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1. Identifikační údaje
Název školního vzdělávacího programu: „Tvoříme a učíme se“
Předkladatel: Základní a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289
adresa školy: Základní a Mateřská škola při nemocnici
Chomutovská 1289
432 01 Kadaň
ředitel školy: Mgr.Jana Podaná
tel/fax: 474 335 409
tel:
474 333 304
e-mail: kancelar@zvskadan.cz

IČO: 46790039
IZO: 102 129 738
RED-IZO: 600 077 730

Zřizovatel školy: Město Kadaň
adresa: Město Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
Tel.: 474 319 500 - 1

Koordinátor tvorby ŠVP:
Mgr. Drahuše Nováková

E-mail: drahuse@volny.cz
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2. Charakteristika školy:
2.1.

Úplnost a velikost školy
Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 je úplná základní škola nabízející vzdělání ţákům
s lehkým mentálním postiţením ve třídách základní školy praktické, přípravu ţáků na školní docházku v přípravné třídě, vzdělává ţáky i
s těţším mentálním postiţením ve třídách základní školy speciální, ţáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením ve škole
při nemocnici.
Součásti školy:1. Základní škola, Kadaň, Chomutovská 1289 IZO: 102 129 738
2. Školní druţina, Kadaň, Chomutovská 1289 IZO: 116 200 481
Školní druţina, Kadaň, Golovinova 1559
3. Základní škola, Kadaň, Golovinova 1559 IZO: 116 200 570
4. Mateřská škola, Kadaň, Golovinova 1559 IZO: 166 101 184
Kapacita školy: 162 ţáků
Počet tříd: 15
Počet ročníků: Základní škola praktická - 9
Základní škola speciální – 10
Umístění školy: škola je umístěna v areálu sídliště, má v okolí dostatek prostor k plnění vzdělávacích cílů školy – školní hřiště, lesopark,
zimní stadion, koupaliště, atletický stadion. Sousedí se základní školou a vyuţívá tělocvičnu základní školy a školní jídelnu.
Třetina ţáků dojíţdí z okolních obcí, dopravní obsluţnost školy je zajištěna.
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2.2.

Vybavení školy
Škola disponuje 11 kmenovými učebnami, ve všech učebnách jsou nové nastavitelné lavice, funkční nábytek, PC jednotka
s připojením na internet, audiovizuální technika. Tři třídy mají nadstandardní prostory, které jsou vyuţívány k relaxačním činnostem.
V jedné z těchto tříd je umístěna přípravná třída, kde je prostor účelově vyuţíván při výuce.
Speciální učebny: počítačová učebna, cvičná kuchyně, kovodílna a dřevodílna, keramická dílna, učebna s interaktivní tabulí. Tyto
učebny jsou vybaveny speciálním nábytkem, nástroji a materiálem. Tělocvična je vyuţívána smluvně v prostorách sousední ZŠ jedenkrát
týdně. Tělesná výchova se uskutečňuje mimo tělocvičnu také na hřišti školy, v zimním období ţáci navštěvují zimní stadion, je vyuţíváno
okolí školy ke sportovním aktivitám v přírodě. Škola má plně vybavenou počítačovou učebnu s 18 ţákovskými počítači a 1 počítačem pro
učitele, dataprojektorem, projekčním plátnem, tabulí. Jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem a jedním počítačem.
Prostory pro ukládání pomůcek jsou dostatečné – kabinet českého jazyka, kabinet matematiky a zeměpisu, kabinet přírodopisu,
kabinet speciálních tříd, školní knihovna, kabinet učebnic. Učitelé mají k dispozici sborovnu pro přípravnou práci. Tyto prostory jsou
vybaveny odpovídajícím úloţným nábytkem a dostatkem pomůcek.
Pro aktivní vyuţití přestávek jsou v chodbě ve 2. patře k dispozici stoly pro stolní tenis, prostory ke hrám a aktivnímu pohybu.
Tento prostor je vyuţíván také pro hromadné setkávání ţáků celé školy při pořádání a vyhodnocování soutěţí a slavností.
Školní druţina má vlastní prostor v přízemí školy, zájmová činnost se uskutečňuje v odborných a kmenových učebnách. Ţáci škol
se stravují ve školní jídelně Základní školy, Kadaň, Chomutovská ul., která je v těsném sousedství školy.
Ve vstupní hale školy jsou umístěny šatny pro odkládání svršků ţáků. Hygienické prostory jsou zčásti zrekonstruovány a
nadstandardně vybaveny.
Kanceláře jsou umístěny v prvním patře školy.
Součástí školy je základní a mateřská škola při nemocnici, která má prostory v Nemocnici Kadaň.

2.3. Charakteristika pedagogického sboru
Ve škole je zaměstnáno 16 učitelů včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele školy, plně kvalifikovaných je 9 vyučujících, jedna
vyučující si doplňuje vzdělání. Ve školní druţině pracuje jedna vychovatelka.
Výchovná poradkyně spolupracuje se všemi vyučujícími při řešení aktuálních problémů ţáků a při kariérovém poradenství ţákům,
současně vykonává funkci metodika prevence. Metodik ICTK zajišťuje funkčnost všech PC jednotek ve škole a je nápomocen při řešení
problémů. Metodik výchovy a vzdělávání pravidelně pořádá porady pro pedagogické pracovníky školy. Všichni pedagogové jsou
proškoleni v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání v obsluze počítačů na úrovni Z a P. Ve škole pracují dva asistenti
pedagoga a jeden asistent pro ţáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
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2.4. Charakteristika ţáků
Škola vzdělává ţáky s takovou úrovní rozumových schopností, která jim umoţňuje, aby se ve vhodně upravených podmínkách a
při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti a dovednosti, vytvářeli si návyky potřebné k orientaci v okolním
světě, dosáhli maximální moţné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojili se do společenského ţivota. Vzdělávání
je přizpůsobeno ţákům se sníţenou úrovní rozumových schopností, s psychickými zvláštnostmi, zejména s nedostatečnou úrovní
koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto nedostatkům ţáci nemohou zvládat poţadavky
základního vzdělávání, ale jsou schopni osvojit si základy vzdělávání. Ţáci nejsou zařazováni spádově, ale z celého města a přilehlých
obcí. Většina ţáků bydlí na sídlišti v blízkosti školy, část ţáků dochází nebo dojíţdí z Hradce u Kadaně, z Prunéřova, z areálu ubytoven
pro nepřizpůsobivé občany. Tito ţáci jsou sociálně znevýhodnění.

2.5.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Kaţdoročně se ţáci školy zúčastňují přehlídek a soutěţí speciálních škol v oblasti výtvarné, pracovní, sportovní, hudební.
Pedagogové školy připravují pro ţáky celoškolní projekty a soutěţe, např. drakiáda, karneval, soutěţ ve stolních hrách, turnaj ve stolním
tenisu, školní akademie, divadelní představení, zdobení vánočního stromku apod. Vyučující spolupracují s organizacemi ve městě na
společné přípravě akcí pro ţáky, např. s Hasičským záchranným sborem, s Městskou policií, s Domem dětí a mládeţe „Šuplík“, s galerií,
s kulturním domem.
Úzká spolupráce je mezi školou a poradenskými institucemi – PPP Kadaň, SPC Měcholupy, SPC Litvínov, kdy se jedná o
speciální pedagogická a psychologická vyšetření ţáků. Vyučující spolupracují také s odborem sociálních věcí při MÚ Kadaň, oddělení
péče o dítě.
Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při škole zřízena
školská rada, která se podílí na správě školy.
Rodiče a zákonní zástupci ţáků se školou spolupracují v omezené míře, často nemají zájem o návštěvy školy či jinou aktivitu
školy. Škola se snaţí o rozvíjení spolupráce s rodiči.
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REALIZACE TEMATICKÝCH OKRUHŮ PT FORMOU
PROJEKTU
1. stupeň
Název PT
okruhu

2. stupeň

a tematického
1. ročník 2. ročník

OSV - Osobnostní rozvoj
Výchova Indiáni, Výchova ke
(Rozvoj schopností poznávání) ke zdraví zdraví
Barvy podzimu,
Lidské tělo,
Mikuláš a andílci,
OSV - Osobnostní rozvoj
Domácí a užitková
(Sebepoznání a sebepojetí)
zvířata

OSV – morální rozvoj (řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

OSV - Sociální rozvoj
(Komunikace)

OSV – Sociální rozvoj
(Mezilidské vztahy)

3. ročník

4. ročník 5. ročník 6. ročník

Indiáni.
Výchova
ke zdraví

Indiáni, Indiáni, Indiáni,
Indiáni, Indiáni, Indián.
Indiáni,
Výchova Výchova Výchova ke Výchova Výchova Výchova Výchova ke
ke zdraví ke zdraví zdraví
ke zdraví ke zdraví ke zdraví zdraví

Domácí a
užitková
zvířata
Výchova
ke zdrav,
Výchova ke zdravý, Domácí a
Výchova Domácí a užitková užitková
ke zdraví zvířata
zvířata í
Barvy podzimu,
Lidské tělo,
VelikoMikuláš a andílci,
noce,
Vánoce přicházejí, Indiáni,
Velikonoce,
Domácí a
Veliko- Indiáni, Domácí a
užitková
noce
užitková zvířata
zvířata
Vánoční
dílničky,
Vánoční dílničky,
Domácí a
Vánoční Domácí a užitková užitková
dílničky zvířata
zvířata

7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník

Výchova Výchova Výchova ke Výchova Výchova Výchova Výchova ke
ke zdraví ke zdraví zdraví
ke zdraví ke zdraví ke zdraví zdraví

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Velikonoce,
Indiáni

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky
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Indiáni

Indiáni

Velikonoce,
Indiáni

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

OSV - Morální rozvoj
(Hodnoty, postoje, praktická
etika)

Indiáni

Barvy podzimu,
výchova ke zdraví,
Výchova Domácí a užitková
EV - Vztah člověka k prostředí ke zdraví zvířata
EV - Ekosystémy
EV – Lidské aktivity a
problémy životního prostředí

Velikonoce

Velikonoce

Indiáni
Výchova
ke zdraví,
Domácí a
užitková
zvířata

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Výchova Výchova Výchova ke Výchova Výchova Výchova Výchova ke
ke zdraví ke zdraví zdraví
ke zdraví ke zdraví ke zdraví zdraví

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

MKV - Lidské vztahy

Výchova
ke zdraví Výchova ke zdraví
Mikuláš a andílci,
Vánoce přicházejí,
Domácí a užitková
zvířata

MKV - Etnický původ

Indiáni

Indiáni

Mikuláš a andílci,
Velikonoce

Velikonoce

Vánoční dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky
Domácí a
užitková
zvířata

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

Vánoční
dílničky

VMEGS - Evropa a svět nás
zajímá

Velikonoce

MEV –Vnímání mediálních
sdělení

Vánoční
dílničky

VDO – Občanská společnost a Vánoční
škola
dílničky

Vánoční dílničky

VDO – Občan, občanská
společnost a stát

Domácí a užitková
zvířata

Výchova
ke zdraví

Indiáni

Výchova Výchova Výchova ke Výchova Výchova Výchova Výchova ke
ke zdraví ke zdraví zdraví
ke zdraví ke zdraví ke zdraví zdraví

Domácí a
užitková
zvířata

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Indiáni

Velikonoce
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Indiáni
Velikonoce

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
„Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

3.1.

Zaměření školy
Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základy vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola speciální.
Základní škola speciální poskytuje vzdělávání ţákům s takovou úrovní rozumových schopností, která jim nedovoluje zvládat
poţadavky obsaţné v RVP ZV ani RVP ZV – LMP. Pro potřeby zařazování do edukačního systému bylo přistoupeno ke klasifikaci
stupňů mentálního postiţení podle 10. revize Světové zdravotnické organizace (WHO).
Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si ţáci osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky.
RVP ZŠS má zpracovány podle stupně mentálního postiţení ţáků dva díly, které jsou navzájem plně prostupné.
I. díl – Vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením
II. díl – Vzdělávání ţáků s těţkým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami

3.2. Pojetí a cíle vzdělávání
Priority ve výchově a vzdělávání:
Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZŠS, z dlouhodobé koncepce
školy a ze společně formulovaných cílů školy. Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje ţáků se středně
těţkým a těţkým mentálním postiţením, jejich fyzickým i pracovním moţnostem a předpokladům. Vzhledem k variabilitě schopností a
úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům ţáků,
za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.
Organizace vzdělávání v základní škole speciální
Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň, který tvoří 1. – 6. ročník a druhý stupeň, který tvoří 7. – 10.
ročník. Od základní školy se odlišuje organizačními formami vzdělávání i obsahovým zaměřením výuky. Učivo je redukováno na
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osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených
činností a pracovních dovedností.
Vyučovací hodina můţe být rozdělena na více jednotek podle individuálních schopností a potřeb ţáků.
O převedení ţáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro ţáky se zdravotním postiţením nebo vzdělávacího
programu základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, pouze
s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce ţáka. Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce ţáka o rozdílech
ve vzdělávacích programech. V případě přeřazení do jiného vzdělávacího programu zařadí ředitel školy ţáka do ročníku, který odpovídá
dosaţeným znalostem a dovednostem ţáka. Zařazení ţáka se zdravotním postiţením do některé formy speciálního vzdělávání můţe
předcházet diagnostický pobyt tohoto ţáka ve škole, do níţ má být zařazen, a to v délce 2 aţ 6 měsíců.
Hodnocení výsledků
Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně.
Profil absolventa speciální školy:
Absolvent speciální třídy při Základní a Mateřské škole při nemocnici, Kadaň je připraven zejména na orientaci v běţném ţivotě.
Jeho osobnost je rozvíjena zvláště v oblasti tvořivosti a zručnosti, je soustavně připravován pro praktický ţivot.
Ţáci naší školy najdou uplatnění v převáţně manuálních činnostech, které jsou schopni vyuţít při plnění poţadavků
podporovaného zaměstnání nebo chráněných dílen. Ţáci jsou vedeni k dalšímu vzdělávání, k samostatné orientaci v informačním světě,
k samostatnému řešení běţných problémů a situací, ke komunikativním dovednostem, jsou u nich posilovány sociální a personální
vztahy, chrání své zdraví i zdraví ostatních, zvládají pracovní dovednosti a postupy.

