analýza hudební skladby hudebně výrazové prostředky, významné sémantické
dalšími skladbami
prvky užité ve skladbě
4. Poslechové činnosti
• vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
4.1. Analýza hudební skladby hudebně výrazové prostředky, významné sémantické
prvky užité ve skladbě
4. Poslechové činnosti
• umí vyjádřit svůj vlastní názor na hudební skladbu
4.2. Slovní charakteristika hudebního díla
4. Poslechové činnosti
• zná hudební kulturu ve svém městě
4.3. Hudební Brno
4. Poslechové činnosti
• má povědomí o hudebních festivalech, tělesech a interpretech v Brně
4.3. Hudební Brno
4. Poslechové činnosti
• aktivně se účastní koncertů a představení
4.3. Hudební Brno
• zná nejdůležitější interprety a představitele české populární hudby
4. Poslechové činnosti
4.4. Vývoj české populární hudby, její představitelé a interpreti
Nepřiřazené učivo
5. Hudební nauka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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Hudební výchova

9. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

5.17 Výtvarná 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
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

13

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova se zabývá procesem obrazové tvorby, obrazového vnímání a užívání obrazů k poznání a
komunikaci.
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Výtvarná výchova
Žáci se seznámí a vyzkouší si rozličné postupy a techniky, osvojí si dovednosti s různými nástroji.
Obsah učiva
Hledisko procesu rozvoje osobnosti žáka (rozlišování vizuální citlivosti, odhalování subjektivity, rozšiřování
komunikace)
Hledisko obrazových a znakových prostředků (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru,
akční tvar malby, kresby …., stavba obrazového znaku jako struktury vztahů, jeho členění, prostředky k
práci se vztahy ve znakovém vyjádření, pro vyjádření jevů jako procesů)
Hledisko tématických celků
1.stupeň
Rozvíjení smyslové citlivosti
*prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
*uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti, vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
*reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly
*smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama
Uplatňování subjektivity
*prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností - manipulace s
objekty, pohyb těla a jeho umístnění v prostoru, akční tvar malby a kresby
*typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama
*přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické,
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
Ověřování komunikačních účinků
*osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací
*komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, rodinou a v rámci skupin, v
nichž se žák pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření
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Název předmětu

Výtvarná výchova
*proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu
2. stupeň
Rozvíjení smyslové citlivosti
*prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury, vztahy a
uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické
proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření
*uspořádání objektů do celku v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vyjádření vztahů, pohybu a
proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky
vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamickém vyjádření
*reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických)
Uplatňování subjektivity
*prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností - manipulace s
objekty, pohyb těla a jeho umístnění v prostoru, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, výběr uplatnění a interpretace
*typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce,
komunikační grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry
*přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické,
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech
Ověřování komunikačních účinků
*osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování, důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování
*komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - utváření a uplatnění komunikačního obsahu,
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném
prostoru, mediální prezentace
*proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, sociální a kulturní souvislosti
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1-2 hodiny týdně(1. – 3.r., 8.a 9.ročník-1 hodina, 4.-7.ročníkpředmětu (specifické informace o předmětu 2.hodiny)
Výuka Vv probíhá ve třídách, učebně Vv, galeriích a plenéru.
důležité pro jeho realizaci)
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Název předmětu
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Výtvarná výchova

•
•

Výtvarná výchova

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 1. ročník
--> Tělesná výchova - 1. ročník
--> Literární výchova - 1. ročník
--> Logopedie - 1. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• projevuje své životní zkušenosti, začíná uplatňovat při tom v plošném uspořádání Já, lidé, společnost
linie, tvary, objemy, objekty, barvy
moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny,
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Výtvarná výchova

• učí se vnímat rozdíly smyslových událostí s dopomocí učitele

• začíná vnímat různá obrazná vyjádření

• s pomocí učitele se snaží porovnávat se svojí zkušeností

1. ročník
nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky,
co jedí
Já, lidé, společnost
moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny,
nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky,
co jedí
Já a svět přírody
zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, z měny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy
lastury, písek, půda a život v ní, kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír - atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, z měny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy
lastury, písek, půda a život v ní, kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír - atlasy, mapy, hvězdná obloha
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1. ročník

• začíná rozpoznávat prvky vizuálně obrazného vyjádření

• volí vhodné prostředky pro obrazné vyjádření

• na základě vlastní zkušenosti s dopomocí učitele nalézá obrazná vyjádření

Já a svět přírody
zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, z měny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy
lastury, písek, půda a život v ní, kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír - atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, z měny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy
lastury, písek, půda a život v ní, kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír - atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a umění, věda a technika
- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky,
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy,
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky
člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů,
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1. ročník
člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze
geometrických konstrukcí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
--> Literární výchova - 2. ročník
Kompetence k učení
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2. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich obrazné
vyjádření s pomocí učitele volí vhodné prostředky

• interpretuje podle svých schopností a s návodem učitele různá vizuálně obrazná
vyjádření

• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty) začíná porovnávat a třídit

Učivo
Já, lidé, společnost
- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti
- jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak
se pohybují, jejich zvyky, co jedí
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje
- jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
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2. ročník

• projevuje vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty

• snaží se nalézt vlastní výtvarné vyjádření a zapojuje se do komunikace

- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje
- jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje
- jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a umění, věda a technika
- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky,
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy,
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky
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člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů,
člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze
geometrických konstrukcí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Pracovní činnosti - 3. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné Já, lidé, společnost
vyjádření volí vhodné prostředky
- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti
- jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak
se pohybují, jejich zvyky, co jedí
Já a svět přírody
• interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
-tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje
- jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
Já a svět přírody
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3. ročník

objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících s
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

• 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

• na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně

- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
-tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje
- jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
-tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje
- jejich vznik a průběh
- bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť, vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a umění, věda a technika
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obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky,
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy,
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky
člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů,
člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze
geometrických konstrukcí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

4. ročník

•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Matematika - 4. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Vlastivěda - 4. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Pracovní činnosti - 4. ročník
--> Pracovní činnosti - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• užívá prvky obrazného vyjádření ve vztahu k celku, v plošném vyjádření linie a
barevné plochy

• při tvorbě obrazných vyjádření se s návodem zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností

• osobitost svého vnímání začíná uplatňovat v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých
pocitů a prožitků s dopomocí volí a kombinuje

Učivo
Já, lidé, společnost
- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti
- jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak
se pohybují, jejich zvyky, co jedí
Já, lidé, společnost
- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů, pohádkové bytosti
- jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí, jak
se pohybují, jejich zvyky, co jedí
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh -bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť,
vítr, sopky, změny skupenství látek,
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• při vlastních činnostech pojmenovává prvky obrazného vyjádření, začíná je
porovnávat

• nalézá vhodné prostředky pro obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné tvorbě

rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní, kalendáře přírody
- probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh -bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť,
vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní, kalendáře přírody
- probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh -bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť,
vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní, kalendáře přírody
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- probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
• porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a s návodem učitele k Já a umění, věda a technika
nim přistupuje jako ke zdroji inspirace
- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky,
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy,
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky
člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů,
člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze
geometrických konstrukcí
Já a umění, věda a technika
• snaží se nalézt a do komunikace v sociálních vztazích zapojit obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která vytváří
- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky,
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy,
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky
člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů,
člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze
geometrických konstrukcí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 4. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Informatika - 5. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 4. ročník
--> Přírodověda - 4. ročník
--> Přírodověda - 5. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
--> Pracovní činnosti - 4. ročník
--> Pracovní činnosti - 5. ročník
--> Tělesná výchova - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku, v
plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a

Učivo
Já, lidé, společnost
- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí

397

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Výtvarná výchova

5. ročník

skulpturální postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k
vlastnímu tělu i jako nezávislý model

zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů,
pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o
čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky, co jedí
Já, lidé, společnost
• při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení
vlastních životních zkušeností na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky
- moje ruka, chutě a přání, sny, moje výlety, rodina, kamarádi, spolužáci, domácí
pro jeho nejbližší sociální vztahy
zvířata, hrdinové příběhů, bájí a mýtů,
pohádkové bytosti - jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o
čem přemýšlejí, jak se pohybují, jejich zvyky, co jedí
• osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
Já a svět přírody
vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků - zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
svobodně volí a kombinuje prostředky
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť,
vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
• při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na základě vztahů
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť,
vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
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• 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

• porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim
jako ke zdroji inspirace

• nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření,která samostatně vytvořil, vybral či upravil

listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a svět přírody
- zvuky a vůně přírody, organismy a jejich proměny
- tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve
vodě, ve vzduchu, organismy jako hrdinové příběhů
- personifikace
- bacilové, virové
přírodní děje - jejich vznik a průběh - bouře, mlha, vichřice, mraky, vlnobití, déšť,
vítr, sopky, změny skupenství látek,
rozmanitost přírody - hmyzí společenství, hnízda, přírodní labyrinty, kořeny, kůra,
listy a plody stromů, lišejníky, houby, kameny, drahokamy, lastury, písek, půda a
život v ní,
kalendáře přírody - probuzení, spánek
Země a vesmír
- atlasy, mapy, hvězdná obloha
Já a umění, věda a technika
- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky,
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy,
mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky
člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů,
člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze
geometrických konstrukcí
Já a umění, věda a technika
- nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory, řemeslo a technika, různé
zlepšováky, technické vynálezy, dopravní prostředky, letadla, lodě a ponorky,
hudební nástroje, hodiny a hodinky, knihy, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy,
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mosty, věže, obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, teplo a světlo, zvuky
člověk doma - zátiší pro radost, sbírky předmětů,
člověk a umění - inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze
geometrických konstrukcí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Dějepis - 7. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• s pomocí učitele užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností, které Lidé v prostoru a času
byly získány ostatními smysly
- lidské bytosti
- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání,
představy, sny
komunikace
- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• seznamuje se s prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích Lidé v prostoru a času
- lidské bytosti
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- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání,
představy, sny
komunikace
- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• s objasněním učitele ověřuje komunikační účinky vizuálně obrazných vyjádření v Lidé v prostoru a času
sociálních vztazích
- lidské bytosti
- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání,
představy, sny
komunikace
- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• vybírá, kombinuje prostředky pro vlastní vyjádření
Lidé v prostoru a času
- lidské bytosti
- vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti, vnímání,
představy, sny
komunikace
- dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• po společném rozboru s učitelem rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
rovině smyslového,subjektivního účinku
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
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doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
• učí se rozpoznat na konkrétních příkladech různé interpretace
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
• vybírá a vytváří s pomocí učitele prvky vizuálně obrazných vyjádření, začíná je
uplatňovat pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
• seznamuje se s uměleckou interpretací současnosti i minulosti
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Matematika - 6. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
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7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Dějepis - 7. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• vybírá, vytváří a začíná pojmenovávat prvky vizuálně obrazných vyjádření,
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků

• začíná užívat vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných
ostatními smysly, k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Učivo
Lidé v prostoru a času
- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti,
vnímání, představy, sny
komunikace – dotek , pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
Lidé v prostoru a času
- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti,
vnímání, představy, sny
komunikace – dotek , pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
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Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• seznamuje se s prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k Lidé v prostoru a času
tvorbě začíná užívat některé metody uplatňované v současném výtvarném umění (s - lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti,
pomocí učitele)
vnímání, představy, sny
komunikace – dotek , pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
Lidé v prostoru a času
- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti,
vnímání, představy, sny
komunikace – dotek , pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Země – planeta života
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• samostatně začíná rozlišovat působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město - prostor pro lidi a pro
umění - svět umění - pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb,
domovní znamení, logo
• porovnává komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město - prostor pro lidi a pro
umění - svět umění - pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb,
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domovní znamení, logo
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
• seznamuje se samostatně s uměleckými interpretacemi obrazného vyjádření
současnosti i minulosti
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město - prostor pro lidi a pro
umění - svět umění - pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb,
domovní znamení, logo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•

--> Matematika - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
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8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Výtvarná výchova - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Hudební výchova - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích

Učivo

Lidé v prostoru a času
- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, odlišnosti, vlastnosti, vnímání,
představy, sny
komunikace - dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Lidé v prostoru a času
• celkem samostatně užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z
- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, odlišnosti, vlastnosti, vnímání,
představ a fantazie
představy, sny
komunikace - dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
• užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, v tvorbě s Země – planeta života
pomocí učitele užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění - vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
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Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
Země – planeta života
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává
jeho účinky s účinky jichž existující i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření - vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
rovině subjektivního účinku
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb,
domovní znamení, logo
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
• porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření, zamýšlí se nad svými postoji k nim
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb,
domovní znamení, logo
• vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší vizuálně obrazných vyjádření, uplatňuje Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, začíná je měnit svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
pro získání osobitých výsledků
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb,
domovní znamení, logo
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
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doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město – prostor pro lidi a pro
umění – svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha, grafika, mince, erb,
domovní znamení, logo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Matematika - 9. ročník
--> Informatika - volitelná - 9. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 8. ročník
--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených v. Lidé v prostoru a času
obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich
- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti,
prezentaci
vnímání, představy, sny
komunikace - dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
Lidé v prostoru a času
• užívá v. obrazná vyjádření k zaznamenání v. zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
- lidské bytosti - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, odlišnosti, vlastnosti,
vnímání, představy, sny
komunikace - dotek, pohyb, výraz, znaky, symboly, zvuky
• užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě Země – planeta života
užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních
- vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
médiích - počítačová grafika, fotografie, video..
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
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• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a Země – planeta života
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných v obrazných vyjádření - vznik, světadíly, vrásnění, proměny krajiny,
Země - planeta lidí, společenství, komunikace, informace, tvary, barvy
Vesmír - Země ve vesmíru, sluneční soustava, galaxie, hmota, energie
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
• rozliší působení v. obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře,
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město –
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
• porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace, obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní společenské a kulturní podmíněnosti svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
svých hodnotových soudů
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře,
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město –
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
• vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře,
výsledků
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město –
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
• interpretuje umělecká v.obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při tom Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění
ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
svět předmětů - materiál, tvar, konstrukce a funkce, výrobek, oděv, nábytek, bytové
doplňky, reklama, móda, vkus, styl, sloh, členění v architektuře,
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9. ročník
technika, stroje - proměny, pohony, pohyby, strojky v kuchyni
člověk v městě a krajině - jeho zásahy, dopravní síť, sídliště, památky, zahrady,
obydlí, zařízení, proměny vkusu, dům, chrám, škola, město –
prostor pro lidi a pro umění - svět umění – pokoj, obraz, rám, postava, socha,
grafika, mince, erb, domovní znamení, logo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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9. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

5.18 Tělesná výchova
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
2
2
2
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

18

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu – Tělesná výchova - 1. stupeň
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti,
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV,
bezpečnost při pohybových činnostech
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a
pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti
c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování,
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností,
zdroje informací o pohybových činnostech
Průřezová témata– v tomto předmětu jsou realizována: MKV, EV, MDV a VDO
Charakteristika předmětu - Tělesná výchova - 2. stupeň
Důraz je kladen na zapojení žáků do všech pohybových aktivit, získávání síly, rychlosti, obratnosti,
vytrvalosti a radosti z pohybu. Seznámíme žáky se základními pravidly různých sportovních odvětví a
naučíme je uplatňovat v praxi. Budeme žáky motivovat soutěžemi, exkurzemi a účastí na sportovních
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Název předmětu

Tělesná výchova
akcích. Hodiny výuky proběhnou nejen ve škole, ale i mimo školu: lyžařské kurzy, hodiny bruslení,
posilovna, nové druhy sportů…
Nejdůležitější je vytvořit potřebu pohybové aktivity jako celoživotní nutnost a zábavu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Tělesná výchova - 1. stupeň
předmětu (specifické informace o předmětu - je realizována v 1. - 5. ročníku- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně – 1 hodina v tělocvičně či na školním
hřišti, 1 hodina plavání ve školním bazénu
důležité pro jeho realizaci)
Organizace- žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné
přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v
hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí
ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s
dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Tělesná výchova - 2. stupeň
6. třída – 2 hodiny
7. třída – 2 hodiny
8. třída – 2 hodiny
9. třída – 2 hodiny
Výuka probíhá v tělocvičně, v bazéně a na hřišti po dvou vyučovacích hodinách v každém ročníku II. stupně.
Navazuje na TV na I. stupni.
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