Cíle vzdělávání
Hlavním principem výuky je optimální rozvoj osobnosti ţáka a kvalita jeho ţivota. Tvoření povaţujeme za nejvyšší stupeň
uplatnění znalostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Ţáky motivujeme k objevování nových poznatků, předkládáme dostatek
pomůcek, zdrojů, materiálu. Činnosti jsou zaměřeny na vypěstování návyků sebeobsluhy, k vytváření dovedností pouţívat předměty
denní potřeby, zvládat jednoduché pracovní činnosti.
Ţák nesmí být pasivní, ale je stále v činnosti, hledá, pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.
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Ţák se učí vlastním objevováním, vlastním manipulováním a vlastní tvorbou. Společně dramatizujeme různé situace a hledáme
řešení. Vedeme ţáky k sebehodnocení vlastní činnosti za pomoci učitele.
Ţáci pracují i v týmech, přičemţ při práci v týmech hodnotíme úroveň spolupráce, komunikace a sociální dovednosti.
K propojení mezipředmětových vztahů vyuţíváme projektového vyučování na úrovni tříd i na úrovni školy. Celoškolní projekty
jsou např. drakiáda, sportovní hry, karneval, turnaj ve stolním tenisu, soutěţ ve stolních hrách, zdobení vánočního stromku a další.
Ke kaţdému ţáku přistupujeme jako k individuálnímu jedinci a hledáme cestu, která pro něj bude nejsnazší a dojde po ní k vědění.
Jsme ţákům partnery, rádci, průvodci na této cestě.
Základní principy učení:
- názornost
- přirozenost
- pochopitelnost
- aktivita
- motivace
- jedinečnost kaţdého

3.3 Výchovně vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
o umoţňujeme ţákům aktivní přístup k informacím
o klademe důraz na získání základů čtení, psaní a počítání, informační gramotnost
o vedeme ţáky k aktivnímu vyuţívání pomůcek k učení
o individualizujeme učení dle potřeb ţáků
o uplatňujeme při výuce vzájemné učení
o vyuţíváme při výuce skupinového vyučování
o učíme činností – osahat, vyzkoušet, zapojit co nejvíce smyslů
o vedeme ţáky k uvědomění si vlastních pokroků, sebepoznání
o pouţíváme terminy, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi kaţdodenního ţivota
o dodrţujeme a učíme návykové stereotypy učení
o snaţíme se o prohlubování a získání koncentrace na učení
o snaţíme se o individuální nalezení vhodných postupů usnadňujících učení ţáka
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vţdy uplatňujeme pozitivní hodnocení
vedeme ţáky k ovládání elementárních způsobů práce s počítačem
vyuţívání mnemotechnických pomůcek, pohybu, rytmizace, zpěvu při učení
motivujeme ţáky k učení pro vlastní budoucnost
pořádáme pro ţáky exkurze v učilištích, na Úřadě práce
nacvičujeme prakticky postupy řešení problémů a situací

2. Kompetence k řešení problémů
o seznamujeme ţáky s problémovými situacemi, navozujeme problémové situace, problémové úlohy, vedeme ţáky k rozpoznání
problému
o vedeme ţáky k osvojení si způsobů řešení problémů, nenechat se odradit nezdarem
o seznamujeme ţáky s pomáhajícími organizacemi a kontakty na ně
o utváříme u ţáků pocit důvěry k učitelům, vyslechneme ţákovu ţádost o radu při řešení sloţitějšího problému
o vyuţíváme dramatizace a komunikačních cvičení s cílem samostatně řešit problémové situace
o vedeme ţáky k osvojení si postupů řešení běţných ţivotních situací, získání stereotypů a zkušeností
o posilujeme u ţáků sebedůvěru a vůli překonávat ţivotní překáţky
o nacvičujeme se ţáky chování při mimořádných událostech, přivolání pomoci v případě ohroţení
3. Kompetence komunikativní
o vedeme ţáky k respektování pravidel vzájemné komunikace
o dbáme na klidné, srozumitelné a spisovné vyjadřování ţáků podle svých moţností
o vedeme ţáky k osvojení pravidel dialogu
o snaţíme se o porozumění obsahu sdělení ţáky a přiměřenou reakci na něj formou her a čtení s porozuměním
o vedeme ţáky k souvislému vyjadřování svých pocitů, proţitků a nálad
o poskytujeme ţákům dostatek tištěného materiálu, obrázků, audio a video záznamů a ověřujeme porozumění jejich obsahu
o vedeme ţáky formou komunikačního kruhu, komunikačních her, přednesu před kolektivem vyjadřovat vlastní názor a postoj,
obhajovat názor
o učíme ţáky řízené diskusi
o vyuţíváme se ţáky všech dostupných moţností ke komunikaci – slovní komunikaci, písemnou komunikaci, internet, telefon
o vedeme ţáky ke vzájemné komunikaci při učení
o vedeme ţáky získanými komunikačními dovednostmi vytvářet vztahy potřebné ke společenské integraci

11

4. Kompetence sociální a personální
o vedeme ţáky k sebepoznání porovnáváním vlastní osoby s ostatními, porovnáváním výsledků své práce a výkonů s výsledky a
výkony ostatních, vzájemným hodnocením, sebehodnocením
o vedeme ţáky ke vzájemnému poznávání a respektování formou her, soutěţí, skupinového vyučování
o pěstujeme u ţáků pocit sounáleţitosti s kolektivem, kamarádské vztahy, pomáhající chování
o vytváříme u ţáků dovednost přijmout i negativní hodnocení
o vedeme ţáky k přijímání odlišností jako obohacení sebe sama
o předkládáním vzorů a příběhů učíme ţáky respektovat základní mravní hodnoty v rodinném i společenském ţivotě
o vytváříme pravidla pro práci ve třídě, pro skupinovou a týmovou práci a učíme ţáky respektovat je
o dbáme na respektování pravidel určených školním řádem a společenskými normami
o učíme rozpoznávat nevhodné a rizikové chování a uvědomovat si jeho důsledky
o na příkladech z okolí ţáků zdůvodňujeme potřebu pomáhat starým, nemocným lidem, lidem s handicapem
o seznamujeme ţáky s problematikou šikany a chováním při setkání se šikanou
5. Kompetence občanské
o seznamujeme ţáky s právy a povinnostmi občanů, učíme je respektovat společenské normy a pravidla souţití sledováním
médií, rozhovorem
o prakticky nacvičujeme komunikaci s úřady vyplňováním tiskopisů, návštěvami úřadů, orientací na úřadech a institucích
o seznamujeme ţáky s problematikou rasismu a xenofobie a nacvičujeme chování v různých situacích
o učíme ţáky znát své tělo, podporovat své zdraví, ţít zdravým ţivotním stylem
o zúčastňujeme se ekologicky zaměřených akcí, třídíme odpad, vedeme ţáky k ochraně ţivotního prostředí
o navozujeme modelové krizové situace a učíme ţáky chovat se v těchto situacích a řídit se pokyny kompetentních osob

6. Kompetence pracovní
o dbáme na osvojení pracovních návyků při všech manuálních činnostech ţáka, zacházení s pracovními nástroji, dodrţování
zásad hygieny a bezpečnosti
o nacvičujeme pracovní postupy
o vedeme ţáky ke vzájemné komunikaci při práci
o motivujeme ţáky k práci, pozitivně hodnotíme kaţdý pokrok
o dodrţujeme zásady psychohygieny, zařazujeme relaxační a tělovýchovné chvilky, dodrţujeme hygienu práce
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vedeme ţáky k ochraně ţivotního prostředí, šetrnosti k materiálu i nástrojům
vedeme k dodrţování pracovního postupu, k práci podle návodu, náčrtu, k orientaci v jednoduchém technickém výkresu
koncentračními cvičeními vedeme k soustředěnosti na práci
prezentací výsledků a pozitivním hodnocením podporujeme snahu o dokončení výrobku
při prezentaci vedeme ţáky k vyslovení vlastního názoru a objektivnímu hodnocení
seznamujeme ţáky s různými profesemi, pozorujeme práci různých profesí
vyhledáváme se ţáky informace o různých učebních oborech a následných uplatněních
navštěvujeme Úřad práce, konzultujeme se ţáky jejich budoucí profesní uplatnění

3.4 Vybavení speciální třídy
Speciální třídy mají moţnost vyuţívat veškeré vybavení kmenové školy. Ve třídě je pro ţáky připraven velký výběr
kompenzačních pomůcek podle jejich stupně zdravotního postiţení.

3.5

Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Základní a Mateřská škola při nemocnici, Kadaň je svým vzdělávacím programem zaměřena na výchovu a vzdělávání ţáků
s lehkým mentálním postiţením (třídy základní školy praktické), těţším mentálním postiţením (třídy základní školy speciální), ţák se
zdravotním oslabením (základní škola při nemocnici), ţáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (přípravná třída). Dále je
věnována speciálně pedagogická péče ţákům v zájmových krouţcích – logopedie, arteterapie, ergoterapie.
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3.6 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsou v ŠVP „Tvoříme a učíme se“ dle RVP - pro obor vzdělání základní škola speciální integrována do jednotlivých
vyučovacích předmětů.
PT

1. stupeň
3. r
4. r
ČT, M, VU
ČT, M
TV
VU, TV
VU, HV
ČT, HV

OSV 1a
OSV 1b
OSV 1c

1. r
ČT, M
VU, TV
HV

2. r
ČT, VU
M, TV
HV, TV

OSV 1d
OSV 2a
OSV 2b
OSV 2c
OSV 2d
OSV 3a

M, HV
/
/
PS, HV
PV
/

VU, HV
/
VU, PV
PS, HV
PV
/

VU, HV
/
/
PS, HV
/
PV

OSV 3b

/

M

VDO 1
VDO 2
VDO 3

VU, TV
/

/

VMEGS 1

6. r
HV, VV
TV
HV, TV

M, VU
/
/
PS, HV
TV
/

M, VU
/
/
PS, HV
TV
/

M, VU
ŘV
VU
PS, HV
TV
/

/

VU

VU

VU

PV

TV
/

TV
/
/

ČT
ČS

ČT
ČS

VU, TV
/

ČS
ČS
VU

VU
PŘ, ČS

PV

/

/

/

/

ČT, M

VU, PŘ

/
/

M, VU

M, VU

/
VU

ŘV, PŘ
M

VV
VU

ČT, VV
/

PS, VV
/

VU, PV
/

ŘV, ČS
/

VMEGS 2
VMEGS 3
MKV 1
MKV 2

/
VU

2. stupeň
8. r
9. r
/ PS, PŘ
PS, HV
TV
TV
ČT, PŘ
INF, TV
VV, TV,
PV
PV
HV
HV
VZ, TV
ŘV
/
VZ, VV
/
ČS, VZ
ČT, ŘV
ČT, HV
ČT, INF
/
M, PŘ, PV
PŘ, TV
M, TV
TV, PV
ČS PV

5. r
ČT, M
VU, TV
ŘV, HV

/
/
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7. r

PV

ČS, VZ
VZ
VU, VZ

10. r
ČS, PŘ
ČT, TV
VZ, TV
VV, VZ
VZ
ČT, INF
VV, VZ
ČS, PŘ,
VZ
ČS, VZ
INF, ČS
ČS
ČT, HV

ŘV, VU
/

ŘV, M,
VU
PŘ
PŘ

/
ŘV

PŘ
ŘV, ČS

PV
VV

ČS
ČS

MKV 3
EV 1
EV 2
EV 3
EV 4
MEV 1
MEV 2
MEV 3

/
/
VU, PV
/
VU, VV

/

/

/

VU
PV
/
VU

/
PV
/
ŘV, VV

VU
VU, PV
VU
INF, VU

VU
VU, PV
VU
INF, VU

VU
PV
M, VU
VU

/

/
/
/

M, PV
/
ČT

M, PV
/
ČT

ČT, M
/
/
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/

PS

PŘ
PŘ
PV
PŘ
M, PŘ, PV PŘ,PS, PV
PŘ
PŘ, PV
PS, PŘ
/
ČT

PS
/
INF

PS, ČS

M

PŘ
PV
PŘ, PV
PŘ, VV

PŘ
PŘ, PV
M, PŘ
PŘ, PS

PS, PŘ, VZ
INF
/

PS, INF
ČT
/

4. Učební plán pro TSŠ
Zkratka
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací předmět
Čtení
Psaní
disp. hod.
Řečová výchova
Matematika a její aplikace
Matematika
disp. hod.
Informační a komunikační technologie Informatika
Člověk a jeho svět
Věcné učení
Člověk a společnost
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Přírodověda
Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Disp.hod.
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Pracovní výchova
disp. hod.
Disponibilní čas. dotace celkem