•

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Poznámky k předmětu v rámci učebního
Pozn.: jednotlivé výstupy v různých sportovních odvětvích se vzájemně prolínají
plánu
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Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Anglický jazyk - volitelný - 1. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Literární výchova - 1. ročník
--> Estetické činnosti - 1. ročník
--> Pohybové hry - 1. ročník
--> Pracovní činnosti - 1. ročník
--> Logopedie - 1. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti
příležitosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché
tanečky, základy
estetického pohybu
pohybové hry
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly akrobacie – stoj na lopatkách, kotoul vpřed
základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů
• dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, bezpečnost při sportování, v šatnách
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1. ročník

na hřišti, v přírodě

bezpečnost při přípravě a úklidu nářadí a náčiní

• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností – her a soutěží, zásady jednání a chování
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
organizace při TV
PLAVÁNÍ
Průpravná cvičení na suchu a kraj bazénu – ukázka kraulových noh a rukou a
znakových nohou a rukou
Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže
- dýchání do vody
- potápění
- splývání
- plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové ruce
- pády a skoky z nízkých poloh
PLAVÁNÍ
Průpravná cvičení na suchu a kraj bazénu – ukázka kraulových noh a rukou a
znakových nohou a rukou
PLAVÁNÍ
Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže
- dýchání do vody
- potápění
- splývání
- plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové ruce
- zvládá jeden plavecký způsob - kraul
- plavání pod vodou
- pády a skoky z nízkých poloh
PLAVÁNÍ
- zvládá jeden plavecký způsob - kraul

• reaguje na jednoduché pokyny a povely k osvojované činnosti
• bezpečné chování u vody

• základní hygiena

• odstranění strachu z vody

• naučit plavat jedním způsobem (kraul)
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Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Anglický jazyk - volitelný - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Literární výchova - 2. ročník
--> Estetické činnosti - 2. ročník
--> Pohybové hry - 2. ročník
--> Pracovní činnosti - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
Učivo
• spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti
příležitosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
tanečky, základy
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině
estetického pohybu
základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie – kotoul vpřed, vzad, stoj na
lopatkách
-cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a
úpoly
základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
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2. ročník

rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
turistika a pobyt v přírodě – škola v přírodě
• dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
bezpečnost při sportování
• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových činností –her a soutěží, zásady jednání a chování
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
• reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
základy gymnastiky
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
• bezpečné chování u vody
PLAVÁNÍ
Průpravná cvičení na suchu – ukázka kraulových noh a rukou a znakových nohou a
rukou
Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže
- dýchání do vody
- potápění
- splývání
- plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové ruce a znakové ruce
• plave dvěmi plaveckými styly (kraul, znak)
PLAVÁNÍ
Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže
- dýchání do vody
- splývání
- plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové ruce a znakové ruce
- zvládá kraul a znak
- pády a skoky z nízkých poloh
PLAVÁNÍ
• základy plavání pod vodou
- dýchání do vody
- potápění
- splývání
- plavání pod vodou a nácvik lovení předmětů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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2. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Tělesná výchova

3. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Matematika - 3. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Anglický jazyk - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Literární výchova - 3. ročník
--> Estetické činnosti - 3. ročník
--> Pohybové hry - 3. ročník
--> Pracovní činnosti - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
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3. ročník

• spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu ,zdravotně zaměřené činnosti
příležitosti
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
základy gymnastiky
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení
pohybové hry, pohybová tvořivost, využití netradičního náčiní
rytmická a kondiční cvičení vhodná pro děti
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky
turistika a pobyt v přírodě
plavání – základní plavecká výuka
• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích
základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním,
herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle
zjednodušených pravidel minisportů
hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
• uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
bezpečnost v šatnách, při přípravě a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
• reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
tělocvičné pojmy-komunikace v TV
základní organizace prostoru a činností
zásady fair play – chování a jednání
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží
měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové
testy
zdroje informací o pohybových činnostech
základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
základy gymnastiky -cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
průpravná cvičení a úpoly
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
PLAVÁNÍ
• bezpečné chování u vody
Průpravná cvičení na suchu – ukázka kraulových noh a rukou a znakových nohou a
rukou
Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže
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- dýchání do vody
- potápění
- splývání
- plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové ruce a znakové ruce,
- zvládá kraul a znak
- pády a skoky z nízkých poloh
PLAVÁNÍ
• prsa - osvojí si základní techniku
prsové ruce, prsové nohy
- osvojuje si techniku prsa
PLAVÁNÍ
• zlepší si techniku plavání pod vodou
- plavání pod vodou a zvládá vylovení předmětu
základy gymnastiky
• uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních
činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy
rytmická a kondiční cvičení vhodná pro děti
plavání – základní plavecká výuka
základy gymnastiky
• zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením
zdravotně zaměřené činnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, zařazuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně
své zdatnosti
• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu

zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy
estetického pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
akrobacie – napojené kotouly vpřed a vzad
cvičení na žebřinách, na lavičkách
bedna – výskoky na bednu
cvičení se švihadly, s míči, s obručí
základy atletiky- rychlý běh,skok do dálky, skok do výšky,hod míčkem,rozvoj různých
forem rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
základy sportovních her - vybíjená, fotbal, florbal, softbal, basketbal, přehazovaná
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• uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
bezpečnost v tělocvičně při cvičení, při přípravě a ukládání nářadí , náčiní a
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
pravidla her, závodů, soutěží
• jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
měření výkonů, základní pohybové testy
chování v duchu fair play, olympijské ideály a symboly
• jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
činnostech opačné pohlaví
pravidla her, závodů, soutěží
měření výkonů, základní pohybové testy
• změří základní pohybové výkony
měření výkonů, základní pohybové testy
• užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle tělocvičné pojmy - komunikace v TV
jednoduchého nákresu
• orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích zdroje informací o pohybových činnostech
ve škole
• bezpečné chování u vody
PLAVÁNÍ
Průpravná cvičení na suchu – ukázka kraulových noh a rukou a znakových nohou a
rukou, prsové ruce a nohy
Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže
- dýchání do vody
- potápění
- splývání
- zdokonaluje se v plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové a znakové
ruce prsové nohy a ruce
- pády a skoky
PLAVÁNÍ
• plave třemi plaveckými styly (kraul, znak, prsa)
- zvládá kraul, znak a prsa
• pomůže zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
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• plave pod vodou

4. ročník
- uplave 50m 3 plaveckými způsoby
PLAVÁNÍ
- plavání pod vodou a lovení předmětu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodověda - 5. ročník
--> Hudební výchova - 4. ročník
--> Hudební výchova - 5. ročník
--> Český jazyk - 5. ročník
--> Anglický jazyk - 5. ročník
--> Matematika - 5. ročník
--> Výtvarná výchova - 5. ročník
--> Pracovní činnosti - 5. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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5. ročník

• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně
své zdatnosti
• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu

zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy
estetického pohybu
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
vytváří varianty osvojených pohybových her
chování
akrobacie – napojené kotouly vpřed a vzad
cvičení na žebřinách, na lavičkách
bedna – výskoky na bednu
cvičení se švihadly, s míči, s obručí
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
• uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
akrobacie – napojené kotouly vpřed a vzad
cvičení na žebřinách, na lavičkách
bedna – výskoky na bednu
cvičení se švihadly, s míči, s obručí
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
• jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
vlastnímu provedení pohybové činnosti
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
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5. ročník

akrobacie – napojené kotouly vpřed a vzad
cvičení na žebřinách, na lavičkách
bedna – výskoky na bednu
cvičení se švihadly, s míči, s obručí
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
základy sportovních her - vybíjená, fotbal, florbal, softbal, basketbal, přehazovaná
• jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových
chování v duchu fair play, olympijské ideály a symboly
činnostech opačné pohlaví
pravidla her, závodů, soutěží
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
• změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
měření výkonů, základní pohybové testy
• užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle bezpečnost v tělocvičně při cvičení, při přípravě a ukládání nářadí , náčiní a
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
bezpečnost v tělocvičně při cvičení, při přípravě a ukládání nářadí , náčiní a
• zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
• orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích zdroje informací o pohybových činnostech
ve škole i v místě bydliště, samostatně získá potřebné informace
• bezpečné chování u vody
PLAVÁNÍ
Průpravná cvičení na suchu – ukázka kraulových noh a rukou a znakových nohou a
rukou, prsové ruce a nohy
Hry ve vodě – odstranění strachu, honičky, štafetové soutěže
- dýchání do vody
- potápění
- splývání
- zdokonaluje se v plavání s destičkou – kraulové, znakové nohy, kraulové a znakové
ruce prsové nohy a ruce
- pády a skoky
• plave třemi plaveckými styly (kraul, znak, prsa)
PLAVÁNÍ
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- zvládá kraul, znak a prsa
- uplave 50m 3 plaveckými způsoby
• rozvíjí se plavecká vytrvalost
PLAVÁNÍ
- rozvíjí plaveckou vytrvalost dvěma plaveckými způsoby ( kraul, prsa)
PLAVÁNÍ
• plave pod vodou
- plavání pod vodou a lovení předmětu
• zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy
související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
estetického pohybu
zdravotně zaměřené činnosti
• zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
speciální cvičení
• upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu
bezpečnost v tělocvičně při cvičení, při přípravě a ukládání nářadí , náčiní a
pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

6. ročník

•
•
•
•
•

--> Dějepis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
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Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Tělesná výchova - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Učivo

poznatky z Tv
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
• Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program poznatky z Tv
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
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relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
• Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
poznatky z Tv
činností – zatěžovanými svaly
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
• Zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s základní pojmy
vlastním oslabením
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči, překážkové
dráhy)
• Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a atletika
tvořivě je aplikuje ve hře , soutěži, při rekreačních činnostech
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
600m, H 1000m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
hod kriketovým míčkem
atletika
• Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny
pravidla
osvojení techniky
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průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
600m, H 1000m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
hod kriketovým míčkem
• Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich atletika
prezentaci
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
600m, H 1000m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
hod kriketovým míčkem
gymnastika
• Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího atd.
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kolébka, kotoul, stoj na hlavě, na rukou
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, shyby)
• Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kolébka, kotoul, stoj na hlavě, na rukou
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, shyby)
gymnastika
• Sleduje určené prvky pohybové činnosti, eviduje je a vyhodnotí
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kolébka, kotoul, stoj na hlavě, na rukou
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, shyby)
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• Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji

sportovní hry
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
míčová průprava (přihrávky, chytání)
vybíjená
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráčů, rozhodčích, diváka sportovní hry
a organizátora
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
míčová průprava (přihrávky, chytání)
vybíjená
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
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úpolové hry
• Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, atd. na úrovni školy, sportovní hry
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
míčová průprava (přihrávky, chytání)
vybíjená
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
hygiena a bezpečnost
přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
činnost
• Zvládne základy uvedených plaveckých stylů

• Osvojí si techniku plavání pod vodou

plavání
kraul
znak
plavání
plavání pod vodou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Učivo
poznatky z Tv
organizace
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hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
• Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program poznatky z Tv
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
• Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
poznatky z Tv
činností – zatěžovanými svaly
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
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relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
• Zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s základní pojmy
vlastním oslabením
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, činky,
překážkové dráhy)
• Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a atletika
tvořivě je aplikuje ve hře , soutěži, při rekreačních činnostech
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký
600m, H 1000m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
hod kriketovým míčkem
• Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
atletika
jejich možné příčiny
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký
600m, H 1000m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
hod kriketovým míčkem
• Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich atletika
prezentaci, zná vybrané gymnastické pojmy
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký

tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči,

start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D

start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D

start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
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• Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího atd.

• Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky

• Sleduje určené prvky pohybové činnosti, eviduje je a vyhodnotí

• Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji

600m, H 1000m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
hod kriketovým míčkem
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, na rukou, přemet stranou)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, skrčka)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, shyby)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, na rukou, přemet stranou)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, skrčka)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, shyby)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, na rukou, přemet stranou)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, skrčka)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, shyby)
sportovní hry
košíková (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
kopaná (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
florbal (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
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• Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráčů, rozhodčích, diváka sportovní hry
a organizátora
košíková (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
kopaná (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
florbal (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, atd. na úrovni školy, sportovní hry
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
košíková (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
kopaná (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
florbal (HČJ, herní systémy, pravidla, rozhodování)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
hygiena a bezpečnost
• Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
činnost
• Zvládne základy uvedených plaveckých stylů

• Osvojí si techniku plavání pod vodou

plavání
kraul (vytrvalost)
znak
prsa
plavání
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plavání pod vodou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník
--> Tělesná výchova - 7. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
--> Tělesná výchova - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
• Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Učivo

poznatky z Tv
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
• Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program poznatky z Tv
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
poznatky z Tv
• Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností – zatěžovanými svaly
organizace
hygiena a bezpečnost
- terminologie
- měření a význam TF
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• Zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením
• Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele

• Upozorní samostatně na činnosti, které jsou v rozporu s jeho oslabením

• Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních
oslabeních

• Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální
provedení

• Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení

hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním
překážkové dráhy)
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním
překážkové dráhy)
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním
překážkové dráhy)
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním
překážkové dráhy)
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení

(medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči,

(medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči,

(medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči,

(medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči,
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posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči,
překážkové dráhy)
• Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a atletika
tvořivě je aplikuje ve hře , soutěži, při rekreačních činnostech
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, vazby z jednotlivých prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
atletika
• Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, vazby z jednotlivých prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
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• Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich atletika
prezentaci, zná vybrané gymnastické pojmy
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, vazby z jednotlivých prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
• Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího atd.
atletika
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, vazby z jednotlivých prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
atletika
• Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky
pravidla
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• Sleduje určené prvky pohybové činnosti, eviduje je a vyhodnotí

• Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji

osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, vazby z jednotlivých prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
atletika
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika, nácvik vrhu z místa)
gymnastika
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, vazby z jednotlivých prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
sportovní hry
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
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košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
volejbal (základní obití, nácvik podání, přehazovaná)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráčů, rozhodčích, diváka sportovní hry
a organizátora
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
volejbal (základní obití, nácvik podání, přehazovaná)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, atd. na úrovni školy, sportovní hry
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
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kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
volejbal (základní obití, nácvik podání, přehazovaná)
rytmická gymnastika, tance
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry

• Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
hygiena a bezpečnost
• Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
činnost
• Zvládá plavecké styly kraul, prsa, znak

• Uplave minimálně 200 metrů zvoleným stylem

• Osvojí si základní vlnění
• Zvládne skok do neznámé vody
• Ovládá základy záchranářského kraulu a tažení tonoucího

plavání
kraul
znak
prsa
motýlek
plavání
kraul
znak
prsa
motýlek
plavání
plavání pod vodou
plavání
skok do neznámé vody
plavání
záchrana tonoucího
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Hudební výchova - 9. ročník
--> Tělesná výchova - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

Učivo
poznatky z Tv
organizace
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hygiena a bezpečnost
terminologie
měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
• Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný rozvojový program poznatky z Tv
organizace
hygiena a bezpečnost
terminologie
měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
• Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
poznatky z Tv
činností – zatěžovanými svaly
organizace
hygiena a bezpečnost
terminologie
měření a význam TF
hygiena a bezpečnost v hodinách Tv
• Zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s průpravná cvičení
vlastním oslabením
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči)
kruhový trénink
průpravná cvičení
• Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
kondiční cvičení
koordinační cvičení
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• Upozorní samostatně na činnosti, které jsou v rozporu s jeho oslabením

• Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních
oslabeních

• Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální
provedení

relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči)
kruhový trénink
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči)
kruhový trénink
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči)
kruhový trénink
průpravná cvičení
kondiční cvičení
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koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči)
kruhový trénink
• Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
průpravná cvičení
kondiční cvičení
koordinační cvičení
relaxační cvičení
vyrovnávací cvičení
základní pojmy
správné držení těla
samostatné rozcvičení
posilování s náčiním (medicinbal, činky, tyče, švihadla, lavičky, šplh na tyči)
kruhový trénink
• Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a atletika
tvořivě je aplikuje ve hře , soutěži, při rekreačních činnostech
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika
pravidla
• Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny
osvojení techniky
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průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika
• Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich atletika
prezentaci
pravidla
osvojení techniky
průpravná cvičení pro jednotlivé disciplíny
běh (běžecká technika, nízký a polovysoký start, běh na 60 m, vytrvalostní běh (D
800m, H 1500m), štafeta
skok do dálky (optimální rozběh)
skok do výšky – nácvik flopu
vrh koulí (koulařská technika
gymnastika
• Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího atd.
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondat, vazby z jednotlivých
prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
gymnastika
• Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondat, vazby z jednotlivých
prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
gymnastika
• Sleduje určené prvky pohybové činnosti, eviduje je a vyhodnotí
průpravná cvičení, osvojení techniky, záchrana a dopomoc
akrobacie (kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondat, vazby z jednotlivých
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prvků)
přeskoky (roznožka přes kozu našíř a nadél, přes bednu)
kruhy (svis vznesmo, svis střemhlav, komíhání)
sportovní hry
• Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
volejbal (základní odbití, nácvik podání, lob, volejbal)
rytmická gymnastika a tanec
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráčů, rozhodčích, diváka sportovní hry
a organizátora
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
volejbal (základní odbití, nácvik podání, lob, volejbal)
rytmická gymnastika a tanec
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
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úpoly
úpolové hry
• Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, atd. na úrovni školy, sportovní hry
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
osvojení míčové techniky
herní role
rozhodování
košíková (pohyb bez míče, s míčem, HČJ)
kopaná (HČJ)
florbal (HČJ)
volejbal (základní odbití, nácvik podání, lob, volejbal)
rytmická gymnastika a tanec
základy aerobiku
posilování s hudebním doprovodem
základní taneční kroky
úpoly
úpolové hry
• Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
• Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
hygiena a bezpečnost
přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
činnost
• Zvládá plavecké styly kraul, prsa, znak, motýlek