ČT
PS
ŘV
M
INF
VU
ČS
PŘ
HV
VV
VZ
TV
PV

Celkem

1.
2
1
1
2
1
1

2.
2
1
1
2
1
1

3. 4. 5. 6.
3 3 3 3
2 2 2 2

2 2 2
1 3 3
1
1
2 2 3 3 3

2
3
1
3

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

3
3
1
3

3
3
1
3

3 3 3 3
3 4 4 4
1
1 1
2
1 1

20 20 22 23 25 25

16

1.stupeň
16
10
2
12
12
3
2
16

12
6

18
21
5
10

135

7. 8. 9. 10. 2.stupeň
3 3 3 3
12
2 2 2 1
7
1
1
1 1 1 1
4
3 3 3 3
12
1 1 1 1

4

2 2 2 2
3 3 3 3
2 2 2 2

8
12
8

1 1 1
1
3 3 3
5 5 6
1 1 2
2 2 3

4
2
12
22
6
11

1
1
3
6
2
4

27 27 30 30

114

4.1. Poznámky k učebnímu plánu
Ve školním vzdělávacím programu „Tvoříme a učíme se“ realizujeme vyučovací předměty, které jsou totoţné se vzdělávacími obory
jednotlivých vzdělávacích oblastí, a jejichţ obsah se shoduje s obsahem vzdělávacích oborů.
Vyučovací předměty Čtení, Psaní, Řečová výchova, vycházející z oblasti Jazyková komunikace, vyučujeme ve všech ročnících školy.
Vyučovací předmět Čtení je vyučován v 1. a 2. ročníku 2 hodiny a od 3. ročníku časová dotace činí 3 hodiny týdně. Vyučovací předmět Psaní je
v 1., 2. a 10. ročníku posílen o 1 hodinu disponibilní dotace. Tato hodina disponibilní dotace je určena pro rozvíjení grafomotorických a psacích
schopností ţáka. Celková časová dotace je tedy ve všech ročnících 2 hodiny týdně. Řečová výchova je dotována na prvním stupni 2 hodinami a
na druhém stupni 1 hodinou týdně.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována ve vyučovacím předmětu Matematika, který je vyučován ve všech ročnících
školy, v 1., 2. a 3. ročníku je posílen o 1 hodinu disponibilní dotace. Celková časová dotace předmětu je v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve
3. – 10. ročníku 3 hodiny týdně. Hodiny disponibilní dotace jsou určeny k procvičování všech tematických okruhů předmětu.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována ve vyučovacím předmětu Informatika. Tento předmět je
vyučován od 5. do 10. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována ve vyučovacím předmětu Věcné učení, který je vyučován v 1. a 2. ročníku časovou
dotací 2 hodiny týdně, ve 3. aţ 6. ročníku 3 hodiny týdně.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována vyučovacím předmětem Člověk a společnost. Je vyučován v 7. – 10. ročníku
s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována vyučovacím předmětem Přírodověda. Předmět je vyučován od 7. do 10. ročníku
s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována vyučovacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Předmět Hudební
výchova je vyučována od 1. do 10. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Předmět Výtvarná výchova je vyučován v 1. aţ 5. ročníku časovou
dotací 1 hodina týdně.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována ve vyučovacích předmětech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Předmět Výchova ke
zdraví je vyučován v 9. a 10. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Předmět Tělesná výchova je vyučován od 1. do 10. ročníku s časovou
dotací 3 hodiny týdně. Od 1. ročníku je předmět vyučován koedukovaně. Vyučování předmětu Tělesná výchova se uskutečňuje v tělocvičně
Základní školy Kadaň, Chomutovská 1683, v tělocvičně Domu dětí a mládeţe Šuplík v Kadani, na hřišti školy, v terénu, na zimním stadionu.
Škola nemá vlastní tělocvičnu.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizována vyučovacím předmětem Pracovní výchova. V 1., 2., 3., 5., 6., 7. a 8. Ročníku je
předmět posílen o 1 hodinu disponibilní dotace, v 9. a 10. ročníku o 2 hodiny. Hodiny disponibilní dotace jsou určeny k procvičování všech
tematických okruhů předmětu Celková časová dotace předmětu je v 1. aţ 4. ročníku 4 hodiny týdně, v 5. a 6. ročníku 5 hodiny týdně, v 7. a 8.
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ročníku 6 hodin týdně a v 9. a 10. Ročníku 8 hodin týdně. Vyučování se uskutečňuje převáţně ve třídách, na školním pozemku, ve cvičné
kuchyni a v keramické dílně, ve cvičné kuchyni, na školním pozemku, v keramické dílně. Předmět vyučován koedukovaně.
Ve všech předmětech je zachována tradiční forma vyučovací hodiny. Průřezová témata jsou integrována do všech vzdělávacích předmětů
jako součást výuky v hodinách.

5.

Učební osnovy

5.1 Čtení
5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.1.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Čtení je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Čtení který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Jeho úloha ve vzdělávacím procesu je stěţejní, prolíná všemi předměty, učí ţáky vnímat a rozumět různým sdělením a
reprodukovat je, pouţívat ústní podobu spisovného jazyka.
Cílem vyučovacího předmětu je rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického cítění, srozumitelného vyjadřování
ústní formou, dorozumívání v běţných komunikačních situacích, sdělování názorů, rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku,
osvojení správné techniky čtení, získání základních literárních poznatků, zvládání orientace v textu, proţívání slovesného díla, zájmu o
literaturu, vystupování na veřejnosti a kultivovaného projevu v běţných situacích.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- psychohygiena
- komunikace
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Mediální výchova
- vnímání mediálních sdělení
Při výuce předmětu Čtení jsou upřednostňovány metody a formy vzájemné komunikace, dialog, hry k rozvíjení řečových schopností sluchová, rytmizační, artikulační cvičení, komunikační hry, analyticko-syntetické činnosti, diferenciační cvičení, práce s textem, s literárními
druhy a ţánry, prvky kritického čtení, besedy, exkurze, diskuse, filmové projekce, tvořivá dramatika, řešení problémů.
Vyučovací předmět je realizován v 1. aţ 10. ročníku.
Časová dotace v jednotlivých ročnících:
1. ročník – 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdně
3. ročník - 3 hodiny týdně
4. ročník - 3 hodiny týdně
5. ročník - 3 hodiny týdně
6. ročník - 3 hodiny týdně
7. ročník - 3 hodiny týdně
8. ročník - 3 hodiny týdně
9. ročník - 3 hodiny týdně
10. ročník – 3 hodiny týdně
Výuka je realizována ve třídě, v počítačové učebně, formou exkurzí a vycházek v okolí.

5.1.1.2

Výchovné a vzdělávací strategie

Ve vyučovacím předmětu jsou uplatňovány k utváření klíčových kompetencí tyto postupy, metody a formy:
1. Kompetence k učení
přistupujeme k ţákům individuálně, dle jejich potřeb a moţností upravujeme metody a strategie učení
při rozlišování zvukové podoby jazyka upřednostňujeme sluchové hry a soutěţe, vyuţíváme hudební nástroje, bzučák
vyuţíváme komunikačního kruhu k vytváření komunikačních dovedností, vlastních prezentaci, dramatizaci, říkanky, hádanky,
rozpočitadla
v předčtenářském období se zaměřujeme na diferenciační hry a cvičení, čtení obrázků, důraz klademe na analyticko-syntetické
činnosti
spojujeme učení s pohybem, zrakovými, sluchovými, hmatovými dojmy dle typu ţáka
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přistupujeme k výuce čtení analyticko-syntetickou metodou a učíme ţáky tuto metodu pouţívat
obohacujeme jazykovou výchovu a její učivo hrami, kvízy, hádankami, kříţovkami
důsledně a systematicky upevňujeme návyky při psaní a čtení
pracujeme s texty a literaturou, osvojujeme u ţáků čtení s porozuměním, orientaci v textu
seznamujeme ţáky s poezií i prózou, vedeme k přednesu a emočnímu proţitku
předkládáme ţákům různé literární ţánry, vytváříme u ţáků vztah k literatuře
vedeme ţáky k návštěvě divadel, kin, sledováním médií a vzájemnému sdělování emočních záţitků
2. Kompetence k řešení problémů
předkládáme ţákům úkoly k řešení zábavnou formou, hrami, hádankami, kvízy
osvojujeme u ţáků schopnost přistupovat ke čtení analyticko-syntetickou metodou
zařazujeme prvky kritického čtení, učíme kriticky myslet, uváţlivě rozhodovat
vedeme ţáky k volbě správné formy společenského styku při různých situacích
při řešení úloh jazykového vyučování dbáme na zdůvodnění správnosti řešení
v literární výchově předkládáme ţákům různé ţánry a vedeme k jejich rozlišování, poţadujeme pojmenování hlavních postav a
jejich vlastností, porozumění textu a orientaci v něm
zodpovídáme dotazy ţáků, individuálně se věnujeme ţákům, kteří vyţadují pomoc
3. Kompetence komunikativní
rozvíjíme komunikační schopnosti ţáků rytmizací, sluchovými hrami, artikulačními cvičeními, hlasovými cvičeními, gymnastikou
mluvidel
hravými činnostmi odstraňujeme ostych, posilujeme sebevědomí, vedeme k vystupování před ostatními, sdělování vlastních
názorů
učíme ţáky formulovat myšlenky v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně při všech situacích vzájemné
komunikace
učíme ţáky naslouchat ostatním, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse
osvojením plynulého čtení s porozuměním podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti, porozumění různým typům textů, reagovat
na ně a tvořivě je vyuţívat ke svému rozvoji
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4. Kompetence sociální a personální
vedeme ţáky k účinné spolupráci ve skupině, přijímat role ve skupině a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce při
skupinovém, kooperativním vyučování, při dramatizacích
upevňujeme u ţáků utváření dobrých mezilidských vztahů a respektování druhých vytvářením příjemné atmosféry ve třídě
vytváříme u ţáků obraz o sobě samém objektivním hodnocením, vzájemným hodnocením, sebehodnocením, přičemţ dbáme na
převahu pozitiv a utváření sebedůvěry ţáka
upozorňujeme na nevhodné a rizikové chování, vedeme k uvědomění si důsledků chování
diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor

5. Kompetence občanské
vedeme k respektování společenských norem a pravidel souţití při všech činnostech
diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor, odmítat násilí
prakticky učíme písemné i ústní komunikaci s úřady
6. Kompetence pracovní
vedeme ţáky k osvojení pracovních návyků při psaní a čtení
určujeme pravidla a dbáme na jejich dodrţování, učíme vzájemně komunikovat ve skupině a přispívat ke společné práci
učíme koncentraci při psaní a čtení, dokončení započaté práce
vedeme ţáky k reálnému hodnocení vlastní práce i práce ostatních
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 1.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dbát na správnou
výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

číst slabiky a dvojslabičná
slova, skládat slova ze
slabik

Dílčí výstupy
Ţák by měl
správně vyslovovat hlásky,
hovořit v přiměřeném
tempu, pravidelně dýchat
při řeči
uţívat správný slovní
přízvuk

Učivo
základy techniky
mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní
přízvuk, intonace,
rytmizace)

OSV – komunikace dovednosti pro verbální
sdělování
 KK 3

sluchové rozlišení hlásek
ve slabice
sluchové rozlišení délky
samohlásek
vyvození hlásek a písmen
čtení a skládání slabik
čtení dvojslabičných slov

analyticko-syntetickou
činností utvořit slabiky ze
známých písmen
číst písmena: A, a, I, i, M,
m, E, e

orientovat se na stránce i
řádku

Přesahy a vazby

orientovat se na řádku,
stránce

diferenciační cvičení pro
rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
čtení obrázků

číst obrázky zleva doprava

OSV – rozvoj schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
 KK 1, KK 2, KK 3
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 2.
Očekávané výstupy
ČTENÍ
Ţák by měl
dbát na správnou
výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

číst slabiky a dvojslabičná
slova, skládat slova ze
slabik

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
správně vyslovovat hlásky,
hovořit v přiměřeném
tempu, pravidelně dýchat
při řeči
uţívat správný slovní
přízvuk

základy techniky
mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní
přízvuk, intonace,
rytmizace)
sluchové rozlišení hlásek
ve slabice
sluchové rozlišení délky
samohlásek
vyvození hlásek a písmen
čtení a skládání slabik,
slov
čtení dvojslabičných slov
čtení jednoduchých vět s
obrázky

analyticko-syntetickou
činností utvořit slabiky ze
známých písmen
číst písmena:U, u, O, o, L, l

tvořit věty podle obrázků
orientovat se na stránce i
řádku

Přesahy a vazby

vytvořit věty podle obrázků

čtení obrázků

orientovat se na řádku,
stránce

diferenciační cvičení pro
rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
čtení obrázků

číst obrázky zleva doprava
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OSV – komunikace – řeč
zvuků a slov
- rozvoj schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Hv – délka zvuků a tónů
 KK 1, KK 2, KK 3
OSV – rozvoj schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
 KK 1, KK 2, KK 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 3
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dbát na správnou
výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

číst slabiky a dvojslabičná
slova, skládat slova ze
slabik

Dílčí výstupy
Ţák by měl
správně vyslovovat hlásky,
hovořit v přiměřeném
tempu, pravidelně dýchat
při řeči
uţívat správný slovní
přízvuk

Učivo
základy techniky
mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní
přízvuk, intonace,
rytmizace)
sluchové rozlišení hlásek
ve slabice
sluchové rozlišení délky
samohlásek
vyvození hlásek a písmen
čtení a skládání slabik,
slov
čtení dvojslabičných slov
čtení jednoduchých vět
dělení a skládání slov
z písmen a slabik

analyticko-syntetickou
činností utvořit slabiky ze
známých písmen
poznat a správně číst
písmena: V, v, T, t
číst slabiky, slova
s otevřenou slabikou,
jednoduché věty
zvládnout dělení a skládání
slov z písmen a slabik

tvořit věty podle obrázků

tvořit věty podle obrázků

čtení a tvorba vět podle
obrázků
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Přesahy a vazby
OSV – komunikace dovednosti pro verbální
sdělování
 KK 3

OSV – komunikace – řeč
zvuků a slov
Hv – délka zvuků a tónů
 KK 1, KK 2, KK 3

orientovat se na stránce i
řádku

orientovat se na řádku,
stránce

diferenciační cvičení pro
rozvoj zrakového a
sluchového vnímání

chápat obsah krátkých vět,
doplněných obrázkem

číst obrázky zleva doprava
chápat souvislosti v textu

obrázkové čtení
čtení s porozuměním
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 4
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat čtení probraných
tiskacích i psacích písmen

Dílčí výstupy
Ţák by měl
poznat a správně číst y, Y,
s, S, j, J
číst dvojslabičná slova
s otevřenou slabikou

Učivo
vyvozování, osvojení a
upevnění hlásek a písmen
dělení a skládání slov
čtení slabik, slov, krátkých
vět
čtení psaného textu

číst psací písmo
v návaznosti na tiskací
písmo
rozlišit stejná a různě
znějící slova

zrakově i sluchově poznat
rozdíl u slov podobně
znějících
sluchově rozlišit délku
samohlásky

diferenciační cvičení pro
rozvoj zrakového i
sluchového vnímání
koncentrační cvičení

umět reprodukovat krátký
text podle ilustrací a
návodných otázek

dokázat plynule
reprodukovat krátký text
podle ilustrace
správně a smysluplně
odpovídat na otázky

obrázkové čtení
poslech a reprodukce
pohádky
tvorba vět k ilustraci

číst s porozuměním
jednoduché věty

číst věty obsahující snadná
slova s přiměřeným

čtení vět
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Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopností
poznávání
Vv – písmo
 KK 1, KK 3

OSV – komunikace
 KK 3, KK 4, KK 5

obsahem
přednášet krátké říkanky a
básničky

přednášet zpaměti říkanky
nacvičovat přednes veršů

poslech říkanek a veršů
básničky
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 5
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat čtení probraných
tiskacích i psacích písmen

rozlišit stejná a různě
znějící slova

umět reprodukovat krátký
text podle ilustrací a
návodných otázek

orientovat se ve větě

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zvládat čtení p, P, n, N, š,
Š, d, D, z, Z, k, K
číst dvojslabičná a
trojslabičná slova
s otevřenou slabikou
číst slova s zavřenou
slabikou na konci
plynule číst psaný text

Učivo

Přesahy a vazby

vyvozování, osvojení a
upevnění hlásek a písmen
dělení a skládání slov
čtení slabik, slov a
jednoduchých vět
čtení psaného textu

zrakově i sluchově rozlišit
stejná i různě znějící slova
sluchově rozlišit délku
samohlásky

diferenciační cvičení pro
rozvoj zrakového i
sluchového vnímání
koncentrační cvičení

umět reprodukovat krátký
text podle ilustrace
umí tvořit smysluplné věty
dokáţe sledovat dějovou
souvislost
pouţívat spisovného
jazyka
orientovat dle pokynů

obrázkové čtení
poslech a reprodukce
tvorba vět k ilustraci

orientace ve větě
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OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 KK 1, KK 2

číst s porozuměním
jednoduché věty

přednášet krátké říkanky a
básničky

učitele
najit začátek i konec vět,
určit počet slov ve větě
vyhledat slova, větu

grafické znázornění vět

číst věty obsahující snadná
slova s přiměřeným
obsahem
umět správně odpovědět
na otázky z textu
vytvářet otázky, které
vycházejí z textu

čtení vět s porozuměním

přednášet říkanky
umět přednes krátké
básničky

poslech říkanek a veršů
básně

OSV - komunikace
 KK 3, KK 4, KK 5

otázky a odpovědi
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 6
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat čtení probraných
tiskacích i psacích písmen

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zvládat čtení b, B, c, C, r,
R, č, Č, h, H, ou, ţ, Ţ
číst dvojslabičná a
trojslabičná slova
s otevřenou i uzavřenou
slabikou
číst slova, která mají
zavřenou slabiku na konci

Učivo
vyvozování, osvojení a
upevnění hlásek a písmen
dělení a skládání slov
čtení slabik,slov a vět

Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
 KK 1, KK 2, KK 3

číst plynule psaný text

čtení psaného textu

umět reprodukovat krátký
text podle ilustrací a
návodných otázek

umět reprodukovat krátký
text podle ilustrace
reprodukovat text podle
návodných otázek
dokázat samostatně seřadit
obrázky podle dějové
souvislosti

obrázkové čtení
poslech a reprodukce
tvorba vět k ilustraci

orientovat se ve větě

orientovat se ve větě
tichým čtením
najít začátek i konec vět,
určit počet slov ve větě
vyhledat slova, větu

orientace ve větě
grafické znázornění vět
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umět větu dokončit
číst s porozuměním
jednoduché věty

hlasité, polohlasité čtení
tiché čtení

číst s porozuměním
jednotlivé věty
polohlasem i potichu

MEV – kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
 KK 3, KK 4

přednášet krátké říkanky a
básničky

přednášet zpaměti říkanky
a krátké básničky

poslech říkanek a veršů
přednes básně
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 7
Očekávané výstupy
Ţák by měl
číst tiskací a psací
písmena celé abecedy

zvládat čtení
jednoduchého textu

orientovat se v textu

zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný
krátký text

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
čte slova se souhláskovými
skupinami různé obtíţnosti
postupně si osvojuje hlásky
f,F,g,G,ř,Ř,ch,Ch

práce s textem
vyvozování hlásek a
písmen
prohlubování čtenářských
dovedností

čte slova, věty, obsahově
přiměřené snadné texty

Přesahy a vazby
OSV 1a
KK 1

OSV 1a
KK 1
práce s textem
tiché čtení s porozuměním
prohlubování čtenářských
dovedností

čte snadné krátké texty
s porozuměním
čte leporela, dětské knihy
s jednoduchým obsahem
orientuje se v textu tichým
čtením

tiché čtení s porozuměním
obrázkové knihy, časopisy

čte snadné krátké texty
s porozuměním
umí reprodukovat krátké
texty

OSV 1a
KK 3
poslech a reprodukce –
poslech příběhů, pohádek
reprodukce přečteného
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přednášet říkanky a
básničky

získat pozitivní vztah k
literatuře

čte a zapamatuje si krátké
básničky a texty písní
zvládne přednes
jednoduchých říkanek
dbá na správnou
výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

textu
čtení s vyuţitím PC

poslech
reprodukce
recitace
základní literární pojmy –
říkanka, báseň

zkouší číst leporela, dětské
knihy a časopisy, texty
písní
koncentruje se na poslech
čteného textu

poslech čteného textu
s vyuţitím PC, CD, DVD
základní literární pojmy –
rozpočitadlo, hádanka,
říkadlo, báseň, pohádka,
pověst, spisovatel, básník,
kniha, čtenář, divadlo,
film, herec
literární druhy – literatura
pro děti a mládeţ
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OSV 1d
KK 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 8
Očekávané výstupy
Ţák by měl
číst tiskací a psací
písmena

číst slabiky, skládat slova
ze slabik

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
čte všechna písmena
abecedy
čte slova se souhláskovými
skupinami v různé
obtíţnosti

čtení písmen celé abecedy,
slabik, slov, krátkých vět
vyvozování hlásek a
písmen
práce s textem
prohlubování čtenářských
dovedností

umí číst slabiky di, ti, ni,
dě, tě, ně
čte slova se souhláskovými
skupinami různé obtíţnosti

zvládat čtení
jednoduchého krátkého
textu

čte slova, věty, obsahově
přiměřené snadné texty
čte slabiky a slova, která
sám píše

orientovat se ve čteném
textu

čte snadné texty
s porozuměním
zkouší číst leporela a dětské
knihy s jednoduchým
obsahem
orientuje se v textu tichým
čtením
seznamuje se s orientací

Přesahy a vazby
OSV 1a
KK 1

OSV 1a
KK 1
analyticko-syntetické čtení
dělení a skládání slov
čtení slabik a slov
práce s textem
tiché čtení s porozuměním
prohlubování čtenářských
dovedností
tiché čtení s porozuměním
obrázkové knihy, časopisy
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OSV 1d
KK 3

v kalendáři, katalogu,
reklamních textech
zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný
krátký text

čte snadné krátké texty
s porozuměním
umí reprodukovat krátké
texty

přednášet říkanky a
básničky

čte a zapamatuje si krátké
básničky a text písní
zvládá přednes
jednoduchých říkanek
dbá na správnou
výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

získat pozitivní vztah k
literatuře

zkouší číst leporela, dětské
knihy, časopisy, texty písní
koncentruje se na poslech
čteného textu

poslech a reprodukce –
poslech příběhů, pohádek
reprodukce přečteného
textu
čtení s vyuţitím PC

poslech
reprodukce
recitace
základní literární pojmy –
říkanka, báseň

poslech čteného textu
s vyuţitím PC, CD, DVD
základní literární pojmy rozpočitadlo, hádanka,
říkadlo, báseň, pohádka,
pověst, spisovatel, básník,
kniha, čtenář, divadlo,
film, herec
literární druhy – literatura
pro děti a mládeţ
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OSV 1a
OSV 1d
MEV 1
KK 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 9
Očekávané výstupy
Ţák by měl
číst všechna tiskací a psací
písmena

číst slabiky, skládat slova
ze slabik

zvládat čtení
jednoduchého, krátkého
textu

orientovat se ve čteném

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
čte všechna písmena
abecedy
čte slova se souhláskovými
skupinami v různé
obtíţnosti

čtení všech písmen
abecedy, slabik, slov,
krátkých vět
vyvozování hlásek a
písmen
práce s textem
prohlubování čtenářských
dovedností

umí číst slabiky bě, pě, vě,
mě
čte slova se souhláskovými
skupinami v různé
obtíţnosti

Přesahy a vazby
OSV 1a
KK 1

analyticko-syntetické čtení
dělení a skládání slov
čtení slabik a slov

čte slova, věty a obsahově
přiměřené snadné texty
čte slabiky a slova, která
sám napíše
pokouší se číst kníţky pro
děti a mládeţ, básničky,
krátké povídky a pohádky,
časopisy

OSV 1a
OSV 1d
práce s textem
tiché čtení s porozuměním
prohlubování čtenářských
dovedností

OSV 1d

čte snadné krátké texty
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textu

zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný
krátký text

přednášet říkanky a
básničky

s porozuměním
zkouší číst leporela a dětské
knihy s jednoduchým
obsahem
orientuje se v textu tichým
čtením
orientuje se v kalendáři,
katalogu, reklamních
textech
čte nápisy a texty k obrázků

KK 3
tiché čtení s porozuměním
obrázkové knihy, časopisy

čte snadné krátké texty
s porozuměním
umí reprodukovat krátké
texty
reprodukuje text s akcentem
na čtení s porozuměním

poslech a reprodukce –
poslech příběhů, pohádek
reprodukce přečteného
textu
čtení s vyuţitím PC

čte s zapamatuje si krátké
básničky a texty písní
zvládá přednes
jednoduchých říkanek
dbá na správnou
výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

poslech
reprodukce
recitace
základní literární pojmy –
říkanka, báseň

zkouší číst leporela, dětské
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OSV 1d

získat pozitivní vztah
k literatuře

orientovat se
v jednoduchých návodech
podle obrázků

knihy a časopisy, texty
písní
koncentruje se na poslech
čteného textu
čte knihy pro děti a mládeţ,
dětské časopisy

KK 3

poslech čteného textu
s vyuţitím PC, CD, DVD
základní literární pojmy –
rozpočitadlo, hádanka,
říkadlo, báseň, pohádka,
pověst, spisovatel, básník,
kniha, čtenář, divadlo,
film, herec
literární druhy – literatura
pro děti a mládeţ

čte názvy ulic ve městě
seznamuje se se čtením
mapy, plánů města,
kalendáře
čte návody k různým
činnostem a návody
k pouţití na obalech
různých výrobků
seznamuje se s orientací
v kuchařské knize

práce s textem tiché čtení
s porozuměním
návody s obrázky k pouţití
výrobků a k činnostem
práce s mapou, plánem
města, kalendářem
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OSV 1d
OSV 2c
MEV 1
KK 2
KK 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Čtení
Ročník: 10
Očekávané výstupy
Ţák by měl
číst všechna tiskací a psací
písmena

zvládat čtení
jednoduchého, krátkého
textu

orientovat se ve čteném
textu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
čte všechna písmena
abecedy
čte slova se souhláskovými
skupinami v různé
obtíţnosti

čtení všech písmen
abecedy, slabik, slov,
krátkých vět
vyvozování hlásek a
písmen
práce s textem
prohlubování čtenářských
dovedností

čte slova, věty a obsahově
přiměřené snadné text
čte slabiky a slova, která
ţák sám píše
pokouší se číst kníţky pro
děti a mládeţ, básničky,
krátké povídky a pohádky,
časopisy

práce s textem
tiché čtení s porozuměním
prohlubování čtenářských
dovedností

čte snadné texty
s porozuměním
čte leporela a dětské knihy
s jednoduchým obsahem
orientuje se v textu tichým
čtením
orientuje se v kalendáři,
katalogu, reklamních

tiché čtení s porozuměním
obrázkové knihy,
časopisy, encyklopedie,
kalendáře, katalogy,
reklamní letáky
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Přesahy a vazby
OSV 1a
KK 1

textech
čte nápisy a texty
k obrázkům
čte obrázkové knihy
encyklopedické povahy

zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný
krátký text

přednášet říkanky a
básničky

získat pozitivní vztah
k literatuře

čte snadné krátké texty
s porozuměním
umí reprodukovat krátké
texty
reprodukovat text
s akcentem na čtení
s porozuměním

OSV 1d
OSV 2c
KK 1
poslech a reprodukce –
poslech příběhů, pohádek
reprodukce přečteného
textu
čtení s vyuţitím PC

čte a zapamatuje si krátké
básničky a texty písní
zvládá přednes
jednoduchých říkanek
dbá na správnou
výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

poslech
reprodukce
recitace
základní literární pojmy –
říkanka, báseň

zkouší číst leporela, dětské
knihy a časopisy, texty
písní
koncentruje se na poslech
čteného textu
čte knihy pro děti a mládeţ,
dětské časopisy

poslech čteného textu
40

OSV 1d
OSV 2c
MEV 1
MKV 2
KK 2
KK 3

orientovat se
v jednoduchých návodech
podle obrázků

s vyuţitím PC, CD, DVD
základní literární pojmy –
rozpočitadla, hádanka,
říkadlo, báseň, pohádka,
pověst, spisovatel, básník,
kniha, čtenář, divadlo,
film, herec
literární druhy – literatura
pro mládeţ