• Uplave minimálně 300 metrů zvoleným stylem

plavání
kraul
znak
prsa
motýlek
plavání
kraul
znak
prsa
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motýlek
plavání pod vodou
• Zvládne skok neznámé vody
plavání
skok do neznámé vody
plavání
• Ovládá základy záchranářského kraulu a tažení tonoucího
záchrana tonoucího
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

5.19 Výchova ke zdravému životnímu stylu
1. ročník
0

2. ročník
0

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
0

9. ročník
0

2
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Člověk a zdraví
Předmět Výchova ke zdravému životnímu stylu realizuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví, který je zařazen
v RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Svým obsahem bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět.
Žákům jsou v rámci předmětu vštěpovány základní pravidla zdravého životního stylu a mezilidského soužití.
Žáci se učí komunikaci, asertivnímu jednání i konstruktivní kritice. Důraz je kladen na upevňování
základních hygienických, stravovacích a jiných preventivních návyků. Je rozvíjena schopnost žáků odmítat
návykové látky, přecházet úrazům a čelit ohrožení v krizových situacích. Žáci si rozšiřují nejen své znalosti o
rodině, vrstevnících, o vztazích mezi lidmi, ale i o přírodě či o zásadách první pomoci. Žáci jsou vedeni
k sebepoznání, seberegulaci, ke komunikaci a kooperaci. Součástí předmětu je i pěstování zdravého a
kultivovaného postoje k lidské sexualitě a pochopení odpovědnosti za vlastní reprodukční zdraví.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v6. a7. ročníku. Část vzdělávacího oboru je také
realizována v rámci dalších vyučovacích předmětů (tělesná výchova, výchova k občanství, přírodopis, volba
povolání v rámci pracovních činností atd.).
Výuka probíhá převážně ve třídě, příp. ve specializované učebně informatiky. Výuka je zpestřována
začleňováním krátkodobých projektů, videoprojekcí, přednáškami či besedami s odborníky, příp.
návštěvami výstav či filmových představení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v6. a7. ročníku. Část vzdělávacího oboru je také
předmětu (specifické informace o předmětu realizována v rámci dalších vyučovacích předmětů (tělesná výchova, výchova k občanství, přírodopis, volba
důležité pro jeho realizaci)
povolání v rámci pracovních činností atd.).
Výuka probíhá převážně ve třídě, příp. ve specializované učebně informatiky. Výuka je zpestřována
začleňováním krátkodobých projektů, videoprojekcí, přednáškami či besedami s odborníky, příp.
návštěvami výstav či filmových představení.
Integrace předmětů
• Výchova ke zdraví
Mezipředmětové vztahy

•

Etická výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Výchova ke zdravému životnímu stylu
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:

Výchova ke zdravému životnímu stylu
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Anglický jazyk - 6. ročník
--> Dějepis - 6. ročník
--> Hudební výchova - 6. ročník
--> Výtvarná výchova - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 6. ročník
--> Pracovní činnosti - 7. ročník
--> Německý jazyk - 6. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• vysvětlí pojem rodina, uvede její funkce a typy rodin
• vysvětlí pojem náhradní rodinná péče, uvádí její klady a zápory
• chápe vztahy mezi jednotlivými členy rodiny

Učivo
Život v rodině a mezilidské vztahy
• rodina, její funkce a typy
Život v rodině a mezilidské vztahy
• náhradní rodinná péče
Život v rodině a mezilidské vztahy
• postavení a role muže a ženy, vztahy v rodině
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6. ročník

• chápe, jaký význam má rodina pro rozvoj osobnosti dítěte a jeho výchovu, uvede Život v rodině a mezilidské vztahy
příklady pozitivního i negativního vlivu
• vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte
• vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a Život v rodině a mezilidské vztahy
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
• práva a povinnosti členů rodiny
prostředí)
• chápe a respektuje jednotlivé formy lidského soužití, chápe pojem manželství a
uvede příklady pozitiv i negativ

Život v rodině a mezilidské vztahy
• manželství a jiné formy lidského soužití
Život v rodině a mezilidské vztahy
• dává do souvislostí rodinu a bydlení, orientuje se v základních problémech
týkajících se ekonomiky domácnosti a rodinného rozpočtu
• rodina a bydlení, ekonomika domácnosti
• rozumí pojmu komunikace, uvede příklady verbální a neverbální komunikace,
Život v rodině a mezilidské vztahy
chápe rozdíly mezi monologem a dialogem, chápe význam komunikace ve
• komunikace
společnosti, je si vědom možných rizik elektronické komunikace a těmto rizikům se • komunikace v rodině, mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých
snaží vyhýbat
• modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností
• respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k Život v rodině a mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
• komunikace
• komunikace v rodině, mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých
• modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností
Život v rodině a mezilidské vztahy
• vštěpuje si správné způsoby komunikace mezi rodiči a dětmi
• komunikace
• komunikace v rodině, mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých
• modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností
Změny v životě člověka a jejich prevence
• popíše jednotlivá stádia lidského života se zaměřením na pubertu a dospívání
• jednotlivá stádia lidského života
Změny v životě člověka a jejich prevence
• uvědomuje si vývojové změny fyzické, psychické a sociální, dokáže je rozlišit
• proměny člověka v období dospívání, puberta a dospívání
• respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová Změny v životě člověka a jejich prevence
k opačnému pohlaví
• proměny člověka v období dospívání, puberta a dospívání
Změny v životě člověka a jejich prevence
• chápe vztahy mezi děvčaty a chlapci, rozdíl mezi přátelstvím a láskou
• vztahy mezi chlapci a děvčaty
• dokáže definovat a rozlišit pojmy přátelství, láska, partnerství
Změny v životě člověka a jejich prevence

457

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Výchova ke zdravému životnímu stylu

6. ročník

• přátelství a láska, pohlavní styk
• chápe význam pohlavního styku, jeho možná rizika a legislativní zázemí
Změny v životě člověka a jejich prevence
• sexuální zneužívání, pedofilie
Péče o zdraví
• vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou • zdraví a nemoc
zdraví
Péče o zdraví
• zdraví a nemoc
Péče o zdraví
• orientuje se v základních infekčních chorobách, chápe rozdíl mezi virovou a
bakteriální infekcí
• infekční choroby
• chápe pojem prevence, uvede příklady, chápe význam očkování
Péče o zdraví
• hlavní zásady péče o zdraví
• uplatňuje osvojené preventivní způsoby chování s běžnými i infekčními chorobami Péče o zdraví
• hlavní zásady péče o zdraví
Péče o zdraví
• usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
• hlavní zásady péče o zdraví
Péče o zdraví
• chová se kultivovaně k handicapovaným lidem, má základní přehled o různých
typech postižení, je schopen handicapovanému člověku poskytnout adekvátní
• lidé s handicapem
pomoc
• orientuje se v základních nemocech, uvede příklady subjektivních i objektivních
příznaků

• chápe zásady osobní i intimní hygieny, chápe význam osobní hygieny pro zdraví
• chápe význam trávení volného času pro zdraví, uvede příklad aktivit, které
pozitivně nebo negativně ovlivňují zdraví člověka
• orientuje se v možných krizových situacích v životě člověka, navrhne případná
řešení

Péče o zdraví
• osobní hygiena, intimní hygiena chlapců a dívek
Péče o zdraví
• volný čas, význam trávení volného času pro zdraví člověka
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• nebezpečné situace, šikana, násilí
• způsoby chování v krizových situacích
• kriminalita mládeže
• bezpečné chování a komunikace - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi,
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v
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6. ročník

situacích ohrožení
• rozlišuje nežádoucí ve škole i v rodině, které vede k násilí a šikaně, dokáže najít
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
účinná preventivní opatření
• násilí v sexualitě
• bezpečné chování a komunikace - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi,
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v
situacích ohrožení
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• zaujímá odmítavý postoj ke všem formám násilí
• násilí v sexualitě
• bezpečné chování a komunikace - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi,
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v
situacích ohrožení
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• orientuje se v nabídce specializované pomoci
• dětská krizová centra, linky důvěry
• centra odborné pomoci
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• aktivně předchází úrazům
• úrazy a jejich prevence
• orientuje se v základních zásadách první pomoci, je schopen poskytnout adekvátní Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
první pomoc a přivolat pomoc odbornou
• zásady první pomoci
• vytvoří si vlastní žebříček hodnot
Prevence zneužívání návykových látek
• pozitivní životní cíle a hodnoty, vlastní žebříček životních hodnot
Prevence zneužívání návykových látek
• vysvětlí negativní působení alkoholu a drog na lidský organismus, dává do
souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových
• alkoholismus, kouření, drogy a jejich účinky na lidský organismus
látek
Prevence zneužívání návykových látek
• propagace tabákových výrobků a alkoholu formou reklamy
• aktivně uplatňuje osvojené sociální dovednosti při odmítání drogy, chápe význam Prevence zneužívání návykových látek
prevence drogové závislosti a významnou roli volnočasových aktivit v prevenci
• prevence zneužívání návykových látek
návykových látek
• modelové situace zaměřené na nácvik způsobu odmítání

• rozlišuje nežádoucí taktiky reklamních agentur propagujících tabákové výrobky a
alkoholické nápoje, zaujímá k nim odmítavý postoj
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6. ročník

• vysvětlí příčiny vzniku závislosti

Prevence zneužívání návykových látek
• vznik závislosti
• chápe vliv výživy a způsoby stravování na zdraví člověka
Zdravý způsob života
• vliv výživy na zdravotní stav lidí, význam zdravého stravování
• vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota
• denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, pohybový režim
• rozumí potravinové pyramidě, orientuje se v jejím grafickém vyjádření, vysvětlí její Zdravý způsob života
jednotlivé části a základní principy, chápe pojem energetická hodnota potravin
• výživová hodnota potravy, energetická potřeba organismu
• hlavní zásady správné výživy
• hodnocení jídelníčku z hlediska zásad zdravé výživy
Zdravý způsob života
• orientuje se v základních živinách potřebných pro život, zná jejich význam
• výživová hodnota potravy, energetická potřeba organismu
• hlavní zásady správné výživy
• hodnocení jídelníčku z hlediska zásad zdravé výživy
Zdravý způsob života
• chápe význam příjmu tekutin a pitného režimu člověka
• význam příjmu tekutin
• pitný režim
Zdravý způsob života
• vyjádří svůj názor k alternativní výživě, uvede klady i zápory
• alternativní výživa
• vyjmenuje důsledky přejídání, vysvětlí pojem obezita a poruchy příjmu potravy,
Zdravý způsob života
nastíní možné způsoby řešení, aktivně se snaží těmto onemocněním předcházet
• poruchy příjmu potravy, přejídání
• denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, pohybový režim
• vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, psychickým a sociálním zdravím Hodnota a podpora zdraví
• duševní a tělesné zdraví
Hodnota a podpora zdraví
• uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v
souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se
• vyrovnávání se s problémem
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
• uvědomuje si význam preventivní péče a očkování

Hodnota a podpora zdraví
• prevence, význam očkování
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6. ročník

• dává do souvislostí složení potravy a způsob stravování s možným rozvojem
nejrůznějších chorob

Hodnota a podpora zdraví
• zdravé stravovací návyky
Hodnota a podpora zdraví
• pečuje o své zdraví po stránce fyzické i psychické
• péče o duševní zdraví
• podpora zdravého životního stylu
• programy podpory zdraví
Hodnota a podpora zdraví
• uvědomuje si význam relaxace, volí vhodnou formu
• preventivní opatření proti stresu a zátěži
Osobnostní a sociální rozvoj
• chápe jedinečnost osobnosti každého člověka
• člověk jako osobnost
• utváření vědomí vlastní identity
Osobnostní a sociální rozvoj
• vysvětlí pojmy týkající se dělení temperamentů
• temperament
Osobnostní a sociální rozvoj
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému i druhým lidem, snaží se poznávat
sebe sama
• poznávání sebe sama, vztah k sobě samému i jiným lidem
• utváření vědomí vlastní identity
• zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
Osobnostní a sociální rozvoj
• uplatňuje osvojené způsoby rozhodování v běžných životních situacích
• rozhodování
• zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů
v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Výchova k občanství - 7. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Český jazyk a literatura - 7. ročník
--> Anglický jazyk - 7. ročník
--> Matematika - 7. ročník
--> Zeměpis - 7. ročník
--> Tělesná výchova - 7. ročník
--> Pracovní činnosti - 7. ročník
--> Pracovní činnosti - 8. ročník
--> Německý jazyk - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
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• vysvětlí pojem rodina, uvede její funkce a typy rodin

Život v rodině a mezilidské vztahy
• rodina, její funkce a význam
• chápe vztahy mezi jednotlivými členy rodiny
Život v rodině a mezilidské vztahy
• vztahy v rodině – vztahy mezi manželi, mezi manželi a dětmi, mezigenerační
vztahy
• na příkladech objasní jednotlivé faktory ovlivňující stabilitu rodiny
Život v rodině a mezilidské vztahy
• faktory ovlivňující stabilitu rodiny
• chápe důležitost výběru partnera, chápe následky unáhleného výběru životního Život v rodině a mezilidské vztahy
partnera i následky předčasného uzavření manželství
• výběr vhodného partnera, rozdíl mezi přátelstvím a láskou, pravidla soužití mezi
lidmi, klady a zápory společného soužití
• uvědomuje si rozdíl mezi přátelstvím a láskou
Život v rodině a mezilidské vztahy
• výběr vhodného partnera, rozdíl mezi přátelstvím a láskou, pravidla soužití mezi
lidmi, klady a zápory společného soužití
Život v rodině a mezilidské vztahy
• chápe a respektuje jednotlivé formy lidského soužití, uvede klady i zápory
společného soužití
• výběr vhodného partnera, rozdíl mezi přátelstvím a láskou, pravidla soužití mezi
lidmi, klady a zápory společného soužití
• chápe pojem manželství, podává argumenty proč manželství ano, příp. proč ne, Život v rodině a mezilidské vztahy
uvádí předpoklady spokojeného manželství, nastíní případné neshody v manželství a • manželství – sňatek ano či ne, důvody k uzavření sňatku, neshody v manželství
jejich možné řešení
• uvádí možné důvody rozpadu rodiny – uvede možné příčiny i možnosti
předcházení těmto problémům

• chápe pojem rozvod, náležitosti spojené s rozvodem manželství i vliv rozvodu na
život všech členů rodiny, vysvětlí problematiku kontaktu dětí s rodiči po rozvodu
• definuje pojem rodičovství, vysvětlí základní rozdíly mezi plánovaným a
neplánovaným rodičovstvím, uvede klady i zápory plánovaného i neplánovaného
rodičovství, vysvětlí pojem asistovaná reprodukce
• chápe vztahy mezi děvčaty a chlapci, rozdíl mezi přátelstvím a láskou

Život v rodině a mezilidské vztahy
• rodinné krize, problémy současné rodiny
• rozpad rodiny – příčiny rozpadu manželství a jejich prevence, rozvod a jeho vliv na
jednotlivé členy rodiny
Život v rodině a mezilidské vztahy
• rozpad rodiny – příčiny rozpadu manželství a jejich prevence, rozvod a jeho vliv na
jednotlivé členy rodiny
Život v rodině a mezilidské vztahy
• rodičovství, rodičovské předpoklady, asistovaná reprodukce
Změny v životě člověka a jejich prevence
• láska, odlišnosti v lásce, partnerské vztahy
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• rozumí procesu rozmnožování i jeho významu pro lidskou existenci
• respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
sexuálního chování

• popíše stavbu pohlavních orgánů muže i ženy, chápe jejich funkce
• chápe význam antikoncepce v sexuálním životě člověka, vyjmenuje možné
způsoby antikoncepce
• chápe závažnost pohlavních chorob, orientuje se v základní prevenci těchto
chorob, zná způsoby přenosu a případnou léčbu
• vysvětlí pojem plánované a neplánované rodičovství, uvede klady a zápory
• uvede rizika potratu, chápe pojem samovolný potrat a neplodnost
• definuje pojem asistovaná reprodukce, uvádí důvody poptávky po asistované
reprodukci ve společnosti, uvede její klady a zápory.
• chápe problematiku těhotenství a rodičovství, objasní vznik a vývoj nového
jedince
• chápe pojem lidská sexualita, uvede příklady jejích možných odlišností, uvede
příklady poruch sexuální preference a sexuální deviace, chápe problematiku
sexuálního zneužívání, ví, kde hledat pomoc
• vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševníma sociálním zdravím
• posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory
zdraví
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,