čte názvy ulic ve městě
čte mapy, plány města,
kalendáře
čte návody k různým
činnostem a návody
k pouţití na obalech
různých výrobků
seznamuje se s orientací
v kuchařské knize

práce s textem – tiché
čtení s porozuměním
návody s obrázky k pouţití
výrobků a k činnostem
práce s mapou, plánem
města, kalendářem
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5.2 Psaní
5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.2.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Psaní je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Psaní který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Jeho úloha ve vzdělávacím procesu je stěţejní, prolíná se všemi předměty, učí ţáky vnímat a rozumět různým sdělením a
reprodukovat je, pouţívat písemnou podobu spisovného jazyka.
Cílem vyučovacího předmětu je rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického cítění, srozumitelného vyjadřování
ústní i písemnou formou, dorozumívání v běţných komunikačních situacích, sdělování názorů, rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému
jazyku, osvojení správné techniky čtení a psaní, získání základních literárních poznatků, zvládání orientace v textu, proţívání slovesného díla,
zájmu o literaturu, vystupování na veřejnosti a kultivovaného projevu v běţných situacích.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- poznávací schopnosti
- komunikace
- spolupráce a soutěţivost
Mediální výchova
- vnímání mediálních sdělení
Při výuce předmětu Psaní jsou upřednostňovány metody a formy vzájemné komunikace, dialog, hry k rozvíjení motorických
schopností - sluchová, rytmizační, rozvoj motoriky, grafomotorická cvičení, komunikační hry, analyticko-syntetické činnosti,
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diferenciační cvičení, práce s textem, s literárními druhy a ţánry, besedy, exkurze, diskuse, filmové projekce, tvořivá dramatika, řešení
problémů.
Vyučovací předmět je realizován v 1. aţ 10. ročníku.
Časová dotace v jednotlivých ročnících:
1. ročník – 1 hodina týdně + 1 disponibilní hodina
2. ročník - 1 hodina týdně + 1 disponibilní hodina
3. ročník - 2 hodiny týdně
4. ročník - 2 hodiny týdně
5. ročník - 2 hodiny týdně
6. ročník - 2 hodiny týdně
7. ročník - 2 hodiny týdně
8. ročník - 2 hodiny týdně
9. ročník - 2 hodiny týdně
10.ročník – 1 hodina týdně + 1 disponibilní hodina
Výuka je realizována ve třídě, v počítačové učebně, učebně s interaktivní tabulí.

5. 2. 1. 2 Výchovné a vzdělávací strategie
Ve vyučovacím předmětu jsou uplatňovány k utváření klíčových kompetencí tyto postupy, metody a formy:
7. Kompetence k učení
přistupujeme k ţákům individuálně, dle jejich potřeb a moţností upravujeme metody a strategie učení
při rozlišování zvukové podoby jazyka upřednostňujeme sluchové hry a soutěţe, vyuţíváme hudební nástroje, bzučák
spojujeme učení s pohybem, zrakovými, sluchovými, hmatovými dojmy dle typu ţáka
přistupujeme k výuce psaní analyticko-syntetickou metodou a učíme ţáky tuto metodu pouţívat
obohacujeme jazykovou výchovu a její učivo hrami, kvízy, hádankami, kříţovkami
důsledně a systematicky upevňujeme návyky při psaní a čtení
pracujeme s texty a literaturou, osvojujeme u ţáků čtení s porozuměním, orientaci v textu
seznamujeme ţáky s poezií i prózou, vedeme k přednesu a emočnímu proţitku, moţností zapsání daného textu
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8. Kompetence k řešení problémů
předkládáme ţákům úkoly k řešení zábavnou formou, hrami, hádankami, kvízy
osvojujeme u ţáků schopnost přistupovat ke psaní analyticko-syntetickou metodou
vedeme ţáky k volbě správné formy společenského styku při různých situacích
při řešení úloh jazykového vyučování dbáme na zdůvodnění správnosti řešení
předkládáme ţákům text k přepisování z tištěné podoby do psané a vedeme tak k vybavování příslušných písmen
zodpovídáme dotazy ţáků, individuálně se věnujeme ţákům, kteří vyţadují pomoc
9. Kompetence komunikativní
rozvíjíme komunikační schopnosti ţáků rytmizací, sluchovými hrami, artikulačními cvičeními, hlasovými cvičeními, gymnastikou
mluvidel
hravými činnostmi odstraňujeme ostych, posilujeme sebevědomí, vedeme k vystupování před ostatními, sdělování vlastních
názorů
učíme ţáky formulovat myšlenky v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně při všech situacích vzájemné
komunikace
učíme ţáky naslouchat ostatním, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse
osvojením plynulého čtení s porozuměním podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti, porozumění různým typům textů, reagovat
na ně a tvořivě je vyuţívat ke svému rozvoji
10. Kompetence sociální a personální
vedeme ţáky k účinné spolupráci ve skupině, přijímat role ve skupině a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce při
skupinovém, kooperativním vyučování, při dramatizacích
upevňujeme u ţáků utváření dobrých mezilidských vztahů a respektování druhých vytvářením příjemné atmosféry ve třídě
vytváříme u ţáků obraz o sobě samém objektivním hodnocením, vzájemným hodnocením, sebehodnocením, přičemţ dbáme na
převahu pozitiv a utváření sebedůvěry ţáka
upozorňujeme na nevhodné a rizikové chování, vedeme k uvědomění si důsledků chování
diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor
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11. Kompetence občanské
vedeme k respektování společenských norem a pravidel souţití při všech činnostech
diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor, odmítat násilí
prakticky učíme písemné i ústní komunikaci s úřady
12. Kompetence pracovní
vedeme ţáky k osvojení pracovních návyků při psaní a čtení
určujeme pravidla a dbáme na jejich dodrţování, učíme vzájemně komunikovat ve skupině a přispívat ke společné práci
učíme koncentraci při psaní a čtení, dokončení započaté práce
vedeme ţáky k reálnému hodnocení vlastní práce i práce ostatních
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 1
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dodrţovat správné drţení
psacího náčiní

psát a spojovat písmena a
tvořit slabiky

Dílčí výstupy
Ţák by měl
správně zacházet s psacím
náčiním

Učivo
rozvíjení
psychomotorických
schopností, jemné
motoriky a pohybové
koordinace
uvolňovací cvičení
směrová orientace na
řádku a stránce

psát písmena e, i, m, me, mi

Přesahy a vazby
OSV 1a– cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Vv, ČsP – hygienické a
pracovní návyky
 KK 1, KK 6

nácvik psaní, obtahování,
opis a přepis

OSV 1d
zvládat základní
hygienické návyky
spojené se psaním

mít vytvořené potřebné
hygienické, pracovní a
estetické návyky

základní hygienické
návyky při psaní

přednes říkanek a krátkých
básniček
edukace a reedukace řeči
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 KK 1, KK 3

OSV 2c
Hv – melodizace říkanek
 KK 1, KK 3

rozvíjení fonematického
sluchu
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

47

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková výchova
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 2
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dodrţovat správné drţení
psacího náčiní

Dílčí výstupy
Ţák by měl
správně zacházet s psacím
náčiním

Učivo

Přesahy a vazby

rozvíjení
psychomotorických
schopností, jemné
motoriky a pohybové
koordinace
uvolňovací cvičení
směrová orientace na
řádku a stránce

vyvodit písmena podle
obrázků

umět vyvodit písmena
podle obrázků

rozeznávání písmen

odlišovat délku
samohlásek

odlišit délku samohlásek

rozeznávání délky
samohlásek
práce s bzučákem

psát a spojovat písmena a
tvořit slabiky

psát písmena u, mu, o, a,
mo, ma, l, la, le, li, lo, lu

nácvik psaní
opis, přepis písmen a
slabik

zvládat základní
hygienické návyky
spojené se psaním

mít vytvořené potřebné
hygienické, pracovní a
estetické návyky

základní hygienické
návyky při psaní
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OSV 3a
 KK 5, KK 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 3
Očekávané výstupy
Ţák by měl
vyvodit písmena podle
obrázků

Dílčí výstupy
Ţák by měl
vyvodit známá písmena
podle obrázků

Učivo

Přesahy a vazby

rozvoj jemné motoriky a
pohybové koordinace
uvolňovací cvičení
rozpoznání a fixace
písmen

odlišovat délku
samohlásek

odlišit délku samohlásek

rozeznávání délky
samohlásek
práce s bzučákem

psát velká tiskací písmena

psát známá velká tiskací
písmena

psaní hůlkovým písmem

psát a spojovat písmena a
tvořit slabiky

psát písmena v, va, ve, vi,
vo, vu, V, M, A, O, t, ta, te,
ti, to, tu
psát dvouslabičná slova i
podle nápovědy
správně napojovat písmena
ve slovním spojení

nácvik psaní
opis, přepis písmen a
slabik, slov
diktát

napsat hůlkovým písmem
své jméno

umět se podepsat hůlkovým
písmem

psaní hůlkovým písmem
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OSV 2a
 KK 1, KK 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 4
Očekávané výstupy
Ţák by měl
psát písmena, která umí
číst

opisovat a přepisovat
slabiky a jednoduchá slova

Dílčí výstupy
Ţák by měl
psát písmena y, my, ly, ty,
vy, s, sa, se, si, so, su, sy,
j, ja, je, ji, jo, ju
dbát na úpravu a čistotu
práce

Učivo
psaní písmen
uvolňovací cvičení pro
rozvoj jemné
grafomotoriky a pohybové
koordinace

opsat a přepsat slabiky
opsat a přepsat jednoduchá
slova
správně napojovat
písmena ve slovním
spojení
dodrţovat správné pořadí
písmen ve slovech

opis, přepis slabik, slov
automatizace psacího
pohybu
psaní slov se snadným
hláskovým sloţením

ovládat psaní hůlkového
písma

osvojit si správnou
techniku psaní
správně psát hůlková
písmena

psaní hůlkovým písmem
vzdálenost mezi písmeny

psát písmena a slabiky
podle diktátu

psát slabiky a slova podle
nápovědy

psaní slabik a slov podle
diktátu

opsat číslice

opsat známé číslice

psaní číslic
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Přesahy a vazby
OSV 1c
 KK 1, KK 6

OSV 2d
Vv, ČsP – dekorativní písmo
 KK 1, KK 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 5
Očekávané výstupy
Ţák by měl
psát písmena, která umí
číst

Dílčí výstupy
Ţák by měl
psát písmena p, n, N, š, d,
z, Z, k
osvojit si správnou
techniku psaní a zpřesnit
tvary a poměr výšky
písmen

Učivo
psaní písmen
technika psaní automatizace psaného
pohybu

opisovat a přepisovat
slabiky a jednoduchá slova

dbát na úpravu písemného
projevu
opisovat a přepisovat
slova se správným
pořadím písmen a úplností
slov
správně napojovat slovní
spojení

opis a přepis slabik a slov
opis jednoduchých vět

ovládat psaní hůlkového
písma

osvojit si správnou
techniku psaní
správně psát hůlková
písmena

psaní hůlkovým písmem

psát písmena a slabiky
podle diktátu

psát slabiky a slova podle
nápovědy

psaní slabik a slov podle
diktátu
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Přesahy a vazby
OSV 1d
 KK 1, KK 3

MEV 1

opsat číslice

opsat správně známé
číslice
psát číslice podle diktátu

psaní číslic
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OSV 2d
Vv, M, ČsP – mnoţství

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 6
Očekávané výstupy
Ţák by měl
psát písmena, která umí
číst

opisovat a přepisovat
slabiky a jednoduchá slova

Dílčí výstupy
Ţák by měl
psát písmena b, c, C, r, č,
Č, h, ţ, Ţ, ou, I
osvojit si správnou
techniku psaní a zpřesnit
tvary a poměr výšky
písmen

Učivo

Přesahy a vazby

psaní písmen
technika psaní –
zmenšování a zpřesňování
písma, automatizace
psaného pohybu

dbát na úpravu písemného
projevu
opisovat a přepisovat
slova se správným
pořadím písmen a úplností
slov
správně napojovat slovní
spojení

opis a přepis slabik a slov
a slovních spojení
opis, přepis jednoduchých
vět

ovládat psaní hůlkového
písma

ovládat psaní hůlkových
písmen

psaní hůlkovým písmem

psát písmena a slabiky
podle diktátu

psát slabiky a slova podle
nápovědy

psaní slabik a slov podle
diktátu

opsat číslice

opsat správně známé
číslice
psát číslice podle diktátu

psaní číslic
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OSV 1a
KK 1, KK 2, KK 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 7
Očekávané výstupy
Ţák by měl
psát písmena, která umí číst
ovládat psaní hůlkového
písma
opsat slova a jednoduché
věty
podepsat se psacím písmem
psaní číslic i podle
nápovědy
dbát na čitelný písemný
projev
přepsat krátký jednoduchý
text
psát slabiky a jednoduchá
slova podle diktátu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
píše písmena, se kterými se
seznámil ve čtení (velká jen
ta, která se od malých
neodlišují tvarem) –
f,F,g,G,ř,Ř,ch,Ch
umí napsat vlastní jméno a
příjmení
píše číslice

psaní psacího a hůlkového
písma
opis slov
psaní číslic

rozvíjí psychomotorické
schopnosti, jemnou
motoriku a pohybovou
koordinaci
osvojuje si potřebné
hygienické, pracovní a
estetické návyky spojené se
psaním
správně zachází s psacím
náčiním
osvojuje si prvky psací
motoriky písmen
dodrţuje správný poměr
výšky, velikost, sklon a
správné tvary písmen

psaní psacích písmen
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Přesahy a vazby

přepsat krátký jednoduchý
text
psát slabiky a jednoduchá
slova

přepisuje slabiky, slova a
krátké věty
píše písmena, slabiky a
krátké věty podle diktátu
píše velká písmena na
začátku věty
spojuje písmena ve slabiky,
slova a píše krátké věty
tvoří slova ze slabik,
spojuje slabiky ve slova
píše slova a věty dle
nápovědy
dodrţuje správné pořadí
písmen a úplnost slov

přepis slov – převedení
tištěných písmen do psané
podoby
přepis slov a vět
diktát slov
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 8
Očekávané výstupy
Ţák by měl
psát písmena, která umí číst
ovládat psaní hůlkového
písma
opsat slova a jednoduché
věty
podepsat se psacím písmem
psaní číslic i podle
nápovědy

dbát na čitelný písemný
projev

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
píše písmena, se kterými se
seznámil ve čtení (velká jen
ta, která se od malých neliší
tvarem) – f,F,g,G,ř,Ř,ch,Ch
napíše vlastní jméno a
příjmení, datum narození,
svou adresu
pokouší se napsat jména a
příjmení svých rodičů,
sourozenců
píše číslice

psaní psacího a hůlkového
písma
opis slov
psaní číslic

psaní psacích písmen

rozvíjí psychomotorické
schopnosti, jemnou
motoriku a pohybovou
koordinaci
osvojuje si potřebné
hygienické, pracovní a
estetické návyky spojené se
psaním
správně zachází s psacím
náčiním
osvojuje si prvky psací
motoriky písmen
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Přesahy a vazby
OSV 1d
OSV 2c
KK 1
KK 3

dodrţuje správný poměr
výšky, velikost, sklon a
správné tvary písmen
přepsat jednoduchý text
psát slabiky a jednoduchá
slova podle diktátu

přepisuje slabiky, slova
krátké věty
píše písmena, slabiky a
krátká slova dle diktátu
píše velká písmena na
začátku věty
spojuje písmena ve slabiky,
slova
tvoří slova ze slabik,
spojuje slabiky ve slova
píše slova a věty dle
nápovědy

přepis slov – převedení
tištěných písmen do psané
podoby
přepis slov a vět
diktát slabik a slov
psaní na PC

napsat nebo opsat
jednoduché sdělení podle
předlohy

dodrţuje vzdálenost mezi
slovy
osvojuje si úpravu
písemných prací ( nadpis,
okraje, odstavce, vzdálenost
mezi písmeny a slovy)
napíše pohlednici
s pozdravem, krátký dopis
podle vzoru (dle schopností
ţáka)

úprava – nadpis, okraje,
vzdálenost mezi písmeny a
slovy
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 9
Očekávané výstupy
Ţák by měl
psát písmena, která umí číst
ovládat psaní hůlkového
písma
opsat slova a jednoduché
věty
podepsat se psacím písmem
psaní číslic i podle
nápovědy

dbát na čitelný písemný
projev

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
píše všechna písmena, se
kterými se seznámil ve
čtení
napíše vlastní jméno a
příjmení, datum narození,
adresu
napíše jméno a příjmení
rodičů a sourozenců
píše číslice

psaní psacího a hůlkového
písma
opis slov
psaní číslic

psaní psacích písmen

rozvíjí psychomotorické
schopnosti, jemnou
motoriku a pohybovou
koordinaci
osvojuje si potřebné
hygienické, pracovní a
estetické návyky spojené se
psaním
správně zachází s psacím
náčiním
osvojuje si prvky psací
motoriky písmen
dodrţuje správný poměr
výšky, velikost, sklon a
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Přesahy a vazby
OSV 1d
OSV 2c
KK 1
KK 3

správné tvary písmen
orientuje se v liniatuře
přepsat krátký jednoduchý
text
psát slabiky a jednoduchá
slova podle diktátu

přepisuje slabiky, slova a
krátké věty

napsat nebo opsat
jednoduché sdělení podle
předlohy

dodrţuje vzdálenost mezi
slovy
osvojuje si úpravu
písemných prací ( nadpis,
okraje, odstavce)
napíše pohlednici
s pozdravem, krátký dopis
podle vzoru
píše adresu, pohlednici,
krátký dopis, přání
k Vánocům, k svátku, k
narozeninám

přepis slov - převedení
tištěných písmen do psané
podoby
přepis slov a vět
diktát slov
psaní na PC

píše písmena, slabiky a
krátká slova podle diktátu
píše velká písmena na
začátku věty
spojuje písmena ve slabiky,
slova
tvoří slova ze slabik
píše slova a věty podle
nápovědy

úprava – nadpis, okraje,
odstavce, vzdálenost mezi
písmeny a slovy
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OSV 1d
OSV 2c
KK 3
KK 4

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Psaní
Ročník: 10
Očekávané výstupy
Ţák by měl
psát písmena, která umí číst
ovládat psaní hůlkového
písma
opsat slova a jednoduché
věty
podepsat se psacím písmem
psaní číslic i podle
nápovědy

dbát na čitelný písemný
projev

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
píše všechna písmena, se
kterými se seznámil ve
čtení
napíše vlastní jméno a
příjmení, datum narození,
adresu
napíše jméno a příjmení
svých rodičů a sourozenců
píše číslice

psaní psacího a hůlkového
písma
opis slov
psaní číslic

psaní psacích písmen

rozvíjí psychomotorické
schopnosti, jemnou
motoriku a pohybovou
koordinaci
osvojuje si potřebné
hygienické, pracovní a
estetické návyky spojené se
psaním
správně zachází s psacím
náčiním
osvojuje si prvky psací
motoriky písmen
dodrţuje správný poměr
výšky, velikost, sklon a
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Přesahy a vazby
OSV 1d
OSV 2c
KK 1
KK 3

správné tvary písmen
orientuje se v liniatuře a
dodrţuje ji
přepsat krátký jednoduchý
text
psát slabiky a jednoduchá
slova podle diktátu

přepisuje slabiky, slova a
krátké věty
píše písmena, slabiky a
krátká slova dle diktátu
píše velká písmena na
začátku věty
spojuje písmena ve slabiky,
slova
tvoří slova ze slabik, věty
ze slov
píše slova a věty dle
nápovědy

napsat nebo opsat
jednoduché sdělení podle
předlohy
napsat nebo opsat běţné
písemnosti – adresa, přání,
dopis podle vzoru

dodrţuje vzdálenost mezi
slovy
osvojuje si úpravu
písemných prací (nadpis,
okraje, odstavce)
napíše pohlednici
s pozdravem, krátký dopis
napíše přání k Vánocům,
k svátku, k narozeninám
vyplní jednoduchý dotazník
vede si deník

přepis slov – převedení
tištěných písmen do psané
podoby
přepis slov a vět
diktát slov
psaní na PC

úprava – nadpis, okraje,
odstavce
úprava psaného textu, psaní
adresy a krátké
korespondence, psaní
pomocí PC
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OSV 1d
OSV 2c
KK 3
KK 4

5.3 Řečová výchova
5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.3.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Řečová výchova je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Řečová výchova, který je součástí vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace. Jeho úloha ve vzdělávacím procesu je stěţejní, prolíná se všemi předměty, učí ţáky vnímat a rozumět různým
sdělením a reprodukovat je, pouţívat ústní podobu spisovného jazyka.
Cílem vyučovacího předmětu je rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického cítění, srozumitelného vyjadřování
ústní formou, dorozumívání v běţných komunikačních situacích, sdělování názorů, rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku,
osvojení správné techniky čtení, získání základních literárních poznatků, zvládání orientace v textu, proţívání slovesného díla, zájmu o
literaturu, vystupování na veřejnosti a kultivovaného projevu v běţných situacích.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- sebepoznání a sebepojetí
- psychohygiena
- rozvoj schopností poznávání
- komunikace
- spolupráce a soutěţivost
Multikulturní výchova
- kulturní rozdíly
- lidské vztahy
Mediální výchova
- vnímání mediálních sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti
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Enviromentální výchova
- vztah člověka k prostředí
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Jsme Evropané
Při výuce předmětu Čtení jsou upřednostňovány metody a formy vzájemné komunikace, dialog, hry k rozvíjení řečových schopností sluchová, rytmizační, artikulační cvičení, komunikační hry, analyticko-syntetické činnosti, diferenciační cvičení, práce s textem, s literárními
druhy a ţánry, prvky kritického čtení, besedy, exkurze, diskuse, filmové projekce, tvořivá dramatika, řešení problémů.
Vyučovací předmět je realizován v 1. aţ 10. ročníku.
Časová dotace v jednotlivých ročnících:
1. .ročník – 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdně
3. ročník - 2 hodiny týdně
4. ročník - 2 hodiny týdně
5. ročník - 2 hodiny týdně
6. ročník - 2 hodiny týdně
7. ročník - 1 hodina týdně
8. ročník - 1 hodina týdně
9. ročník - 1 hodina týdně
10.ročník – 1 hodina týdně
Výuka je realizována ve třídě, v počítačové učebně, v učebně a interaktivní tabulí, formou exkurzí a vycházek v okolí.

5. 3. 1. 2. Výchovné a vzdělávací strategie
Ve vyučovacím předmětu jsou uplatňovány k utváření klíčových kompetencí tyto postupy, metody a formy:
13. Kompetence k učení
přistupujeme k ţákům individuálně, dle jejich potřeb a moţností upravujeme metody a strategie učení
při rozlišování zvukové podoby jazyka upřednostňujeme sluchové hry a soutěţe, vyuţíváme hudební nástroje, bzučák
vyuţíváme komunikačního kruhu k vytváření komunikačních dovedností, vlastních prezentaci, dramatizaci, říkanky, hádanky,
rozpočitadla
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v předčtenářském období se zaměřujeme na diferenciační hry a cvičení, čtení obrázků, důraz klademe na analyticko-syntetické
činnosti
spojujeme učení s pohybem, zrakovými, sluchovými, hmatovými dojmy dle typu ţáka
přistupujeme k výuce čtení analyticko-syntetickou metodou a učíme ţáky tuto metodu pouţívat
obohacujeme jazykovou výchovu a její učivo hrami, kvízy, hádankami, kříţovkami
důsledně a systematicky upevňujeme návyky při psaní a čtení
pracujeme s texty a literaturou, osvojujeme u ţáků čtení s porozuměním, orientaci v textu
seznamujeme ţáky s poezií i prózou, vedeme k přednesu a emočnímu proţitku
předkládáme ţákům různé literární ţánry, vytváříme u ţáků vztah k literatuře
vedeme ţáky k návštěvě divadel, kin, sledováním médií a vzájemnému sdělování emočních záţitků
14. Kompetence k řešení problémů
předkládáme ţákům úkoly k řešení zábavnou formou, hrami, hádankami, kvízy
osvojujeme u ţáků schopnost přistupovat ke čtení analyticko-syntetickou metodou
zařazujeme prvky kritického čtení, učíme kriticky myslet, uváţlivě rozhodovat
vedeme ţáky k volbě správné formy společenského styku při různých situacích
při řešení úloh jazykového vyučování dbáme na zdůvodnění správnosti řešení
v literární výchově předkládáme ţákům různé ţánry a vedeme k jejich rozlišování, poţadujeme pojmenování hlavních postav a
jejich vlastností, porozumění textu a orientaci v něm
zodpovídáme dotazy ţáků, individuálně se věnujeme ţákům, kteří vyţadují pomoc
15. Kompetence komunikativní
rozvíjíme komunikační schopnosti ţáků rytmizací, sluchovými hrami, artikulačními cvičeními, hlasovými cvičeními, gymnastikou
mluvidel
hravými činnostmi odstraňujeme ostych, posilujeme sebevědomí, vedeme k vystupování před ostatními, sdělování vlastních
názorů
učíme ţáky formulovat myšlenky v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně při všech situacích vzájemné
komunikace
učíme ţáky naslouchat ostatním, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse
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osvojením plynulého čtení s porozuměním podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti, porozumění různým typům textů, reagovat
na ně a tvořivě je vyuţívat ke svému rozvoji
16. Kompetence sociální a personální
vedeme ţáky k účinné spolupráci ve skupině, přijímat role ve skupině a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce při
skupinovém, kooperativním vyučování, při dramatizacích
upevňujeme u ţáků utváření dobrých mezilidských vztahů a respektování druhých vytvářením příjemné atmosféry ve třídě
vytváříme u ţáků obraz o sobě samém objektivním hodnocením, vzájemným hodnocením, sebehodnocením, přičemţ dbáme na
převahu pozitiv a utváření sebedůvěry ţáka
upozorňujeme na nevhodné a rizikové chování, vedeme k uvědomění si důsledků chování
diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor

17. Kompetence občanské
vedeme k respektování společenských norem a pravidel souţití při všech činnostech
diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor, odmítat násilí
prakticky učíme písemné i ústní komunikaci s úřady
18. Kompetence pracovní
vedeme ţáky k osvojení pracovních návyků při psaní a čtení
určujeme pravidla a dbáme na jejich dodrţování, učíme vzájemně komunikovat ve skupině a přispívat ke společné práci
učíme koncentraci při psaní a čtení, dokončení započaté práce
vedeme ţáky k reálnému hodnocení vlastní práce i práce ostatních
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 1
Očekávané výstupy
Ţák by měl
reprodukovat jednoduché
říkanky a básničky

dokázat se koncentrovat
na poslech pohádek a
krátkých příběhů

Dílčí výstupy
Ţák by měl
reprodukovat jednoduché
říkanky podle přednesu
učitele

Učivo
přednes říkanek a krátkých
básniček
edukace a reedukace řeči
rozvíjení fonematického
sluchu
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

koncentrovat se na poslech
krátkých pohádek a příběhů

poslech předčítaného textu
poslech vyprávěného textu
se zapojením loutek
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Přesahy a vazby
OSV – komunikace –
dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální
Hv – melodizace říkanek
 KK 1, KK 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komumikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 2
Očekávané výstupy
Ţák by měl
reprodukovat jednoduché
říkanky a básničky