Změny v životě člověka a jejich prevence
• reprodukční zdraví dospívajících, možná ohrožení
Změny v životě člověka a jejich prevence
• reprodukční zdraví dospívajících, možná ohrožení
• zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako součást formování osobnosti,
zdrženlivost
• promiskuita
Změny v životě člověka a jejich prevence
• pohlavní orgány muže a ženy
Změny v životě člověka a jejich prevence
• antikoncepce
Změny v životě člověka a jejich prevence
• pohlavně přenosné choroby
Změny v životě člověka a jejich prevence
• plánované rodičovství
Změny v životě člověka a jejich prevence
• potrat a jeho rizika, neplodnost, asistovaná reprodukce
Změny v životě člověka a jejich prevence
• potrat a jeho rizika, neplodnost, asistovaná reprodukce
Změny v životě člověka a jejich prevence
• těhotenství a porod, vývoj jedince
Změny v životě člověka a jejich prevence
• lidská sexualita a její odlišnosti, poruchy sexuální preference, sexuální deviace
Péče o zdraví
• člověk ve zdraví a nemoci
Péče o zdraví
• člověk ve zdraví a nemoci
Péče o zdraví
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rodiny i nejbližším okolí

• člověk ve zdraví a nemoci

• popíše zvláštnosti stravování nemocných, definuje pojmy dieta a dietní systém

Péče o zdraví
• péče o nemocné, stravování nemocných, podávání léků
Péče o zdraví
• prevence léčení přírodními prostředky
Péče o zdraví
• preventivní lékařská péče a význam očkování

• vytváří si vlastní názor na alternativní medicínu, je schopen argumentovat a
poukázat na její klady i zápory
• 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
• uplatňuje osvojené preventivní způsoby chování

• chápe pojem prevence a význam očkování pro zdraví člověka

• chápe význam preventivní lékařské péče a preventivních prohlídek
• vyjmenuje nejčastější možné rizikové situace, navrhne postupy řešení při
mimořádných situacích a chová se tak, aby neohrožoval bezpečí své ani bezpečí
druhých lidí
• zná důležitá telefonní čísla tísňového volání

Péče o zdraví
• preventivní lékařská péče a význam očkování
• ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
• ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče
Péče o zdraví
• preventivní lékařská péče a význam očkování
• ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
• ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče
Péče o zdraví
• preventivní lékařská péče a význam očkování
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• agresivita, lidská společnost a násilí
• nebezpečné situace, řešení mimořádných situací
• osobní bezpečí
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• agresivita, lidská společnost a násilí
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• efektivně uplatňuje zásady bezpečnosti silničního provozu v životě
• projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy;
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc

• chápe nebezpečí internetové komunikace a virtuálních přátelství, chová se
zodpovědně při používání elektronické komunikace
• chápe pojem šikana a agrese, je schopen uvést znaky šikany, její projevy, důvody
šikanování, možnou pomoc a prevenci
• chápe pojmy kriminalita, vandalismus, xenofobie, rasismus a přijímá
zodpovědnost za své chování
• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi

• nebezpečné situace, řešení mimořádných situací
• osobní bezpečí
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• bezpečnost silničního provozu
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• poskytování první pomoci
• rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč.
zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění
bezpečnosti)
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• bezpečný internet, kyberšikana
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• šikana a agrese, kriminalita, vandalismus, xenofobie, rasismus, domácí násilí
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• šikana a agrese, kriminalita, vandalismus, xenofobie, rasismus, domácí násilí
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
• šikana a agrese, kriminalita, vandalismus, xenofobie, rasismus, domácí násilí

Prevence zneužívání návykových látek
• drogy a závislost, účinky drog na lidský organismus
• chápe vliv drog na lidský organismus, spojuje zdravotní a psychosociální rizika
Prevence zneužívání návykových látek
spojená se zneužíváním návykových látek
• důvody vzniku závislostí, druhy závislostí
Prevence zneužívání návykových látek
• uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální • prevence zneužívání návykových látek
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i • modelové situace zaměřené na nácvik způsobu odmítání
mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
• centra odborné pomoci
• auto-destruktivní závislosti - psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a
jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu
• rozumí pojmu droga a závislost, uvede jednotlivé druhy závislostí i s příklady
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• kriminalita mládeže
• chápe základní zásady první pomoci při otravě omamnými látkami, poskytne
Prevence zneužívání návykových látek
adekvátní první pomoc a přivolá pomoc odbornou
• první pomoc při otravě návykovými látkami
Zdravý způsob života
• chápe význam zdravého stravování na lidské zdraví
• zdravá výživa a její význam
• orientuje se v grafickém znázornění potravinové pyramidy, chápe vhodné složení Zdravý způsob života
potravy a energetickou hodnotu potravin, vyjmenuje základní živiny potřebné pro • zásady zdravé výživy
život
• dává do souvislostí složení potravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
• vysvětlí rozdíl mezi zdravou a nezdravou potravou, zná jejich důsledky
• zná důsledky přejídání, rozumí pojmu obezita a poruchy příjmu potravy, je
schopen nastínit možné způsoby řešení, aktivně se snaží předcházet těmto
onemocněním

Zdravý způsob života
• vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člověka
Zdravý způsob života
• nežádoucí způsoby výživy lidí, poruchy příjmu potravy a přejídání
Zdravý způsob života
• nežádoucí způsoby výživy lidí, poruchy příjmu potravy a přejídání

Zdravý způsob života
• cizorodé látky v potravě, geneticky upravené potraviny
• vyjádří vlastní názor k alternativní výživě, je schopen uvést její pozitiva a negativa Zdravý způsob života
• alternativní strava
Zdravý způsob života
• orientuje se v problematice reklamy, vysvětlí pojem klamavá reklama a uvádí
příklady možného vlivu reklamy na stravování lidí
• reklama ve výživě
Zdravý způsob života
• vysvětlí rozdíl mezi stravováním dospělých a výživou kojence, dětí a sportovců
• výživa kojence, dětí a sportovců
Zdravý způsob života
• popíše zvláštnosti stravování nemocných
• stravování nemocných
• chápe důležitost péče o zdraví, přijímá odpovědnost za péči o své vlastní duševní Hodnota a podpora zdraví
zdraví
• péče o duševní zdraví
Hodnota a podpora zdraví
• definuje pojem spánek, vysvětlí jeho význam pro zdraví člověka
• spánek a jeho význam
• definuje pojem stres, uvede příčiny jeho vzniku, možné reakce lidského organismu Hodnota a podpora zdraví
• uvede příklady cizorodých látek v potravě a jejich možná vliv na zdraví člověka,
uvede příklady geneticky modifikovaných potravin
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na stres, navrhne možná řešení zvládání stresu

• stres a jeho vztah ke zdraví člověka

• aktivně uplatňuje osvojená preventivní opatření proti stresu a zátěži

Hodnota a podpora zdraví
• stres a jeho vztah ke zdraví člověka
Hodnota a podpora zdraví
• relaxace a regenerace lidského organismu

• samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým
situacím

Hodnota a podpora zdraví
• hygiena
Hodnota a podpora zdraví
• chápe význam pohybové aktivity pro zdraví člověka, aktivně se snaží zapojovat
dostatek pohybové aktivity do svého volného času
• pohybová aktivita a její význam pro zdraví člověka
• projevuje odpovědný vztah k sobě samému i druhým lidem, snaží se poznávat
Osobnostní a sociální rozvoj
sebe sama
• empatie a schopnost aktivního naslouchání
• sebepoznání, sebehodnocení, autoevaluace
Osobnostní a sociální rozvoj
• chápe význam citů v lidském životě a jejich vliv na lidské chování
• empatie a schopnost aktivního naslouchání
• dopad vlastního jednání a chování
• uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
nebezpečí i mimořádných událostí
• klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní
úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence
vzniku mimořádných událostí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• uvědomuje si význam nejen osobní a intimní hygieny, ale i psychohygieny
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

5.20 Pracovní činnosti
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
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

8

Pracovní činnosti
Člověk a svět práce
Charakteristika - 1.stupeň
Předmět se cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání
o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od
ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti
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Název předmětu

Pracovní činnosti

žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy:
Práce s drobným materiálem,
Konstrukční činnosti,
Pěstitelské práce,
Příprava pokrmů,
Pro školu jsou povinné.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze
sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.
Charakteristika - 2.stupeň
Žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických
okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku
žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a
pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Celek Člověk a svět práce je na 1. stupni vyučován v předmětu - PRACOVNÍ ČINNOSTI.
předmětu (specifické informace o předmětu Je mu určena časová dotace 1 hodina týdně v 1. až 5. ročníku.
Předmět je zaměřen na druhém stupni na okruhy pěstitelství a svět práce. Okruh pěstitelství je vyučován v
důležité pro jeho realizaci)
7. ročníku. Okruh Svět práce je určen pro8. a9. ročník.
Integrace předmětů
• Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy

•

Etická výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
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Pracovní činnosti
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• snaží se obkreslit a vystřihnout jednoduchou šablonu

• trhá, mačká, lepí, vystřihuje, překládá, skládá papír

• pracuje podle slovního návodu

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Český jazyk - 1. ročník
--> Matematika - 1. ročník
--> Tělesná výchova - 1. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
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Pracovní činnosti

1. ročník

• dodržuje hygienické podmínky, bezpečnostní pravidla

• snaží se o hnětení, válení, vykrajování, vytlačování modelovací hmoty (popř.
keramické hlíny)

• pokouší se vytvářet jednoduché dekorace a přání dle příležitosti

• snaží se zvládat práci s drobným materiálem

• navléká korálky, sestavuje jednoduchý motiv

• seznamuje se s jednoduchým provlékáním, s jehlou a nití (navlékání), pracuje s
odstřižky textilu

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
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Pracovní činnosti

1. ročník

• snaží se zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí

• pokouší se o montáž a demontáž stavebnicových prvků

• provádí pozorování přírody

• podle pokynů se snaží pracovat se semeny rostlin

• s pomocí připraví tabuli pro jednoduché stolování

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin, skladování potravin
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Pracovní činnosti

1. ročník

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
Příprava pokrmů
• seznamuje se s pravidly stolování a hygienickými zásadami stolování
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin, skladování potravin
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Pracovní činnosti
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 3. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Český jazyk - 2. ročník
--> Matematika - 2. ročník
--> Tělesná výchova - 2. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Pracovní činnosti

2. ročník

•

Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• obkreslí, vystřihne jednoduchou šablonu

• trhá, mačká, lepí, vystřihuje, překládá, skládá papír

• pracuje podle slovního návodu

• dodržuje hygienické podmínky, bezpečnostní pravidla

• zvládá hnětení, válení, vykrajování, vytlačování modelovací hmoty (popř.
keramické hlíny)

Učivo
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,
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Pracovní činnosti

2. ročník

• vytváří jednoduché dekorace a přání dle příležitosti

• zvládá práci s drobným materiálem

• navléká korálky, sestavuje jednoduchý motiv

• zvládá jednoduché provlékání, seznamuje se s jehlou a nití (navlékání), pracuje s
odstřižky textilu

• zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí

• zvládá montáž a demontáž stavebnicových prvků

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Konstrukční činnosti

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,
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• provádí pozorování přírody

• podle pokynů pracuje se semeny rostlin

• připraví tabuli pro jednoduché stolování

• dodržuje pravidla stolování a hygienické zásady stolování

2. ročník
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin, skladování potravin
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin, skladování potravin
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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2. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Pracovní činnosti
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, překládat papír

• umí vytvářet jednoduché tvary z papíru

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
--> Výtvarná výchova - 3. ročník
--> Český jazyk - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Tělesná výchova - 3. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
Práce s drobným materiálem
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3. ročník

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
Práce s drobným materiálem
• dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní
materiál
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
• vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
Práce s drobným materiálem
materiálů
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
• umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil, přišít knoflíky, slepit textilii, naučí Práce s drobným materiálem
se sešívání látky a ozdobný steh
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
Využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Využití tradic a lidových zvyků, řemesla
• zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Využití tradic a lidových zvyků, řemesla
• dovede sestavovat stavebnicové prvky, umí montovat a demontovat stavebnici
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,
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Pracovní činnosti

3. ročník

• zná základy péče o pokojové květiny (otírání listů, zalévání, kypření)

• pečuje o nenáročné rostliny

• umí zasít semena

• provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
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• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

• připraví tabuli pro jednoduché stolování

• chová se vhodně při stolování

3. ročník
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Pracovní činnosti

3. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Pracovní činnosti
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného materiálu

Učivo

Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu Práce s drobným materiálem
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Pracovní činnosti

4. ročník

• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

• využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic

• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

• pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

• provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
využití tradic a lidových zvyků, řemesla
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
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Pracovní činnosti

4. ročník

• ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

• volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
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Pracovní činnosti

4. ročník

• orientuje se v základním vybavení kuchyně

• připraví samostatně jednoduchý pokrm

• dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam

485

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Pracovní činnosti

4. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Pracovní činnosti
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své

Učivo
Práce s drobným materiálem
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Pracovní činnosti
představivosti různé výrobky z daného materiálu

5. ročník

vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu Práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
Práce s drobným materiálem
práce; poskytne první pomoc při úrazu
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
Práce s drobným materiálem
• využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
vlastnosti materiálů / přírodniny, modelovací hmota, papír
fólie aj./
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
Využití tradic a lidových zvyků, řemesla
• provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Konstrukční činnosti
• pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Konstrukční činnosti
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
• provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a
Pěstitelské práce

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,

a karton, textil, drát,
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5. ročník

pozorování

• ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

• volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
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5. ročník

• orientuje se v základním vybavení kuchyně

• připraví samostatně jednoduchý pokrm

• dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

výživa rostlin
osivo
pěstování ze semen v místnosti /na zahradě/
/okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj./
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam
Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
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5. ročník
výběr a nákup potravin,
skladování potravin
jednoduchá úprava stolu,
pravidla správného stolování
technika v kuchyni - historie a význam
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Pracovní činnosti
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Přírodopis - 7. ročník
--> Český jazyk a literatura - 6. ročník
--> Výchova k občanství - 6. ročník
--> Přírodopis - 6. ročník
--> Zeměpis - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 6. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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7. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti, poskytne první
pomoc při úrazu v přírodě, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Učivo

Pěstitelské práce, chovatelství
Bezpečnost a chování na školním pozemku.
Základní hygienické návyky
Správné zacházení s pracovními pomůckami
Pěstitelské práce, chovatelství
• používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
Popis a funkce jednotlivého pracovního nářadí.
Správné zacházení a údržba
Pěstitelské práce, chovatelství
• volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
Půda - vznik, vlastnosti, rozdělení, výživa rostlin, kompost, zpracování půdy na
zahradě
Zelenina - osivo, výsev, rozdělení, pěstování vybraných druhů zeleniny, ochrana
před škodlivými činiteli
Ovocné rostliny - druhy ovocných rostlin, uskladnění a zpracování
Léčivé rostliny a koření - bylinky a zdraví člověka, léčivé účinky, jedovaté rostliny drogy.
Alergie
Pěstitelské práce, chovatelství
• pěstuje a vyžívá květin pro výzdobu
Okrasné rostliny - základy ošetřování pokojových květin.
Květiny v exteriéru x interiéru, jednouchá vazba řezaných květin, aranžmá sušených
květin
• prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se Pěstitelské práce, chovatelství
zvířaty
Chov domácích zvířat, vhodné podmínky pro chov, hygiena a bezpečnost chování
domácích i užitkových zvířat
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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7. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Pracovní činnosti

8. ročník

Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• vytváří si pozitivní vztah k práci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Výchova ke zdravému životnímu stylu - 7. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
TRH PRÁCE
povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter
a druhy pracovních činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní;
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8. ročník

rovnost příležitostí na trhu práce
povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter
• učí se odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
a druhy pracovních činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní;
rovnost příležitostí na trhu práce
• vytváří si potřebnou sebedůvěru k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter
člověka
a druhy pracovních činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní;
rovnost příležitostí na trhu práce
• učí se objektivnímu poznávání okolního světa
povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter
a druhy pracovních činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní;
rovnost příležitostí na trhu práce
povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter
• vytváří si postoj k technice a životnímu prostředí
a druhy pracovních činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní;
rovnost příležitostí na trhu práce
• posoudí své možnosti při rozhodování a volbě vhodného povolání a profesní
VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
přípravy
základní principy; sebepoznávání:
osobní zájmy a cíle, tělesný a 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
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

ŠVP výstupy
Učivo
• chápe práci a pracovní příležitost jako seberealizaci, sebeaktualizaci a příležitost k VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
rozvíjení podnikatelského myšlení
- informační základna pro volbu povolání
- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
• orientuje se v různých oborech lidské činnosti, ve formách fyzické i duševní práce VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
- informační základna pro volbu povolání
- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
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9. ročník