Dílčí výstupy
Ţák by měl
reprodukovat jednoduché
říkanky podle přednesu
učitele

Učivo
přednes říkanek a krátkých
básniček
edukace a reedukace řeči
rozvíjení fonematického
sluchu
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

odpovídat na otázky
slovem, větou

pochopit smysl otázky a
přiměřeně odpovědět na
otázku slovem, větou

otázky, odpovědi

dokázat se koncentrovat
na poslech pohádek a
krátkých příběhů

koncentrovat se na poslech
krátkých pohádek
získat povědomí o
gramatické správnosti
prostřednictvím pohádek

poslech předčítaného textu
reprodukce a dramatizace
motivace ke čtení
poslech vyprávěného textu
se zapojením loutek

umět popsat jednoduché
obrázky
seřadit obrázky podle
časového sledu

popis obrázků
práce s obrazovou
osnovou

popsat jednoduché
obrázky
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Přesahy a vazby
MKV – kulturní rozdíly
 KK 2, KK 5

OSV – spolupráce a
soutěţivost
 KK 2, KK 4

reprodukovat krátký text
podle otázek

přiměřeně reprodukovat
krátký text

poslech předčítaného
textu, pochopení a
následná reprodukce
reprodukce textu se
zapojením maňásků
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 3
Očekávané výstupy
Ţák by měl
reprodukovat jednoduché
říkanky a básničky

Dílčí výstupy
Ţák by měl
reprodukovat jednoduché
říkanky podle přednesu
učitele

Učivo

Přesahy a vazby

přednes říkanek a krátkých
básniček
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

odpovídat na otázky
slovem, větou

chápat smysl otázky a
odpovědět na otázku celou
větou
zvládat běţné dorozumívací
situace (ptát se, odpovídat,
vyřídit jednoduchý vzkaz)

otázky, odpovědi
dialog učitel – ţák,
dialog ţák – ţák
komunikace jako
prostředek orientace
v sociálních situacích

dokázat se koncentrovat
na poslech pohádek a
krátkých příběhů

koncentrovat se na poslech
krátkých pohádek a příběhů
chápat obsah čteného,
dovede reprodukovat

poslech, reprodukce a
dramatizace (loutky,
masky, maňásci)

vypravovat o svých
zkušenostech
aktivně pouţívat a
rozšiřovat slovní zásobu
se seznámit vyuţitím
alternativního a
augmentativního způsobu
komunikace

rozvoj slovní zásoby

alternativní a
augmentativní
komunikace
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MEV – fungování a vliv
médií ve společnosti
KK 1, KK 3, KK 6

popsat jednoduché
obrázky

umět popsat jednoduché
obrázky
seřadit obrázky podle
časového sledu
zvládnout vypravování
v logické návaznosti

práce s obrazovou
osnovou
popis obrázků

reprodukovat krátký text
podle otázek

zvládat plynule reprodukci
krátkého textu

reprodukce
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 4
Očekávané výstupy
Ţák by měl
reprodukovat krátké texty
podle jednoduché osnovy

Dílčí výstupy
Ţák by měl
plynule a souvisle
reprodukovat krátké texty
podle jednoduché osnovy

Učivo
reprodukce podle
obrázkové osnovy
zdokonalení mluveného
projevu

vyprávět jednoduchý
příběh podle obrázku

vyprávět příběh podle
obrázku
tvořit jednoduché věty a
postupně je rozšiřuje
věty spojovat do
jednoduchého textu

tvoření jednoduchých
jazykových projevů
uţití spisovného jazyka
vypravování podle
obrázků

popsat osoby, předměty
podle reálu nebo
vyobrazení za pomoci
doprovodných otázek

popsat jednoduché
předměty denní potřeby,
blízkých osob za pomoci
otázek

ústní popis dle obrázkové
předlohy nebo reálu

umět pozdravit,
poděkovat, omluvit se a
poprosit

formy společenského
styku
konverzační cvičení
sociální hry

zvládat slovní formy
společenského styku –
pozdrav, prosba,
poděkování

Přesahy a vazby

OSV – sebepoznání a
sebepojetí
Vv – předmět denní potřeby
KK 2, KK 4
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 5
Očekávané výstupy
Ţák by měl
reprodukovat krátké texty
podle jednoduché osnovy

Dílčí výstupy
Ţák by měl
plynule a souvisle
reprodukovat krátké texty
podle jednoduché osnovy

Učivo

Přesahy a vazby

poslech a následná
reprodukce
práce s obrázkovou
osnovou

vyprávět zhlédnutý
filmový nebo divadelní
příběh podle návodných
otázek

umět vyprávět zhlédnutý
televizní pořad dle daných
otázek
umět vyprávět zhlédnuté
divadelní představení dle
daných otázek
tvořit jednoduché věty a
postupně je rozšiřuje
věty spojovat do
souvislého vypravování

sledování televizních,
divadelních pořadů
otázky a odpovědi
tvoření jednoduchých
jazykových projevů
uţití spisovného jazyka
vypravování

domluvit se v běţných
situacích

umět domluvit se
v běţných situacích
uţívat správně slovní
přízvuk, přirozeně
intonuje

rozvoj komunikace jako
prostředek orientace
v sociálních situacích
dramatizace

zvládat slovní formy
společenského styku –

umět pozdravit,
poděkovat, omluvit se a

formy společenského
styku
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OSV – komunikace
 KK 2, KK 3, KK 4, KK 5

pozdrav, prosba,
poděkování
dramatizovat jednoduchý krátký
příběh z ţákům blízké oblasti

poprosit

komunikační cvičení

umět dramatizovat
jednoduchý příběh
z blízké oblasti ţáka

dramatizace
sociální hry

EV – vztah člověka
k prostředí
Vu – třídění odpadu
KK 2, KK 5, KK 6
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 6
Očekávané výstupy
Ţák by měl
reprodukovat krátké texty
podle jednoduché osnovy

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zvládat reprodukci textu
podle osnovy
hovořit zřetelně a
srozumitelně

Učivo

Přesahy a vazby

reprodukce podle
obrázkové i psané osnovy
edukace a reedukace řeči

vyprávět zhlédnutý
filmový nebo divadelní
příběh podle návodných
otázek

umět vyprávět zhlédnutý
televizní pořad dle daných
otázek
umět vyprávět zhlédnuté
divadelní představení dle
daných otázek

sledování televizních a
rozhlasových pořadů,
divadelních představení
vypravování

popsat osoby, předměty
podle reálu nebo
vyobrazení za pomoci
doprovodných otázek

pozorovat osoby a
předměty, popisovat jejich
vlastnosti za pomoci
otázek

popis osob, předmětů
otázky a odpovědi
metaforické vyjadřování

domluvit se v běţných
situacích

umět domluvit se
v běţných situacích
při řeči pouţívat
přiměřenou mimiku a
gesta

rozvoj komunikace jako
prostředek orientace
v sociálních situacích
mimojazykové prostředky
komunikační cvičení

zvládat slovní formy

umět pozdravit,

formy společenského
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MEV – fungování a vliv
médií ve společnosti
 KK 3, KK 4, KK 5

VMEGS – jsme Evropané

společenského styku –
pozdrav, prosba,
poděkování

poděkovat, omluvit se a
poprosit

styku

dramatizovat jednoduchý
krátký příběh z ţákům
blízké oblasti

umět dramatizovat
jednoduchý příběh
z blízké oblasti ţáka

dramatizace
sociální hry

KK 3, KK 4, KK 5
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 7
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dosáhnout srozumitelného
mluveného projevu, širší
slovní zásoby, snaţit se o
zřetelnou výslovnost

pouţívat věty se správnými
gramatickými strukturami
dbát na kulturu mluveného
projevu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
pokouší se správně dýchat
při mluveném projevu
nacvičuje správnou
výslovnost hlásek
pokouší se uţívat správný
slovní přízvuk
pokouší se volit správné
tempo řeči
pokouší se hovořit zřetelně
a srozumitelně
pokouší se volit správnou
rytmizaci a intonaci
správně provádí dechová,
mimická a artikulační
cvičení

rozšiřování slovní zásoby,
základy techniky
mluveného projevu –
správné dýchání,
výslovnost, intonace,
rytmizace,
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

uţívá správný slovní
přízvuk
volí přiměřené tempo řeči
volí správnou artikulaci
správně volí pauzy
vybírá vhodná slova,
rozšiřuje a obohacuje si
slovní zásobu

edukace a reedukace řeči
rozvíjení fonematického
sluchu
základy techniky mluveného
projevu
vypravování, tvoření otázek,
odpovědi na otázky
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Přesahy a vazby
OSV 1a
OSV 1d
KK 1

OSV 1a
OSV 1d
OSV 2c
KK 1, KK 3

vytváří jednoduchý slovní
projev
komunikovat vhodně
v běţných situacích a
zvládat základní pravidla
komunikace

popsat děje, jevy a osoby na
obrázcích

vyprávět vlastní záţitky a
popsat své pocity

KK 3
základní komunikační
pravidla
konverzační cvičení
tvorba otázek a odpovědí
alternativní způsoby
komunikace
mimojazykové prostředky
řeči
dramatizace forem
společenského styku

osvojuje si základní
komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a
ukončení dialogu)
respektuje základní formy
společenského styku (umí
pozdravit, poděkovat,
omluvit se, blahopřát,
oslovit, formulovat krátký
vzkaz)
umí pojmenovat osoby a
předměty, popsat jejich
vlastnosti
umí popsat jednoduché
činnosti a děje, dodrţuje
posloupnost děje na základě
pozorování

alternativní způsoby
komunikace – sociální učení
rozšiřování slovní zásoby
popis obrázků, dějů

pokouší se o aktivní
zapojování do hovoru –
vypráví vlastní záţitky a
pocity
pokouší se vyjádřit své
pocity a nálady pohybem,
gesty, zvukem

rozšiřování slovní zásoby
mimojazykové prostředky
řeči – mimika, gesta
vyjádření emocí, nálad
gestem, výrazem obličeje,
77

OSV 2c
KK 3

OSV 2c
KK 2, KK 3

převyprávět vyslechnutý,
přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové
představení

dramatizovat jednoduchý
příběh nebo pohádku

pokouší se vyuţít mluvu
těla k vyjádření svých
emocí

postojem apod.
způsoby vyjadřování pocitů
libosti či nelibosti

soustředí se na poslech
příběhu
dokáţe se soustředit na
divadelní či filmové
představení

divadelní a filmová
představení, poslech příběhů
a pohádek

dokáţe převyprávět
vyslechnutý či zhlédnutý
příběh
pokouší se zdramatizovat
jednoduchý příběh nebo
pohádku

reprodukce
dramatizace
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OSV 2c
MKV 2
MEV 1
KK 3, KK 4

KK 2, KK 3, KK 4

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková výchova
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 8
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dosáhnout srozumitelného
mluveného projevu, širší
slovní zásoby, snaţit se o
zřetelnou výslovnost

pouţívat věty se správnými
gramatickými strukturami
dbát na kulturu mluveného
projevu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
pokouší se správně dýchat
při mluveném projevu
nacvičuje správnou
výslovnost hlásek
pokouší se uţívat správný
slovní přízvuk
pokouší se volit správné
tempo řeči
pokouší se hovořit zřetelně
a srozumitelně
pokouší se volit správnou
rytmizaci a intonaci
správně provádí dechová,
mimická a artikulační
cvičení

rozšiřování slovní zásoby,
základy techniky
mluveného projevu výslovnost, intonace,
rytmizace
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

edukace a reedukace řeči
rozvíjení fonematického
sluchu
základy techniky mluveného
projevu
vypravování, tvoření otázek,
odpovědi na otázky

uţívá správný slovní
přízvuk
volí přiměřené tempo řeči
volí správnou artikulaci
správně volí pauzy
vybírá vhodná slova,
rozšiřuje a obohacuje si
slovní zásobu
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Přesahy a vazby
OSV 1a
OSV 1d
KK 1

OSV 1a
OSV 1d
OSV 2c
KK 1, KK 3

komunikovat vhodně
v běţných situacích a
zvládat základní pravidla
komunikace

popsat děje, jevy a osoby na
obrázcích

vyprávět vlastní záţitky a
popsat své pocity

vytváří jednoduchý slovní
projev

KK 3
základní komunikační
pravidla
konverzační cvičení
tvorba otázek a odpovědí
alternativní způsoby
komunikace
mimojazykové prostředky
řeči
dramatizace forem
společenského styku

osvojuje si základní
komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a
ukončení dialogu)
respektuje základní formy
společenského styku (umí
pozdravit, poděkovat,
omluvit se, blahopřát,
oslovit, formulovat krátký
vzkaz)
umí pojmenovat osoby a
předměty, popsat jejich
vlastnosti
umí popsat jednoduché
činnosti a děje, dodrţuje
posloupnost děje na základě
pozorování

alternativní způsoby
komunikace – sociální učení
rozšiřování slovní zásoby
popis obrázků, dějů

pokouší se o aktivní
zapojování do hovoru –
vypráví vlastní záţitky a
pocity
pokouší se vyjádřit své
pocity a nálady pohybem,
gesty, zvukem

rozšiřování slovní zásoby
mimojazykové prostředky
řeči – mimika, gesta
vyjádření emocí, nálad
gestem, výrazem obličeje,
postojem apod.
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OSV 2c
KK 3

OSV 2c
KK 2, KK 3

OSV 2c

převyprávět vyslechnutý,
přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové
představení

dramatizovat jednoduchý
příběh nebo pohádku

pokouší se vyuţít mluvu
těla k vyjádření svých
emocí

způsoby vyjadřování pocitů
libosti či nelibosti

soustředí se na poslech
příběhu
dokáţe se soustředit na
divadelní či filmové
představení
dokáţe převyprávět
vyslechnutý či zhlédnutý
příběh