• osvojuje si potřebné poznatky a dovednosti významné pro možnost uplatnění v
dané profesi

VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
- informační základna pro volbu povolání
- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
• uvědomuje si možnosti uplatnění vzhledem k vlastní volbě profesního zaměření VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
- informační základna pro volbu povolání
- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
• chápe význam svých poznatků a dovedností pro další životní a profesní orientaci VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
- informační základna pro volbu povolání
- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE
- informační základna pro volbu povolání
- práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
• využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
- náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
• prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh ZAMĚSTNÁNÍ
práce
- pracovní příležitosti v obci (regionu), 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
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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9. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

5.21 Volitelný předmět
5.21.1 Informatika - volitelná

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Informatika - volitelná

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Mezipředmětové vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

•

Etická výchova
Kompetence k učení:
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Název předmětu
Kompetence k řešení problémů:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Informatika - volitelná
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• rozlišuje pojmy hardware a software

Informatika - volitelná

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Anglický jazyk - 9. ročník
--> Matematika - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Výtvarná výchova - 9. ročník
--> Chemie - 9. ročník
--> Hudební výchova - 9. ročník
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Přihlášení a odhlášení ze sítě.
Bezpečnost práce v síti (hesla).
HARDWARE – SOFTWARE
• vysvětlení pojmů
• HW – základní jednotka (procesor, pevný disk, operační paměť, mechaniky + vnější
paměťová média, karty, porty, zdroj, základní deska)
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9. ročník

• dokáže vysvětlit funkce procesoru, operační paměti a pevného disku a jakým
způsobem ovlivňují výkon počítače
• zná jednotky, kterými se označuje výkon procesorů a kapacita pamětí
• dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit sem nejběžnější zařízení
• dokáže vysvětlit pojem software, zná základní skupiny software
• dokáže vysvětlit jaké programy sem zařazujeme, k čemu takové programy slouží
• orientuje se na klávesnici a uspořádává si okna pro svou práci

• suverénně pracuje s myší
• samostatně si uspořádává data na svém uživatelském kontě

• dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést jeho význam

• zná základní služby Internetu a ví k čemu slouží

• el. poštu dokáže používat pro komunikaci i pro odesílání a přijímání souborů
(prací, úkolů)

• jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G, T)
• HW – periferie (klávesnice, myš, monitor, tiskárny, reproduktory, …)
• SW – operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy, komprimační
programy¨
• HW – základní jednotka (procesor, pevný disk, operační paměť, mechaniky + vnější
paměťová média, karty, porty, zdroj, základní deska)
• jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G, T)
• HW – periferie (klávesnice, myš, monitor, tiskárny, reproduktory, …)
• SW – operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy, komprimační
programy¨
• SW – operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy, komprimační
programy¨
Ovládání OS Windows
• orientace na klávesnici, důležité klávesy – Enter, Esc, Delete, Backspace, kurzorové
šipky, Shift …
• práce s okny – zavřít, minimalizovat na lištu, maximalizovat na celou obrazovku,
zmenšit do původní velikosti, změna velikosti nemaximalizovaného okna, posun
okna za titulkový pruh, rolování obsahem okna (posuvníky), přepínání mezi okny
Ovládání OS Windows
• práce s myší – klik, uchopení a tažení, dvojklik, klik pravým tlačítkem …
Práce se složkami a soubory:
• postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a odstranění složky či
souboru včetně variant (menu, myš, klávesové zkratky)
Internet:
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, www, el. konference, e-banking, …
příp. telnet,)
Internet:
• co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, www, el. konference, e-banking, …
příp. telnet,)
El. pošta = e-mail
• přístup k poště (samostatná služba, přes web. rozhranní)
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9. ročník

• poštovní programy
• napsání zprávy, čtení došlé zprávy, smazání došlé zprávy
• odpověď (Reply) a poslat kopii došlé zprávy dál (Forward)
• připojení přílohy (Attachment) k odesílané zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy
• web používá jako zdroj informací
WWW = world wide web = web:
• pojmy: hypertext, multimediální
• pohyb po webu:
- přes hypertextové odkazy
- známá adresa
- vyhledávání
• ukládání z webu:
- obrázek
- celá stránka
- vykopírování části textu
Textové editory – Word
• dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující a změny uložit
• otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné místo, pod jiným jménem)
• pohyb v dokumentu, označení části textu (klávesnice, myš)
• pojmy: slovo, věta, odstavec – jak je chápe Word, zobrazení netisknutelných znaků
• umí změnit vlastnosti písma a odstavců
Textové editory – Word
• změna vlastností písma (panel nástrojů, menu: Formát – Písmo)
• psaní textu, diakritika, základní typografická pravidla, vložení symbolu (znaky,
které nejsou na klávesnici)
• změna vlastností odstavce (panel nástrojů, menu: Formát – Odstavec)
• do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej Textové editory – Word
umístit do textu
• vložení obrázku (klipart, WordArt, automatické tvary, obrázek ze souboru do
textového pole), nastavení vlastností: pravé tlačítko myši –
Textové editory – Word
• dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle
potřeb a umístit ji do textu
Formát objektu (velikost, barvy a čáry, obtékání), vytvoření obrázku v grafickém
editoru a vložení do Wordu
• pojmy: buňka, řada, sloupec
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9. ročník

• vytvoření jednoduché tabulky, naplnění údaji, změna vlastností tabulky vč.
přidávání a ubírání řad nebo sloupců
• spolupráce s Excesem
Tabulkové procesory – Excel
• orientuje se v Excelovském okně, sešitě apod.
• k čemu jsou tabulkové procesory
• pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka
• pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu
• dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její vzhled
Tabulkové procesory – Excel
• označení řady, sloupce, buněk
• zadávání údajů
• vzhled tabulky – Formát – Buňky (formát čísla, písmo, zarovnání, ohraničení,
stínování)
• vložení řady, sloupce, buněk, sloučení buněk, rozdělení buněk
• jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení)
Tabulkové procesory – Excel
• s daty pomocí vzorců dokáže provádět jednoduché početní operace
• jednoduché vzorce (součet, rozdíl, násobení, dělení)
Tabulkové procesory – Excel
• na základě tabulky dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled
• pojem: graf, vytvoření grafu, úprava vzhledu a vlastností grafu
Tabulkové procesory – Excel
• graf i tabulku dokáže vložit do Wordu
• vložení tabulky a grafu do Wordu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Informatika - volitelná

9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

5.21.2 Anglický jazyk - volitelný

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Anglický jazyk - volitelný
Charakteristika volitelného předmětu - Anglický jazyk - 1.a 2. ročník
Klademe důraz na utváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. Podporujeme aktivní účast žáka ve

501

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Anglický jazyk - volitelný

Anglický jazyk - volitelný
výuce, vedeme ho k tomu, aby dovedl komunikovat v cizím jazyce. Je cílem, aby žáci pochopili význam
znalosti cizího jazyka pro další studium, i běžný život.
Při rozšiřování slovní zásoby vycházíme z témat, která jsou blízká dětem tohoto věku. Žáci se učí rozumět
jednoduchým pokynům v AJ, reagovat na ně. Při upevňování a procvičování slovní zásoby využíváme práci s
názorem (s obrázkem, předměty). Žáci si osvojují základní pravidla gramatiky. Pracují ve dvojicích –
rozhovory, ve skupině – při řešení určitého úkolu, vyplňují úkoly v pracovním sešitě. Dbáme na názor, děti
se učí slovo zopakovat, zapsat, popř. nakreslit k němu obrázek. Během roku zpracovávají projekty na téma
– např. My family, My toys, apod. Ve vyučování zařazujeme písničky, říkanky (nácvik fonetiky, využíváme
poslech z CD), dále různé hry k upevnění dané slovní zásoby např. domino, pexeso. Výuka je doplněna o
představení v AJ (přiměřeně k věku dítěte).
Naším cílem je, aby se žáci naučili komunikovat v cizím jazyce, s využitím dosud získaným vědomostí. Např.
při webové videokonferenci nebo třeba při výměně vánočních pozdravů s žáky z jiných zemí.
Anglický jazyk je vyučován v 1. a ve 2. ročníku jako volitelný předmět s časovou dotacíjedna hodina týdně.

1. ročník

• --> Tělesná výchova - 1. ročník
ŠVP výstupy
• pozdraví, představí se, pojmenuje základní členy rodiny
Rodina
• pojmenuje hračky
Hračky
• rozliší základní barvy, rozumí a vybarvuje podle zadání (např. a red car)
Hračky
• počítá od jedné do deseti, zpívá píseň "Ten little fingers"
Školní pomůcky
• pojmenuje běžné předměty ve třídě
Školní pomůcky
• odpoví na otázku "How many?"
Školní pomůcky
• pojmenuje oblečení
Oblečení
• vybarví podle zadání (např. a green jumper)
Oblečení
• zpívá píseň "My favourite T-shirt"
Oblečení
• pojmenuje běžné předměty (dort, svíčka, dárek,...)
Narozeniny
• zazpívá písničku "Happy birthday, Partytime"
Narozeniny
Mezipředmětové vztahy

Učivo
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Anglický jazyk - volitelný

1. ročník

• odpoví na otázku "How old are you?"
• pojmenuje některé předměty používané v koupelně
• zpívá písničku "I wash my hands"
• pojmenuje některá zvířata
• odpoví na otázku "Do you like?"
• nakreslí zvíře podle zadání

Narozeniny
Koupání
Koupání
Zvířata
Zvířata
Zvířata

Anglický jazyk - volitelný
Mezipředmětové vztahy

2. ročník

•

--> Tělesná výchova - 2. ročník

ŠVP výstupy
• pojmenuje zvířata
• odpoví na otázku "Can you see?" yes, no
• zpívá píseň "Alphabet"
• pojmenuje předměty ve třídě
• vybarví podle zadání (a red chair, a yellow table, ...)
• zpívá píseň "The classroom song"
• pojmenuje jídlo, pití
• odpoví na otázku "Do you like? yes, no
• I like, I don´t like
• popíše části obličeje
• vybarví podle zadání (blue eyes, black hair, ...)
• zpívá píseň "My face"
• vyjmenuje pokoje v domě
• odpoví na otázku "Where is ...?"
• poslouchá a přiřadí, kde se daný předmět nachází
• pojmenuje letní oblečení
• vybarví podle zadání (a pink dress, a red sunhat, ...)
• zpívá píseň "Are you wearing something red?"
• pojmenuje sportovní potřeby (trampolína, míč, švihadlo, ...)

Učivo
Zvířata v Safari
Zvířata v Safari
Zvířata v Safari
Školní pomůcky
Školní pomůcky
Školní pomůcky
Jídlo, pití
Jídlo, pití
Jídlo, pití
Popis obličeje
Popis obličeje
Popis obličeje
Popis domu, pokoje
Popis domu, pokoje
Popis domu, pokoje
Oblečení
Oblečení
Oblečení
Sportovní činnosti
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Anglický jazyk - volitelný

2. ročník

• používá spojení "I´m playing with (my ball, my boat,...)"
• zpívá píseň "I´m skipping"

Sportovní činnosti
Sportovní činnosti

5.21.3 Logopedie

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Logopedie

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně individuální péče pro každého žáka. Výuku zajišťuje
odborná kvalifikovaná logopedka ve speciálně upravené učebně za využití logopedických pomůcek.
Individuální péče je zaměřena na nápravu řečových vad.
Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence pracovní:

Logopedie
Mezipředmětové vztahy

1. ročník

•
•
•

--> Český jazyk - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
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Logopedie

1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• postřehuje písmena

• rozezná délky samohlásek

• provádí analýzu a syntézu slabik.

•
•
•
•
•
•

--> Výtvarná výchova - 1. ročník
--> Tělesná výchova - 1. ročník
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence pracovní
Učivo
sluchové vnímání
analýza a syntéza slabik, průpravná cvičení
délka samohlásek
dechová cvičení, gymnastika mluvidel
čtení
postřehování písmen a slabik
sluchové vnímání
analýza a syntéza slabik, průpravná cvičení
délka samohlásek
dechová cvičení, gymnastika mluvidel
čtení
postřehování písmen a slabik
jazyková výchova
rytmizace, říkanky, říkanky s pohybem
konverzace, dramatizace
sluchové vnímání
analýza a syntéza slabik, průpravná cvičení
délka samohlásek
dechová cvičení, gymnastika mluvidel
čtení
postřehování písmen a slabik
jazyková výchova
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Logopedie

• rozlišuje náslechovou hlásku

• provádí analýzu a syntézu slabik a slov

• užívá ve větách přídavná jména, předložky a slovesa

• tvoří synonyma
• provádí bezpečně analýzu a syntézu slov

1. ročník
rytmizace, říkanky, říkanky s pohybem
konverzace, dramatizace
sluchové vnímání
analýza a syntéza slabik, průpravná cvičení
délka samohlásek
dechová cvičení, gymnastika mluvidel
čtení
postřehování písmen a slabik
jazyková výchova
rytmizace, říkanky, říkanky s pohybem
konverzace, dramatizace
škola, podzim
počasí, zahrada, chování, reprodukce a dramatizace pohádek
analýza a syntéza slabik a slov, délka samohlásek, rozlišování hlásek
průpravná cvičení
dechová a artikulační cvičení, prosodické faktory řeči
postřehování slabik a slov
užívání předložek, tvorba vět, užití přídavných jmen, tvoření synonym, užití sloves
rozvíjení samostatného mluvního projevu - prosba, žádost, souhlas, nesouhlas,
rodina, blahopřání, popis
osoby, loučení, vítání
analýza a syntéza slov, délky
samohlásek, tvrdé a měkké slabiky, opakování
dechová, fonační a artikulační cvičení
postřehování trojslabičných a víceslabičných slov, čtení souvislého textu, opakování
slova protikladná, vlastní tvorba - příběh, pohádka, sestavení příběhu s danými
slovy, hádanky
dechová, fonační a artikulační cvičení
postřehování trojslabičných a víceslabičných slov, čtení souvislého textu, opakování
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Logopedie

• rozeznává tvrdé a měkké slabiky

1. ročník
slova protikladná, vlastní tvorba - příběh, pohádka, sestavení příběhu s danými
slovy, hádanky
konverzace a dramatizace
telefonování, povolání, zaměstnání, volný čas, Velikonoce – lid. zvyky, mláďata,
těšíme se na prázdniny
samohlásek, tvrdé a měkké slabiky, opakování
dechová, fonační a artikulační cvičení
postřehování trojslabičných a víceslabičných slov, čtení souvislého textu, opakování
slova protikladná, vlastní tvorba - příběh, pohádka, sestavení příběhu s danými
slovy, hádanky
konverzace a dramatizace
telefonování, povolání, zaměstnání, volný čas, Velikonoce – lid. zvyky, mláďata,
těšíme se na prázdniny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

5.21.4 Konverzace v anglickém jazyce

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9
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Název předmětu
Oblast

Konverzace v anglickém jazyce

Charakteristika předmětu

Charakteristika volitelného předmětu- Konverzace v anglickém jazyce
Hlavní náplní předmětu je rozvíjení komunikačních kompetencí žáků. Žáci by měli porozumět čtenému
textu, ve kterém užitá slovní zásoba odpovídá jejich jazykové úrovni.Postupně by měl žák umět používat
základní typy vět a komunikovat o sobě a jiných lidech, o tom, co dělají, o místech, o vlastnictví atd. Rovněž
by žáci měli být schopni komunikovat s cizincem v běžných situacích a konverzovat na jednoduchá témata.
Rozšiřuje se rovněž audiální výuka. Žák by si měl osvojit omezený repertoár krátkých jednoduchých frází,
které se týkají předvídatelných základních jazykových situací.
Žáci jsou průběžně seznamováni s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu Výuka probíhá ve třídě. Zahrnuje návštěvy divadelních a filmových představení v anglickém jazyce,
jedenkrát ročně několikadenní pobyt ve Velké Británii, a v neposlední řadě aktivní připomínání zvyků a
důležité pro jeho realizaci)
obyčejů, které jsou typické pro anglicky mluvící země.
Mezipředmětové vztahy
• Etická výchova
Konverzace v anglickém jazyce
Mezipředmětové vztahy

8. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 8. ročník
--> Anglický jazyk - 8. ročník
--> Dějepis - 8. ročník
--> Výchova k občanství - 8. ročník
--> Přírodopis - 8. ročník
--> Zeměpis - 8. ročník
--> Hudební výchova - 8. ročník

ŠVP výstupy
• čte nahlas a poměrně plynule texty odpovídajícího rozsahu se zřejmým cizím
přízvukem

Učivo
*jednoduché texty, převážně z novin a časopisů (Bridge, Hello)
*slovní zásoba
*tématické okruhy - My last holiday, Describe your weekend, My friend, The best
day of my life, The place where you would like to live, The book that I like, My
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8. ročník

hobby, Winter sports, My favourite film, My favourite food, Your dream holidays,
My hero, What will be your future like?, The house or flat where you live
• ve velké míře rozumí obsahu textů, je schopen vyhledat známé výrazy, fráze a
*jednoduché texty, převážně z novin a časopisů (Bridge, Hello)
odpovědi na otázky
*slovní zásoba
*tématické okruhy - My last holiday, Describe your weekend, My friend, The best
day of my life, The place where you would like to live, The book that I like, My
hobby, Winter sports, My favourite film, My favourite food, Your dream holidays,
My hero, What will be your future like?, The house or flat where you live
*jednoduché texty, převážně z novin a časopisů (Bridge, Hello)
• většinou je schopen porozumět jednoduché jasně formulované promluvě a
konverzaci
*slovní zásoba
*tématické okruhy - My last holiday, Describe your weekend, My friend, The best
day of my life, The place where you would like to live, The book that I like, My
hobby, Winter sports, My favourite film, My favourite food, Your dream holidays,
My hero, What will be your future like?, The house or flat where you live
• učí se používat dvojjazyčný slovník
*slovní zásoba
*slovní zásoba
• téměř bez pochybení zvládne sestavit jednoduché sdělení (písemně i ústně)
týkající se situací, které souvisí s životem v rodině, škole a probíranými tem. okruhy *tématické okruhy - My last holiday, Describe your weekend, My friend, The best
day of my life, The place where you would like to live, The book that I like, My
hobby, Winter sports, My favourite film, My favourite food, Your dream holidays,
My hero, What will be your future like?, The house or flat where you live
• s menší pomocí učitele dokáže gramaticky správně vytvořit a obměnit jednoduché *jednoduché texty, převážně z novin a časopisů (Bridge, Hello)
věty a krátké texty, při tom se dopouští elementárních chyb
*slovní zásoba
*tématické okruhy - My last holiday, Describe your weekend, My friend, The best
day of my life, The place where you would like to live, The book that I like, My
hobby, Winter sports, My favourite film, My favourite food, Your dream holidays,
My hero, What will be your future like?, The house or flat where you live
• bez větších problémů zvládá vyžádat jednoduchou informaci, stále je jasné, co se *slovní zásoba
pokouší vyjádřit
*tématické okruhy - My last holiday, Describe your weekend, My friend, The best
day of my life, The place where you would like to live, The book that I like, My
hobby, Winter sports, My favourite film, My favourite food, Your dream holidays,
My hero, What will be your future like?, The house or flat where you live
• dokáže užívat každodenní krátké výrazy, pomocí nichž se domluví v běžných
*jednoduché texty, převážně z novin a časopisů (Bridge, Hello)

509

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Konverzace v anglickém jazyce

8. ročník

situacích. V neobvyklých situacích dochází k častým selháním v jazykové komunikaci *slovní zásoba
a nedorozuměním.
*tématické okruhy - My last holiday, Describe your weekend, My friend, The best
day of my life, The place where you would like to live, The book that I like, My
hobby, Winter sports, My favourite film, My favourite food, Your dream holidays,
My hero, What will be your future like?, The house or flat where you live
Konverzace v anglickém jazyce
Mezipředmětové vztahy

9. ročník

•
•
•
•
•
•
•

--> Český jazyk a literatura - 9. ročník
--> Anglický jazyk - 9. ročník
--> Dějepis - 9. ročník
--> Výchova k občanství - 9. ročník
--> Přírodopis - 9. ročník
--> Zeměpis - 9. ročník
--> Hudební výchova - 9. ročník

ŠVP výstupy
• čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu

• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci

Učivo
*slovní zásoba
*základní vztahy
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
*základní vztahy
*v novinách a časopisech rozumí jednoduchým článkům o lidech (o jejich bydlišti,
věku apod.)
*rozumí tomu, jaké údaje jsou požadovány v dotaznících a ve formulářích
*rozumí nejdůležitějším počítačovým výrazům
*rozumí krátkým psaným pozdravům na pohlednicích
*v každodenních situacích rozumí jednoduchým vzkazům od přátel
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
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9. ročník

• odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu

• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informace nebo význam slova ve shodném
výkladovém slovníku

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

• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
*základní vztahy
*v novinách a časopisech rozumí jednoduchým článkům o lidech (o jejich bydlišti,
věku apod.)
*rozumí tomu, jaké údaje jsou požadovány v dotaznících a ve formulářích
*rozumí nejdůležitějším počítačovým výrazům
*rozumí krátkým psaným pozdravům na pohlednicích
*v každodenních situacích rozumí jednoduchým vzkazům od přátel
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
*základní vztahy
*umí někoho představit a používat fráze při setkání a loučení
*umí se dorozumět v obchodě, rozumí číslům, údajům o množství, cenách a čase
*dokáže podat informace o sobě, umí popsat, kde bydlí
*zvládá komunikovat v jednoduché podobě, umí zodpovědět jednoduché otázky,
dojít k jednoduchým zjištěním a reagovat na ně
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
*základní vztahy
*umí někoho představit a používat fráze při setkání a loučení
*umí se dorozumět v obchodě, rozumí číslům, údajům o množství, cenách a čase
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9. ročník

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace

• vyžádá jednoduchou informaci

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

*dokáže podat informace o sobě, umí popsat, kde bydlí
*zvládá komunikovat v jednoduché podobě, umí zodpovědět jednoduché otázky,
dojít k jednoduchým zjištěním a reagovat na ně
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
*základní vztahy
*umí někoho představit a používat fráze při setkání a loučení
*umí se dorozumět v obchodě, rozumí číslům, údajům o množství, cenách a čase
*dokáže podat informace o sobě, umí popsat, kde bydlí
*zvládá komunikovat v jednoduché podobě, umí zodpovědět jednoduché otázky,
dojít k jednoduchým zjištěním a reagovat na ně
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
*základní vztahy
*umí někoho představit a používat fráze při setkání a loučení
*umí se dorozumět v obchodě, rozumí číslům, údajům o množství, cenách a čase
*dokáže podat informace o sobě, umí popsat, kde bydlí
*zvládá komunikovat v jednoduché podobě, umí zodpovědět jednoduché otázky,
dojít k jednoduchým zjištěním a reagovat na ně
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer
*slovní zásoba
*základní vztahy
*umí někoho představit a používat fráze při setkání a loučení
*umí se dorozumět v obchodě, rozumí číslům, údajům o množství, cenách a čase
*dokáže podat informace o sobě, umí popsat, kde bydlí
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9. ročník
*zvládá komunikovat v jednoduché podobě, umí zodpovědět jednoduché otázky,
dojít k jednoduchým zjištěním a reagovat na ně
Tematické okruhy - At a restaurant, My favourite food, Who am I?, My ambition,
My favourite season, Secondary school, Holidays, Christmas time, London and UK,
Thanksgiving Day, Winter and winter sports, The USA, Easter, Summer

5.21.5 Literární výchova

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Literární výchova
Charakteristika volitelného předmětu - LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Literární výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce. Využívá i dramatické
improvizace.
V dramatických hrách dostávají děti příležitost zažít situace. Vyzkoušet různé možnosti řešení, vžít se do
role někoho jiného, zažít a pochopit lidské city, myšlenky a názory, hledat skutečné motivy jednání a naučit
se v nich orientovat. Literární výchova staví na vlastní zkušenosti a prožitku. Rozvíjí schopnost kontaktu a
slovní i mimo slovní komunikace, pěstuje se umění naslouchat si vzájemně. Rozvíjí se schopnost orientovat
v životních situacích a mezilidských vztazích.

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
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Název předmětu
Kompetence k řešení problémů:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Literární výchova
Mezipředmětové vztahy

1. ročník

•
•
•
•

ŠVP výstupy
• poslouchá uvědoměle literární texty
• dramatizuje přečtený text
• vypráví, co ho v textu zaujalo
• reprodukuje obsah textu
• čte ve vhodném frázování a tempu
• čte porozuměním texty přiměřené věku
• rozliší vyjadřování v próze a ve verších
• užívá s porozuměním literární pojmy
• ilustruje jednoduchou děj. posloupnost
• zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace
• dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat zákl. emoce
• rozlišuje herní a reálnou situaci
• vstupuje do jednoduchých rolí

Literární výchova

--> Tělesná výchova - 1. ročník
--> Prvouka - 1. ročník
--> Hudební výchova - 1. ročník
--> Výtvarná výchova - 1. ročník
Učivo
poslech literárních textů
zážitkové naslouchání
zážitkové čtení
kritické čtení
přednes básní
praktické ukázky
práce s dechem, šeptání, mluvení hlasité
praktické ukázky
pohádka, hádanka, báseň,
kniha, spisovatel, ilustrátor,
výtvarné zpracování příběhu
práce s dechem, šeptání, mluvení hlasité
slovní i mimoslovní komunikace
pravidla hry - herní dovednosti
improvizace, dialog, monolog
situační hry, jednání postav
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Literární výchova

1. ročník

vyjádření charakteru postavy
• zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
řešení dramatických situací
• spolupracuje ve skupině
improvizace, dialog, monolog
situační hry, jednání postav
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Literární výchova

1. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Literární výchova
Mezipředmětové vztahy

2. ročník

•
•
•
•

ŠVP výstupy
• poslouchá uvědoměle literární texty
• dramatizuje přečtený text
• vypráví, co ho v textu zaujalo
• reprodukuje obsah textu
• čte ve vhodném frázování a tempu
• čte porozuměním texty přiměřené věku
• rozliší vyjadřování v próze a ve verších
• užívá s porozuměním literární pojmy
• ilustruje jednoduchou děj. posloupnost
• zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace
• dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat zákl. emoce
• rozlišuje herní a reálnou situaci
• vstupuje do jednoduchých rolí
• zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
• spolupracuje ve skupině

--> Tělesná výchova - 2. ročník
--> Prvouka - 2. ročník
--> Hudební výchova - 2. ročník
--> Výtvarná výchova - 2. ročník
Učivo
poslech literárních textů
zážitkové naslouchání
přednes básní
zážitkové čtení
kritické čtení
praktické ukázky
praktické ukázky
praktické ukázky
pohádka, hádanka, báseň,
kniha, spisovatel, ilustrátor,
výtvarné zpracování příběhu
práce s dechem, šeptání, mluvení hlasité
slovní i mimoslovní komunikace
pravidla hry - herní dovednosti
improvizace, dialog, monolog
situační hry, jednání postav
řešení dramatických situací
vyjádření charakteru postavy
situační hry, jednání postav
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Literární výchova

2. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Literární výchova
Mezipředmětové vztahy

ŠVP výstupy
• poslouchá uvědoměle literární texty

3. ročník

•
•
•

--> Tělesná výchova - 3. ročník
--> Prvouka - 3. ročník
--> Hudební výchova - 3. ročník
Učivo
poslech literárních textů
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Literární výchova

3. ročník

zážitkové naslouchání
• dramatizuje přečtený text
přednes básní
• vypráví, co ho v textu zaujalo
zážitkové čtení
kritické čtení
• reprodukuje obsah textu
praktické ukázky
• čte ve vhodném frázování a tempu
práce s dechem, šeptání, mluvení hlasité
zážitkové čtení
• čte porozuměním texty přiměřené věku
kritické čtení
praktické ukázky
• rozliší vyjadřování v próze a ve verších
pohádka, hádanka, báseň,
• užívá s porozuměním literární pojmy
kniha, spisovatel, ilustrátor,
slovní i mimoslovní komunikace
• ilustruje jednoduchou děj. posloupnost
výtvarné zpracování příběhu
• zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace
práce s dechem, šeptání, mluvení hlasité
• dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat zákl. emoce
slovní i mimoslovní komunikace
improvizace, dialog, monolog
• rozlišuje herní a reálnou situaci
situační hry, jednání postav
řešení dramatických situací
• vstupuje do jednoduchých rolí
vyjádření charakteru postavy
• zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
situační hry, jednání postav
• spolupracuje ve skupině
pravidla hry-herní dovednosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Literární výchova

3. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.21.6 Estetické činnosti

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Estetické činnosti
Charakteristika volitelného předmětu - ESTETICKÉ ČINNOSTI
Žák zvládne techniky malby, kresby, plastického vyjádření. Estetické činnosti jsou úzce spjaty s ostatními
vyučovacími předměty.

519

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Estetické činnosti

Estetické činnosti
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•

--> Tělesná výchova - 3. ročník

ŠVP výstupy
• žák zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, kresbu suchým
pastelem, voskovkami a pastelkami

Učivo
Malba
- rozvíjení smyslové citlivosti,
teorie barvy,
barvy základní a doplňkové, teplé a studené,
výrazové vlastnosti, jejich kombinací
Malba
• žák dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,
- rozvíjení smyslové citlivosti,
teorie barvy,
barvy základní a doplňkové, teplé a studené,
výrazové vlastnosti, jejich kombinací
Kresba
• žák rozliší teplé a studené barvy, zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem,
perem
- poznává a využívá výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektů do celku
• žák modeluje z plastelíny, z hlíny, z papíru , z textilií, využívá přírodnin k vytvoření Modelování
nového objektu
- techniky plastického vyjádření, vztah zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly
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5.21.7 Dramatická výchova

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Dramatická výchova

Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

5.21.8 Seminář z českého jazyka

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Seminář z českého jazyka
Cílem vyučovacího předmětu je zvýšit jazykovou kulturu žáků v projevech ústních i písemných, rozšířit a
prohloubit znalosti žáků o českém jazyce a o jeho jednotlivých složkách a rozvinout jejich zájem o
dokonalejší poznání a ovládnutí českého jazyka.
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Název předmětu

Seminář z českého jazyka
Osnovy semináře z českého jazyka pro jednotlivé ročníky jsou pouze rámcové, učitel si je upravuje podle
potřeb, možností a zájmů žáků. Může tedy učivo probírat v různé šíři a hloubce, může některé učivo
vypustit, případně zařadit i jiné.
V každém ročníku je učivo rozděleno do pěti oddílů. Toto rozdělení neurčuje postup probírání, ale je
výrazem různých způsobů práce. To znamená, že tyto různé činnosti učitel tematicky spojuje a vhodně je
střídá. Tím se zvyšuje zájem žáků o vyučování.
Seminář z českého jazyka má pracovní charakter, proto se využívají metody, které vyžadují samostatnou
práci žáků. Tak v oddíle besedy o jazyce na základě referátů učitel nevykládá, ale žáci studují sami
z doporučené literatury, pořizují si poznámky a na jejich základě referují. O přednesených referátech žáci
pod vedením učitele diskutují.
Také k 2. oddílu se žáci připravují samostatným studiem z doporučené literatury a své poznatky prakticky
uplatňují jak při rozboru ukázek, tak ve cvičeních lexikálních i stylistických.
Úkolem 3. oddílu je naučit žáky pozorovat jazykové jevy, umět je vyhledávat a třídit.
Ve4. a5. oddílu si žáci opakují, doplňují a prohlubují pravopisné a mluvnické učivo.
Základní knihou, se kterou žáci pracují, je Čtení o českém jazyku od Jelínka a Vl. Styblíka, kromě toho se
užívají další jazykové příručky, případně příspěvky z novin a časopisů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu Vyučovací předmět seminář z českého jazyka se vyučuje jako volitelný předmět v 6. – 9. ročníku s časovou
dotací 1 hodina týdně. Vychází z výuky českého jazyka v jednotlivých ročnících s dále rozvíjí schopnosti a
důležité pro jeho realizaci)
dovednosti žáků.
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Seminář z českého jazyka
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•

Kompetence k učení
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Seminář z českého jazyka

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

ŠVP výstupy
• vypracuje výtah ze zadaného textu
• přednese referát
• o přednesených tématech se pokouší diskutovat

• čte text přiměřeným tempem, větnou melodií, přízvukem, výslovnost ..

• připraví si mluvní cvičení na dané téma
• vyhledává informace v dostupných informačních zdrojích

• ovládá základní pravopisné jevy
• rozšiřuje si slovní zásobu
• vytvoří vlastní jazykovou úlohu
• používá logické myšlení
• má přehled o nejvýznamnějších autorech a jejich dílech

Učivo
Besedy o jazyce na základě referátů
Besedy o jazyce na základě referátů
Rozvíjení vyjadřování žáků
Besedy o jazyce na základě referátů
Nesnáze s tříděním slov na slovní druhy, frekvence slovních druhů v jazykových
projevech
O mluvnickém rodu a čísle
O využívání slovesných časů a způsobů v češtině
Slovenský rod a vid jako prostředek odstiňování významu
Rozvíjení vyjadřování žáků
Správná zvuková výstavba věty – větná melodie, důraz, přízvuk, tempo, pauza
Spisovná výslovnost
Výrazné čtení, recitace
Samostatné mluvní projevy
Práce s prameny
Zdroje informací, kritický přístup
Bibliografie, odkazy, citace
Pravopisná cvičení
Jazykové úlohy – verbální logika, tvoření slov, přesmyčky
Jazykové úlohy – verbální logika, tvoření slov, přesmyčky
Jazykové úlohy – verbální logika, tvoření slov, přesmyčky
Znalostní kvízy z oblasti literatury, divadla, filmu

523

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Seminář z českého jazyka
Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP výstupy
• vypracuje výtah ze zadaného textu

• přednese referát

• o přednesených tématech se pokouší diskutovat

• rozliší nepravidelnost ve větné stavbě

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Učivo
Besedy o jazyce na základě referátů
Jazyk mluvený a psaný, posunková řeč
O mluvidlech a artikulaci
Rozlišení hlásek podle způsobu a místa artikulace
Hlásková a slabičná stavba slov
Vývoj českého pravopisu
Rozvíjení vyjadřování žáků
Besedy o jazyce na základě referátů
Jazyk mluvený a psaný, posunková řeč
O mluvidlech a artikulaci
Rozlišení hlásek podle způsobu a místa artikulace
Hlásková a slabičná stavba slov
Vývoj českého pravopisu
Rozvíjení vyjadřování žáků
Besedy o jazyce na základě referátů
Jazyk mluvený a psaný, posunková řeč
O mluvidlech a artikulaci
Rozlišení hlásek podle způsobu a místa artikulace
Hlásková a slabičná stavba slov
Vývoj českého pravopisu
Rozvíjení vyjadřování žáků
Využití souřadného a podřadného spojování vět, vyjadřování slovesného a
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9. ročník

• odliší přímou řeč od nepřímé

• vytvoří slohovou práci s využitím některých syntaktických jazykových prostředků

• vyhledává a vypisuje rozdílné jazykové jevy
• vytvoří charakteristiku jazyka našeho prostředí
• ovládá základní pravopisné jevy
• rozšiřuje si slovní zásobu
• vytvoří vlastní jazykovou úlohu
• používá logické myšlení
• má přehled o nejvýznamnějších autorech a jejich dílech

jmenného, nepravidelností ve větné stavbě /oslovení, samostatného větného členu,
vsuvky, elipsy/, přímá, nepřímá, případně polopřímá řeč
Využití souřadného a podřadného spojování vět, vyjadřování slovesného a
jmenného, nepravidelností ve větné stavbě /oslovení, samostatného větného členu,
vsuvky, elipsy/, přímá, nepřímá, případně polopřímá řeč
Využití souřadného a podřadného spojování vět, vyjadřování slovesného a
jmenného, nepravidelností ve větné stavbě /oslovení, samostatného větného členu,
vsuvky, elipsy/, přímá, nepřímá, případně polopřímá řeč
Shromažďování materiálu a jeho pořádání – téma – hlavní rozdíly mezi spisovnou
češtinou a jazykem našeho prostředí: ve slovní zásobě, v tvarosloví, ve výslovnosti …
Charakteristika jazyka našeho prostředí /obecná čeština, slangové prvky, nářečí/
Pravopisná cvičení
Jazykové úlohy – verbální logika, tvoření slov, přesmyčky
Jazykové úlohy – verbální logika, tvoření slov, přesmyčky
Jazykové úlohy – verbální logika, tvoření slov, přesmyčky
Znalostní kvízy z oblasti literatury, divadla, filmu

5.21.9 Seminář z matematiky

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Seminář z matematiky
Prostřednictvím tohoto vyučovacího předmětu se žáci 6.- 8. ročníku seznamují s číselnými údaji, diagramy,
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Seminář z matematiky
grafy ilustrujícími situaci, ve které žijí. Zajímavé úlohy podněcují tvořivost žáků, rozvíjí jejich logické myšlení
a hravou formou přispívají k rozvoji jejich abstraktního a exaktního myšlení. Při práci uplatňujeme různé
metody a postupy řešení, využíváme úsudek, postřeh, logickou úvahu i experiment.
Cílem tohoto vyučovacího předmětu v 9. ročníku je :
1. Procvičování a prohlubování probíraného učiva z matematiky v 9. ročníku.
2. Zopakování a odstranění nedostatků z učiva nižších ročníků.
3. Řešení slovních úloh s využitím mezipředmětových vztahů (fyzika, chemie).
4. Využití výše uvedeného k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.
5. Seznámení se základy rýsování.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět seminář z matematiky na 2. stupnije volitelným předmětem, určeným pro 6. - 9. ročník
předmětu (specifické informace o předmětu s časovou dotací 1 hodina týdně.
důležité pro jeho realizaci)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
učitel
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• Zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami.
kompetence žáků
• Vede žáky k plánování postupů a úkolů.
• Při práci uplatňujeme různé metody a postupy řešení, využíváme úsudek, postřeh, logickou úvahu i
experiment
• Vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech.
• Zařazuje zajímavé úlohy podněcující tvořivost žáků, rozvíjí jejich logické myšlení a hravou formou
přispívají k rozvoji jejich abstraktního a exaktního myšlení. Při práci uplatňujeme různé metody a
postupy řešení, využíváme úsudek, postřeh, logickou úvahu i experiment.
žáci
• Osvojují si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných
jevů.
• Vytváří zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh).
Kompetence k řešení problémů:
učitel
• S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení.
• Vede žáky k ověřování výsledků.
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Seminář z matematiky
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů

ŠVP výstupy
• nalezne řešení slovních úloh (nakreslí si schéma nebo náčrtek)

• experimentálními pokusy navrhne způsob řešení ; vyjádří zadané číslo jeho
zápisem daným počtem číslic za použití vhodně vkládaných znamének, závorek,
nebo zlomkových čar

Učivo
Úlohy rozvíjející postřeh a logické myšlení
- úlohy řešené postřehem
- úlohy řešené logickou úvahou
- úlohy řešené přesnými deduktivními postupy
Úlohy řešené experimentálními postupy
- čísla zapisovaná určitými číslicemi

Mocniny
- zajímavé úlohy na počítání s mocninami
• řeší slovní úlohy s ekologickým námětem pomocí matematických postupů, které si Úlohy s náměty z ekologie
osvojil v předešlých ročnících
- slovní úlohy, ve kterých se k výpočtům využívají údaje o Zemi (rozloha světadílů,
počty obyvatel), z přírody (rostliny, živočichové)
- slovní úlohy, ve kterých se počítá s výskytem různých druhů vod a se spotřebou
vody
- zajímavé úlohy týkající se ovzduší
- sestavování diagramů spotřeby energií v domácnosti
• ze zadané tabulky sestaví diagram
- sestavování diagramů spotřeby energií v domácnosti
• aplikuje znalosti rovinných obrazců při výpočtech obvodů a obsahů vyšrafovaných Kružnice a kruh
částí obrazců
- výpočty obvodů a obsahů obrazců ohraničených kruhovými oblouky
- sestrojení okenních výzdob (románské stavby, gotický sloh)
Úlohy řešené rovnicemi
• řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice
- slovní úlohy z běžného života vedoucí k sestavení a výpočtu lineárních rovnic
Úlohy řešené rovnicemi
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí lineárních rovnic
- slovní úlohy z běžného života vedoucí k sestavení a výpočtu lineárních rovnic
• najde chybu ve výpočtu, odstraní ji a úlohu vyřeší
Matematické kuriozity
• aplikuje získané znalosti mocnin při řešení zajímavých úloh s mocninami
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8. ročník
- odhalení chyb při nesprávných matematických důkazech
- zajímavé příběhy s matematickou zápletkou

Seminář z matematiky
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení

ŠVP výstupy
• uvedené operace využívá samostatně a bez chyb

• provádí odhady a zaokrouhluje s danou přesností

• používá matematickou symboliku

• žáci řeší – převážně samostatně - náročnější úlohy zejména slovní

• určí s jistotou podmínky řešitelností úlohy
• odhalí funkční vztahy v textu úlohy

Učivo
Opakování učiva z nižších ročníků
• operace s racionálními čísly, zlomky
• dělitelnost
• procenta
• mocniny a odmocniny
Opakování učiva z nižších ročníků
• operace s racionálními čísly, zlomky
• dělitelnost
• procenta
• mocniny a odmocniny
Opakování učiva z nižších ročníků
• operace s racionálními čísly, zlomky
• dělitelnost
• procenta
• mocniny a odmocniny
Zopakování a prohlubování učiva matematiky v 9. ročníku
• podobnost
• rovnice
Zopakování a prohlubování učiva matematiky v 9. ročníku
• lomené výrazy
Zopakování a prohlubování učiva matematiky v 9. ročníku
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• získání jistoty a samostatnosti při řešení úloh
• obhájení svého řešení před spolužáky
• získání jistoty při řešení těchto úloh
• získat návyky samostudia
• narýsuje různé druhy čar, zná jejich využití

• užívá kóty v jednoduchých případech
• seznámí se s technickým písmem

5.21.10

9. ročník
• funkce
Řešení slovních úloh s využitím mezipředmětových vztahů (fyzika, chemie)
• žáci řeší formou seminární práce náročnější úlohy, které konzultují s učitelem
Řešení slovních úloh s využitím mezipředmětových vztahů (fyzika, chemie)
• žáci řeší formou seminární práce náročnější úlohy, které konzultují s učitelem
Využití výše uvedeného k přípravě na přijímací zkoušky
• úlohy ze zadání zkoušek v minulých ročnících
Využití výše uvedeného k přípravě na přijímací zkoušky
• úlohy ze zadání zkoušek v minulých ročnících
Seznámení se základy rýsování
• pomůcky na rýsování
• rýsování čar
Seznámení se základy rýsování
• kótování
Seznámení se základy rýsování
• technické písmo

Přírodovědný seminář

1. ročník
2
Volitelný
Název předmětu
Oblast

2. ročník
2
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Přírodovědný seminář
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Přírodovědný seminář
V 8. a 9. ročníku se zaměřujeme především na životní prostředí a vliv chemických a přírodních látek na
lidský organismus. Žáci dostávají prostor danou problematiku dostatečně prostudovat, jsou vedeni
ke zdravému životnímu stylu a k zamyšlení se nad ekologickými problémy.
Výuka probíhá v odborné učebně fyzika-chemie s využíváním interaktivní tabule při výuce, zde probíhají i
laboratorní práce, které jsou součástí tohoto předmětu. Žáci dále využívají multimediální učebnu
informatiky pro získávání a prohlubování informací z výukových programů a internetu.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět přírodovědný seminář na 2. stupni je volitelným předmětem, určeným pro 6. - 9.ročník
předmětu (specifické informace o předmětu s časovou dotací 1 hodina týdně. Navazuje a prohlubuje vědomosti získané v hodinách přírodopisu, chemie,
důležité pro jeho realizaci)
fyziky, zeměpisu a matematiky.
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Kompetence k řešení problémů:
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence komunikativní:
kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence občanské:
Kompetence pracovní:
Přírodovědný seminář
Mezipředmětové vztahy
ŠVP výstupy
• uvede příklady významných vědců a jejich objevů

8. ročník

•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník
Učivo

Historie matematiky, fyziky a chemie
- zajímavosti z historie matematiky, fyziky a chemie
- historie objevů důležitých matematických a fyzikálních zákonů a chemických prvků
- nejznámější vědci
• zvolí postupy pro oddělování složek směsí o známém složení a dokáže prakticky z Oddělování složek směsí pevných a kapalných
dostupných pomůcek oddělit jednotlivé složky
- usazování, filtrace, krystalizace, destilace (laboratorní práce – přírodní materiály)
Voda
• zná techniku odebírání vzorků
- rozbor vod (fyzikální, chemický, biologický, mikrobiologický, radiometrický)
• provede orientační zkoušku znečištění
Voda
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8. ročník

• uvede příklady největších znečišťovatelů vodních zdrojů

• sestaví tabulku a sestrojí graf (v tabulkovém editoru) denní spotřeby vody v
domácnosti, vypočítá průměrnou denní spotřebu vody
• vysvětlí důležitost vody pro lidský organismus
• vyjmenuje jednotlivé složky vzduchu a nejzávažnější látky znečišťující ovzduší
• uvede příklady největších znečišťovatelů ovzduší

• řeší zajímavé slovní úlohy týkající se ovzduší
• svými slovy vysvětlí podstatu skleníkového efektu a kyselých dešťů

Přírodovědný seminář
Mezipředmětové vztahy

- zkoumání vody z různých zdrojů (měření teploty, měření pH, zjišťování barvy,
průhlednosti, zákalu, zjišťování pachu, orientační zjištění stupně znečištění)
Voda
- chemické a biologické čištění vody
- zdroje průmyslového znečištění vodních zdrojů (ve světě, v České republice, v
Brně)
Voda
- sledování denní spotřeby vody v domácnosti (sestavení tabulek a grafů)
Voda
- voda a lidský organismus
Vzduch
- složení vzduchu, získávání dusíku a kyslíku destilací vzduchu
Vzduch
- nejzávažnější látky znečišťující ovzduší v ČR, nejvyšší přípustné koncentrace
- hlavní znečišťovatelé ovzduší (ve světě, v české republice, v Brně)
Vzduch
- výpočty slovních úloh vztahujících se ke vzduchu
Práce s plyny
- vliv některých oxidů na životní prostředí (skleníkový efekt, kyselé deště)
- oxid uhličitý – vlastnosti, vznik v přírodě, příprava v laboratořích
- oxid siřičitý – vlastnosti, působení na rostliny
- kyslík – vlastnosti, vznik kyslíku v přírodě (fotosyntéza), příprava v laboratořích
- kyslík a lidský organismus (technika správného dýchání, nedostatek kyslíku)

9. ročník

•
•

--> Přírodopis - 6. ročník
--> Přírodopis - 7. ročník

ŠVP výstupy
• vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek

Učivo
Rozpustnost látek
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9. ročník

• vypočítá a připraví roztok dané koncentrace
• vyhledá fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
• uvede příklady názvů a vzorců nejznámějších nerostů

• posoudí dopad nedostatku, popř. nadbytku vitamínů a minerálů u člověka

• vlastními slovy vysvětlí dopad působení radioaktivních a otravných látek na
člověka
• vyjmenuje nejznámější chráněná území v ČR

• řeší slovní úlohy o pohybu pomocí lineárních rovnic

• vyjádří neznámou ze vzorce, dosadí a vypočítá zadanou hodnotu, uvede správné
jednotky
• stručně popíše výrobu papíru, piva, cukru a plastů

- rozpouštění látek a příprava roztoků
- vliv vnějších faktorů na rozpustnost látek (vliv teploty, míchání, plošného obsahu
na rychlost rozpouštění)
Rozpustnost látek
- příprava roztoků určitého složení (dané koncentrace)
Nerosty
- fyzikální a chemické vlastnosti
Nerosty
- krystalová struktura nerostů (jejich dělení)
- krystalové soustavy
Přírodní látky
- funkce těchto skupin látek (cukry, tuky, bílkoviny,) v organismech
- důkazy některých skupin přírodních látek
- vliv nedostatku, nadbytku vitamínů a minerálů na lidský organismus
Životní prostředí
- vliv radioaktivních a otravných látek na organismy
Životní prostředí
- stav životního prostředí v ČR, chráněná území (v nejbližším okolí)
- alternativní zdroje získávání
Řešení fyzikálních rovnic
- řešení slovních úloh o pohybu různými postupy
- řešení fyzikálních rovnic
Řešení fyzikálních rovnic
- řešení fyzikálních rovnic
Výroba některých organických látek
- výroba papíru
- výroba piva
- výroba plastů a syntetických vláken
- výroba cukru
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Pohybové hry

5.21.11

1. ročník
2
Volitelný

2. ročník
2
Volitelný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
1
0
0
0
0
Volitelný

Název předmětu
Oblast

Celkem
8. ročník
1
Volitelný

9. ročník
3
Volitelný

9

Pohybové hry

Charakteristika předmětu

Charakteristika volitelného předmětu - POHYBOVÉ HRY
Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené
činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při Tv,
bezpečnost při pohybových činnostech
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a
kondiční formy, cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a
pobyt v přírodě, další pohybové činnosti
c) činnosti podporující pohybové učení – komunikace v Tv, organizace při Tv, zásady jednání a chování,
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností,
zdroje informací o pohybových činnostech
Obsahové, časové a organizační vymezení
Organizace– žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu nebo ve
předmětu (specifické informace o předmětu volné přírodě. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny
důležité pro jeho realizaci)
danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění – relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném
sportovní oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá
veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Průřezová témata– v tomto předmětu jsou realizována: MKV, EV, MDV a VDO.
Pohybové hry
Mezipředmětové vztahy

3. ročník

•

--> Tělesná výchova - 3. ročník
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3. ročník

ŠVP výstupy
• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu
• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
• seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou
• dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků,projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
• dbá na správné dýchání
• zná kompenzační a relaxační cviky
• uplatňuje zásady pohybové hygieny
• zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného
nářadí a náčiní
• zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
• rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje
• cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
• dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve
vodě
• adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
• zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti
• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
• jedná v duchu fair-play

• respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích,
vytváří varianty osvojených pohybových her, zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a

Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu ,zdravotně zaměřené činnosti
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu ,zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
tělocvičné pojmy - komunikace v TV
bezpečnost při sportování
bezpečnost při sportování
bezpečnost při sportování
bezpečnost při sportování
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
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3. ročník

reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
• umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink

• učí se ovládat hru s basketbalovým míčem

• nacvičuje střelbu na koš

• nacvičuje přehazovanou

• zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi

• zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti

• je schopen soutěžit v družstvu

• umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji

• je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo

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

• zná techniku hodu kriketovým míčkem

základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití
netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
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3. ročník

• zná taktiku při běhu – k metě, sprintu,vytrvalostního běhu, při běhu terénem s
překážkami
• umí skákat do dálky
• nacvičí správnou techniku skoku z místa
• účastní se atletických závodů.
• umí šplhat na tyči

• zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, kotouly vpřed a vzad s různým
zakončením, stoj na lopatkách apod.
• provádí cvičení na švédské bedně

• zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – kruhy, žebřiny, lavičky apod.

• provádí kondiční cvičení s plnými míči

• projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli
pro zlepšení pohybové dovednosti
• respektuje zdravotní handicap
• zná význam sportování pro zdraví
• dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště
• dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky

základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly činností – her a soutěží, zásady jednání a
chování
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
vztah ke sportu – zásady jednání a chování – fair play
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5.22 Školní projekty
5.22.1 Etická výchova
Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Etická výchova
Charakteristika vzdělávacího oboru – Etická výchova
Cílem etické výchovy je proměna skupiny na společenství lidí, kteří se navzájem akceptují a spolupracují.
Výchova člověka, který se chová prosociálně – dělá to, co prospívá druhému, bez očekávání odměny.
Etická výchova se ale nespokojuje pouze s výzvou k etickému, tedy prosociálnímu jednání. Nejdříve rozvíjí
dispozice, schopnosti a způsobilosti, které ulehčují prosociální chování a až potom žáka k tomuto jednání
vede. Tyto dispozice, schopnosti a způsobilosti tvoří program etické výchovy.
1. Mezilidské vztahy a komunikace
2. Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe
3. Pozitivní hodnocení druhých
4. Kreativita a iniciativita
5. Komunikace citů
6. Empatie
7. Asertivita
8. Reálné a zobrazené vzory
9. Prosociální chování v osobních vztazích
10. Prosociální chování ve veřejném životě
Na deset základních témat navazují aplikační témata, mezi která patří: Etické hodnoty, Sexuální zdraví,
Rodinný život, Duchovní rozměr člověka, Ekonomické hodnoty a Ochrana přírody a životního prostředí.
Jednotlivá témata na sebe úzce navazují a prolínají se.
Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření pravdivé
představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů
na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými. Ke kritickému vnímání vlivu vzorů při
vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a
souvislostí moderního světa.
U žáků se rozvíjí sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen ve vlastní prospěch, ale také na prospěch
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Název předmětu

Etická výchova
jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením
závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby
komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací
ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce.
Vzdělávací obor se v různém rozsahu dotýká všech průřezových témat RVP ZV.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Formou realizace doplňkového vzdělávacího oboru jsou dva kurzy v 6. a 9. ročníku.
předmětu (specifické informace o předmětu 5.22.1.1 Výuka probíhá převážně formou aktivit, při kterých mají žáci možnost si sami na sobě vyzkoušet
určité situace a nacvičit jejich správné řešení. Důležitým momentem při výuce etické výchovy je
důležité pro jeho realizaci)
vlastní prožitek a následný společný rozbor dané situace.
Mezipředmětové vztahy
• Český jazyk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Vlastivěda
Přírodověda
Informatika
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Výchova k občanství
Přírodopis
Zeměpis
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Fyzika
Německý jazyk
Chemie
Dějepis
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Název předmětu

Etická výchova

•
•
Etická výchova

Informatika - volitelná
Konverzace v anglickém jazyce
6. ročník

ŠVP výstupy
• Osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu,
naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

• Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z
verbální komunikace
• Zvládá položit vhodnou otázku
• Zvládá vyslechnout druhého a reagovat na jeho sdělení
• Podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel
• Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří si své pozitivní hodnocení

Učivo
1. Základní komunikační dovednosti
- Komunikace při vytváření kolektivu – představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace
- Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav, otázka,
prosba, poděkování, omluva
1. Základní komunikační dovednosti
- základy neverbální komunikace – seznámení se s možností neverbální komunikace,
postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky
1. Základní komunikační dovednosti
- aktivní naslouchání – naslouchat a reagovat na sdělení druhého
1. Základní komunikační dovednosti
- aktivní naslouchání – naslouchat a reagovat na sdělení druhého
1. Základní komunikační dovednosti

2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých
- Sebepoznání – sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání,
podpora sebeoceňování
• Osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých
- Sebepoznání – sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání,
podpora sebeoceňování
2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých
• Osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
- Pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu
• Pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých
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Etická výchova

6. ročník

• Zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, děleníse,
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
• Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

• Jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v
rodině a v kolektivu třídy

• Vyjadřuje city v jednoduchých situacích

• Identifikuje základní city, vede s druhými rozhovor o jejich prožitcích, na základě
empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
• Vnímá situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

- Pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a
laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu
2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých
- Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí,
umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých
3. Tvořivost a základy spolupráce
- Tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné
plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a tvořivého
experimentování
- Schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu,
základní pravidla spolupráce
- Elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba,
vyjádření soucitu, přátelství
3. Tvořivost a základy spolupráce
- Tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné
plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a tvořivého
experimentování
- Schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu,
základní pravidla spolupráce
- Elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba,
vyjádření soucitu, přátelství
4. Komunikace citů
- Identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti,
sympatie, smutku, obav a hněvu
4. Komunikace citů
- Identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti,
sympatie, smutku, obav a hněvu
5. Empatie
- Poznávací stránka – pochopení způsobu uvažování druhého, jeho názory a motivy
a také předvídání jeho myšlenek a reakcí
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Etická výchova

6. ročník

• Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti
druhých

5. Empatie
- Emocionální stránka – vcítění se do pocitů druhé osoby a poznání, zda je určitá
zkušenost pro druhého příjemná, nebo nepříjemná
• Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě 6. Základy asertivního chování
na vhodné a nevhodné
- Iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možností jak vycházet s lidmi v rodině, ve
třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá druhými, zpracování neúspěchu
6. Základy asertivního chování
• Reaguje asertivně
- Asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí
nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek, šikaně a
sexuálnímu zneužívání
Etická výchova

9. ročník

ŠVP výstupy
Učivo
• Komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 1. Komunikace
situaci
- Otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady verbální komunikace,
komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách
1. Komunikace
• Dokáže naslouchat s porozuměním
- Aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání
2. Důstojnost a identita lidské osoby
• Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
- Úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost,
potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská
zralost
2. Důstojnost a identita lidské osoby
• Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
- Jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj
sebeovládání a morálního úsudku, úvahy nad mravními zásadami, radost a
optimismus v životě
3. Asertivní chování
• Nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním, neagresivním způsobem
obhajuje svá práva
- Asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly,
požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení
konfliktu
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Etická výchova

9. ročník

- Obrana před manipulací – asertivní techniky – manipulace, vysvětlení a nácvik
jednotlivých asertivních technik
- Fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v
soutěživých situacích, prosociálnost a sport
• Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními 4. Reálné a zobrazené vzory
vzory
- Pozitivní vzory versus pochybné idoly- rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů,
prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů
a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě
- Podpora pozitivního působení televize a medií – nabídka pozitivních vzorů v
mediích, kritický přístup k působení medií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese,
rozlišování mezi realitou a pseudorealistou, účinná obrana proti manipulaci medií,
media a volný čas
- Já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný
život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života
5. Iniciativa a kompletní prosociálnost
• Spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
- Iniciativa a tvořivost- nácvik tvořivosti, prosociální aspektiniciativy a tvořivosti ve
školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci,
přátelství
- Iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému, pomoc
anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost
• Je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností
5. Iniciativa a kompletní prosociálnost
přispívá k jejich řešení
- Uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost o situaci zemí
třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti
6. Aplikovaná etická výchova
• Analyzuje etické aspekty různých životních situací
- Etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace
mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj
6. Aplikovaná etická výchova
• Rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení
osobních problémů
- Sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství
- Rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v
rodině, formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení
atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta ke členům rodiny, úcta ke stáří
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Etická výchova

• Aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjí mezilidské vztahy

9. ročník
- Duchovní rozměr člověka – obrna proti sektám, tolerance k lidem s jiným
světovým názorem
- Ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního
hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností –
šetrnost, podnikavost
- Ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový
vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za
životní prostředí
6. Aplikovaná etická výchova
- Sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální
identita, nezralé rodičovství
- Rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v
rodině, formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení
atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta ke členům rodiny, úcta ke stáří
- Duchovní rozměr člověka – obrna proti sektám, tolerance k lidem s jiným
světovým názorem
- Ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního
hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností –
šetrnost, podnikavost
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
1.0 Zásady klasifikace
1. Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace je uplatňována přiměřená náročnost a pedagogický
takt vůči žákovi.
2. Přihlíží se k věkovým zvláštnostem žáka a k tomu, že mohl v průběhu období zakolísat ve
výkonech vzhledem k určité indispozici,k aktivnímu přístupu.
3. Tento vnitřní klasifikační řád dělí pro potřebu klasifikace předměty do dvou skupin :
a) předměty s převahou teoretického zaměření a praktických činností
b) předměty s převahou výchovného zaměření
2.0 Prospěch a chování
1.Prospěchžáka v jednotlivých předmětech (povinných, povinně volitelných, nepovinných)
je klasifikován těmito stupni :
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
2.Chovánížáka je hodnoceno stupnicí :
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
3.Celkový prospěch
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a)Prospěl s vyznamenáním– není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a
jeho chování velmi dobré
b)Prospěl– není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm
nedostatečný
c)Neprospěl – je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm
nedostatečný
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí stupni :
- pracoval úspěšně
- pracoval
Postup do vyššího ročníku :
Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech povinných
předmětech stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a
předmětů, z nichž byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
4.Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci prospěchu a chování získává učitel zejména těmito
metodami, formami a prostředky :
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka
- soustavným pozorováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
- různými druhy zkoušek – ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové
- kontrolními písemnými pracemi
- analýzou výsledků činností žáka
- konzultacemi s ostatními učiteli, výchovným poradcem, příp. psychologem, lékařem
- rozhovory se žákem a rodiči ( resp. zákonnými zástupci žáka ).
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- sebehodnocení žáků
b) Žák musí být v předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé pololetí ústně, v matematice, v
českém jazyce navíc vypracuje minimálně dvě hodnocené písemné práce.
c) Výsledek klasifikace oznamuje učitel žákovi a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených
projevů, výkonů a výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.
Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi do týdne. Žák má možnost nápravy
a sebehodnocení.
d) Termíny kontrolních písemných prací konzultuje vyučující s třídním učitelem, aby se nadměrně
nehromadily v určitých obdobích. V případě nutnosti určí termíny ředitel školy.
3.0 Klasifikace žáka
1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného
ročníku.
2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.
3. V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní
učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví výsledný klasifikační stupeň
rozhodnutím ředitel školy.
4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.Při určování
klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu
subjektivnímu ani vnějšímu.
5. U žáka se zdravotním znevýhodněním, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovouporuchou
učení nebo chováníse při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.
Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně
předem stanovených kritérií:
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
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Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu
se specifikou předmětu.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu
s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a
motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u
něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s
menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
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Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a
produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s
menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů
učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním
a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho
činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.
Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při
provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a
písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho
činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké
těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí
nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení,
vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev
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mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Nedovede samostatně studovat.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní školepracovní vyučování, praktika, základy techniky,
domácí nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky
učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou
bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní
prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
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Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně,
ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné
chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště
udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se
o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých
chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy.
Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických
činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc
učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště
v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k
tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat
suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být
částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané
teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a
způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.
Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně
dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí.
Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě
laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže
postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné,
nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá
na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu
životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě
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laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných
nedostatků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a
sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o
umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky
působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené
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vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a
tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc
učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v
požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí
učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
1.

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy na
základě žádosti zákonných zástupců žáka. Týká se i žáků podle uvedených v§ 16 Školského
zákona ažáků logopedické třídy.

2.

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

3.

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
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formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a
naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

4.0 Celkové hodnocení žáka
a) Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace žáka z povinných předmětů, povinně
volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci z nepovinných předmětů. Stupeň
celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
b) Nelze – li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín (nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí). Není – li možné žáka
hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
c) Nelze- li žáka hodnotit na konci druhého pololetí , určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín (nejpozději do konce září násl. škol.roku). V období měsíce září do doby
hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
d) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na
konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto
skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, může zástupce žáka o přezkoušení požádat na příslušném krajském úřadě.
e) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy ( popř. krajský úřad – pokud vyučujícím je
ředitel školy ). Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující
daného předmětu, a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální
zkoušce se pořizuje protokol na předepsaném tiskopise.
f) Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů. Termín určí ředitel školy.
Výsledek přezkoušení oznámí škola prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.
g) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník pokud na konci druhého pololetí
neprospěl a nebo nemohl být hodnocen.To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy
již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce
povolit opakování ročníku pouze ze závažných zdravotních důvodů.
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h) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování
ročníku.
5.0 Opravné zkoušky
1. Žáci devátých ročníků a žáci , kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník,
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou
předmětů výchovného zaměření konají , opravné zkoušky
2. Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví
ředitel školy. jejich průběh je písemně zaznamenán. Nemůže-li se žák dostavit pro nemoc,
doloženou lékařským potvrzením, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek do 15.
září. Žák může vykonat pouze jednu opravnou zkoušku za den.
3. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez předložení dokladu o
nemoci neprospěl.
4. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.
6.0 Výchovná opatření
1. Ředitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě jiného podnětu a projednání v
pedagogické radě , udělit pochvalu nebo jiné ocenění.
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění.
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podlezávažnosti tohoto porušeníudělit
žákovi
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
4. Třídní učitel před udělením napomenutí třídního učitele písemně informuje rodiče
prostřednictvím ŽK o kázeňských problémech žáka.
5. Před udělením důtky TU dává třídní učitel podnět ke svolání výchovné komise .
6. Před návrhem řediteli školy k udělení důtky ředitele školy svolává třídní učitel výchovnou
komisi.
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7. Důtka ředitele školy se uděluje po projednání pedagogickou radou.
8.Postup při udělování kázeňských opatření v případě neomluvených hodin
3 až 4 neomluvené hodiny -DTU
5 až 6 neomluvených hodin –DŘŠ
7, 8, 9 neomluvených hodinsnížený stupeň z chování na uspokojivé
10 neomluvených hodinsnížený stupeň z chování na neuspokojivé
Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
U žákůse speciálními vzdělávacími potřebami klade učitel důrazna tendruh projevužáka
(písemný nebo ústní),ve kterém má předpoklady podat lepší výkon.Při klasifikace nevychází
učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák
s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce.Zákonní zástupcižáků s vývojovou poruchou,
diagnostikovanou odborným pracovištěm,mohou požádat o slovní hodnocení.Smlouvu s rodiči o
slovním hodnocení připravuje příslušný třídní učitel,výchovný poradce ve spolupráci s ostatními
učiteli, v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen. Po podpisu smlouvy zástupci žáka i
školy je žák hodnocen slovně. Při slovním hodnocení se uvádí:
ovládnutí učiva předepsaného osnovami
ovládá bezpečně
ovládá
podstatné ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá
úroveň myšlení
pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
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úroveň vyjadřování
výstižné, poměrně přesné
celkem výstižné
nedostatečně přesné
vyjadřuje se s obtížemi
nesprávné i na návodné otázky
úroveň aplikace vědomí
spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
píle a zájem o učení
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do
složitější slovní podoby. Uvedené formulace může vyučující doplnit a upravit o ohodnocení píle,
jeho přístupu k dalšímu vzdělávání, sebehodnocení.
Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch
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Ovládnutí požadovaných poznatků,
fakt, pojmů,
definic a zákonitostí
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Myšlení
1 – výborný

pohotový,

bystrý,

dobře

chápe

souvislosti,

samostatný
2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné
otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí
1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle
dovedností, pracuje samostatně, přesně a s
jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí
snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
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5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 – velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se
dopouští

ojediněle.

Žák

je

však

přístupný

výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného
chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s
pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje
hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy.

6.2 Kritéria hodnocení
Soubor pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
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Zákon 561/2004 a vyhláška MŠMT ČR č.48/2005 § 14 -24 vymezují zákonnou normu pro
hodnocení a klasifikaci žáka. Tento vnitřní klasifikační řád je vydán ve snaze na základě citovaného
zákona a vyhlášky sjednotit pravidla pro hodnocení a klasifikaci. Je součástí Školního řádu.
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