MKV 2
MEV 1
KK 3, KK 4

divadelní a filmová
představení, poslech příběhů
a pohádek
KK 2, KK 3, KK 4

pokouší se zdramatizovat
jednoduchý příběh nebo
pohádku
reprodukce
dramatizace
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 9
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dosáhnout srozumitelného
mluveného projevu, širší
slovní zásoby, snaţit se o
zřetelnou výslovnost

pouţívat věty se správnými
gramatickými strukturami
dbát na kulturu mluveného
projevu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
pokouší se správně dýchat
při mluveném projevu
nacvičuje správnou
výslovnost hlásek
pokouší se uţívat správný
slovní přízvuk
pokouší se volit správné
tempo řeči
pokouší se hovořit zřetelně
a srozumitelně
pokouší se volit správnou
rytmizaci a intonaci
správně provádí dechová,
mimická a artikulační
cvičení

rozšiřování slovní zásoby,
základy techniky
mluveného projevu výslovnost, slovní přízvuk,
intonace, rytmizace,
artikulace
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

uţívá správný slovní
přízvuk
volí přiměřené tempo řeči
volí správnou artikulaci
správně volí pauzy
vybírá vhodná slova,
rozšiřuje a obohacuje si
slovní zásobu

edukace a reedukace řeči
rozvíjení fonematického
sluchu
základy techniky mluveného
projevu
vypravování, tvoření otázek,
odpovědi na otázky
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Přesahy a vazby
OSV 1a
OSV 1d
KK 1

OSV 1a
OSV 1d
OSV 2c
KK 1, KK 3

komunikovat vhodně
v běţných situacích a
zvládat základní pravidla
komunikace

popsat děje, jevy a osoby na
obrázcích

vyprávět vlastní záţitky a
popsat své pocity

vytváří jednoduchý slovní
projev

KK 3

osvojuje si základní
komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a
ukončení dialogu)
respektuje základní formy
společenského styku (umí
pozdravit, poděkovat,
omluvit se, blahopřát,
oslovit, formulovat krátký
vzkaz)

základní komunikační
pravidla
konverzační cvičení
tvorba otázek a odpovědí
alternativní způsoby
komunikace
mimojazykové prostředky
řeči
dramatizace forem
společenského styku

umí pojmenovat osoby a
předměty, popsat jejich
vlastnosti
umí popsat jednoduché
činnosti a děje, dodrţuje
posloupnost děje na základě
pozorování

alternativní způsoby
komunikace – sociální učení
rozšiřování slovní zásoby
popis obrázků, dějů

OSV 2c
KK 3

OSV 2c
KK 2, KK 3
pokouší se o aktivní
zapojování do hovoru –
vypráví vlastní záţitky a
pocity
pokouší se vyjádřit své
pocity a nálady pohybem,
gesty, zvukem
pokouší se vyuţít mluvu
těla k vyjádření svých

rozšiřování slovní zásoby
mimojazykové prostředky
řeči – mimika, gesta
vyjádření emocí, nálad
gestem, výrazem obličeje,
postojem apod.
způsoby vyjadřování pocitů
libosti či nelibosti
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převyprávět vyslechnutý,
přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové
představení

dramatizovat jednoduchý
příběh nebo pohádku

emocí
soustředí se na poslech
příběhu
dokáţe se soustředit na
divadelní či filmové
představení
dokáţe převyprávět
vyslechnutý či zhlédnutý
příběh

divadelní a filmová
představení, poslech příběhů
a pohádek

OSV 2c
MKV 2
MEV 1
KK 3, KK 4

KK 2, KK 3, KK 4

pokouší se zdramatizovat
jednoduchý příběh nebo
pohádku
reprodukce
dramatizace
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 10
Očekávané výstupy
Ţák by měl
dosáhnout srozumitelného
mluveného projevu, širší
slovní zásoby, snaţit se o
zřetelnou výslovnost

pouţívat věty se správnými
gramatickými strukturami
dbát na kulturu mluveného
projevu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
pokouší se správně dýchat
při mluveném projevu
nacvičuje správnou
výslovnost hlásek
pokouší se uţívat správný
slovní přízvuk
pokouší se volit správné
tempo řeči
pokouší se hovořit zřetelně
a srozumitelně
pokouší se volit správnou
rytmizaci a intonaci
správně provádí dechová,
mimická a artikulační
cvičení

rozšiřování slovní zásoby,
základy techniky
mluveného projevu výslovnost, slovní přízvuk,
intonace, rytmizace,
artikulace
dechová, hlasová a
artikulační cvičení

edukace a reedukace řeči
rozvíjení fonematického
sluchu
základy techniky mluveného
projevu
vypravování, tvoření otázek,
odpovědi na otázky

uţívá správný slovní
přízvuk
volí přiměřené tempo řeči
volí správnou artikulaci
správně volí pauzy
vybírá vhodná slova,
rozšiřuje a obohacuje si
slovní zásobu
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Přesahy a vazby
OSV 1a
OSV 1d
KK 1

OSV 1a
OSV 1d
OSV 2c
KK 1, KK 3

komunikovat vhodně
v běţných situacích a
zvládat základní pravidla
komunikace

popsat děje, jevy a osoby na
obrázcích

vyprávět vlastní záţitky a
popsat své pocity

vytváří jednoduchý slovní
projev

KK 3
základní komunikační
pravidla
konverzační cvičení
tvorba otázek a odpovědí
alternativní způsoby
komunikace
mimojazykové prostředky
řeči
dramatizace forem
společenského styku

osvojuje si základní
komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a
ukončení dialogu)
respektuje základní formy
společenského styku (umí
pozdravit, poděkovat,
omluvit se, blahopřát,
oslovit, formulovat krátký
vzkaz)
umí pojmenovat osoby a
předměty, popsat jejich
vlastnosti
umí popsat jednoduché
činnosti a děje, dodrţuje
posloupnost děje na základě
pozorování

OSV 2c
KK 3

alternativní způsoby
komunikace – sociální učení
rozšiřování slovní zásoby
popis obrázků, dějů
OSV 2c
KK 2, KK 3

pokouší se o aktivní
zapojování do hovoru –
vypráví vlastní záţitky a
pocity
pokouší se vyjádřit své
pocity a nálady pohybem,
gesty, zvukem
pokouší se vyuţít mluvu
těla k vyjádření svých

rozšiřování slovní zásoby
mimojazykové prostředky
řeči – mimika, gesta
vyjádření emocí, nálad
gestem, výrazem obličeje,
postojem apod.
způsoby vyjadřování pocitů
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emocí
převyprávět vyslechnutý,
přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové
představení

dramatizovat jednoduchý
příběh nebo pohádku

libosti či nelibosti

soustředí se na poslech
příběhu
dokáţe se soustředit na
divadelní či filmové
představení
dokáţe převyprávět
vyslechnutý či zhlédnutý
příběh

divadelní a filmová
představení, poslech příběhů
a pohádek

pokouší se zdramatizovat
jednoduchý příběh nebo
pohádku
reprodukce
dramatizace
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OSV 2c
MKV 2
MEV 1
KK 3, KK 4

KK 2, KK 3, KK 4

5.4

Matematika

5.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.4.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Matematika je totoţný se vzdělávacím oborem Matematika a její aplikace, který je součástí vzdělávací oblasti
Matematika a její aplikace. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy: Řazení a třídění
předmětů, Čísla a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Základy geometrie.
Předmět Matematika je mezipředmětovými vztahy spjat s ostatními předměty
o
o
o
o
o
o
o
o
o

fyzika – převody jednotek, zeměpis – měřítko, porovnávání zeměpisných údajů
tělesná výchova – prostorová orientace, hry
člověk a jeho svět – modelové komunikační situace, rozmanitost přírody
výtvarná výchova – výtvarné práce např. s geometrickými tvary
člověk a svět práce – modelování, stříhání, prostorové práce, stavebnice, třídění
výchova k občanství – finance
dějepis – římské číslice
český jazyk – dramatizace, řazení děje
informační a komunikační technologie – práce s textovým a tabulkovým editorem

Cílem vyučovacího předmětu je osvojování a chápání matematických postupů a zvládnutí základních matematických dovedností, jejich
uplatnění v běţném ţivotě, pouţívání matematických symbolů, vytváření prostorové představivosti, rozvíjení paměti a logického myšlení
prostřednictvím matematických operací, uplatnění matematických znalostí a dovedností v praktickém ţivotě, zdokonalování grafického projevu a
základních rýsovacích dovedností, rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace paměti.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
 Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
- sebepoznání a sebepojetí
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- psychohygiena
- kreativita
- spolupráce a soutěţivost
- hodnoty, postoje, praktická etika
 Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát
 Multikulturní výchova
- lidské vztahy
 Enviromentální výchova
- ekosystémy
- vztah člověka k prostředí

Při výuce předmětu Matematika a její aplikace jsou nejvíce zastoupeny formy: praktický nácvik postupů řešení problémů a situací,
demonstrace, manipulace, znázorňování, tvořivá dramatika a hry, diskuse, formy vzájemné komunikace, sociální učení a chování, problémové
vyučování. Při výuce vyuţíváme jak hromadné, skupinové vyučování tak individuální přístup dle potřeby ţáka.
Učivo je předkládáno ţákům formami a metodami zohledňujícími jejich individuální moţnosti, přičemţ se snaţíme o co nejvyšší
dosaţení vědomostí, dovedností a schopností.
Vyučovací předmět je realizován v 1. – 10. ročníku.
Časová dotace je:
1. - 3. ročník - 1 hodina týdně +1 disponibilní hodina
4. - 6. ročník - 3 hodiny týdně
7. – 10. ročník - 3 hodiny týdně
Výuka se realizuje ve třídě, v terénu a v počítačové učebně, v učebně s interaktivní tabulí. Výuky se účastní celý kolektiv třídy.
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5.4.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
učíme ţáky přesně a stručně se vyjadřovat uţíváním matematického jazyka včetně symboliky (pojmy, vztahy, algoritmy, metody řešení
úloh)
při činnostech vedeme ţáky k zapojení co nejvíce smyslů, aktivnímu vyuţívání pomůcek k učení
vyhledáváme a kombinujeme se ţáky informace z různých informačních zdrojů, které vyţadují vyuţití poznatků z různých předmětů
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh vedeme ke zdokonalení grafického projevu
rozvíjíme představivost a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci předkládáním názorů a demonstrací
vyuţíváme pomůcek a prostředků výpočetní techniky k procvičení učiva
2. Kompetence k řešení problémů
seznamujeme ţáky s problémovými situacemi a osvojení si způsobů jejich řešení
rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti a moţnosti, vedeme k sebekontrole, vytrvalosti a přesnosti
vyuţíváme dramatizace a komunikačních cvičení s cílem samostatně řešit běţné ţivotní situace
provádíme rozbor problému, plán řešení, odhadování výsledku a volbu správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledku (práce
s chybou)
při práci vyuţíváme odborné literatury
3. Kompetence komunikativní
vedeme k přesnému a stručnému vyjadřování uţíváním matematického jazyka včetně symboliky, dbáme na kultivovaný projev
vyuţíváme dostupných moţností komunikace - internet
při prezentaci vedeme ţáky k vyslovení vlastního názoru
4. Kompetence sociální a personální
soutěţemi a didaktickými hrami vedeme ţáky k respektování pravidel pro práci ve třídě, ve skupině, v týmu
hodnotíme ţáky způsobem, který umoţňuje vnímat vlastní pokrok nebo neúspěch
posilujeme seberegulační vlastnosti v souvislosti s porovnáváním výsledků své práce s výsledky práce ostatních
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5. Kompetence pracovní
osvojujeme u ţáků pracovní návyky, dodrţování pracovního postupu při práci podle návodu, náčrtu, orientaci v jednoduchém
technickém výkresu
vyuţíváme matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech a při řešení reálných situací v ţivotě
při práci vedeme k efektivitě při organizování vlastní práce (geometrie)
koncentračními cvičeními vedeme k soustředěnosti na práci
dodrţujeme zásady psychohygieny a hygienu práce
motivujeme ţáky k práci a pozitivně hodnotíme kaţdý pokrok
vytváříme příleţitosti zpracovávat informace z různých zdrojů a ovládat postupy a operace zpracování informací
vedeme ţáky k vlastnímu vytváření grafů, tabulek a jiných forem záznamů a k jejich prezentaci
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 1.
Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ
Ţák by měl
Ţák by měl
orientovat se v pojmech
intuitivně se seznámit
všechno – nic, hodně –
s matematickými pojmy na
málo, malý – velký,
základě činností ţáka
dlouhý – krátký, stejně
vnímat, poznávat a osvojit si
– více – méně, široký –
kvantitativní vztahy (všechno
úzký
– nic, všichni – nikdo, malý –
velký, krátký – dlouhý, stejně
– více – méně)

orientovat se v prostoru
– nad, pod, před, za,
vedle, na začátku, na
konci, nahoře - dole

vnímat, poznávat a osvojit si
prostorové vztahy (před, za,
vedle, na začátku, na konci,
nahoře – dole)

Učivo

Mezipředmětové vztahy a průřezová
témata

kvantitativní vztahy
třídění podle různých kritérií
řazení předmětů podle dané
vlastnosti

OSV 1a
TV – pohybové hry
INF – práce s výukovým programem

prostorové vztahy
vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, prostoru,
stavění kostek podle předlohy

INF – práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
VV – grafické příklady
PV – prostorová orientace

 KK1, KK3

 KK1, KK3
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řadit předměty zleva
doprava

vnímat a poznávat
prostorové vztahy pravá –
levá

orientace na ploše a v prostoru
vizuomotorická cvičení řazení předmětů zleva doprava,
koordinace ruky a oka

OSV 1a
TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
PV – práce s přírodninami
 KK1, KK2, KK6

třídit předměty podle
velikosti, barev, tvaru,
obsahu

učit se třídit předměty podle
určitého pravidla
vytvářet konkrétní soubory

třídění předmětů (podle
vlastností)
vizuální vnímání odlišností

INF - práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat třídění
PV – práce s přírodninami, třídění
různých materiálů
 KK1, KK6

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
číst, psát a pouţívat
číslice v oboru do 5,
numerace do 10

orientovat se
v číselné řadě 1 - 10

intuitivně si vytvářet prvotní
představy o čísle
číst, psát a pouţívat číslice 1, 2
rozlišovat mnoţství do 2
tvořit soubor s daným
počtem prvků – 1, 2
počítat na konkrétních
předmětech do 2

obor přirozených čísel do 2
vytváření konkrétní představy
o čísle
vytváření souborů prvků podle
daných kritérií

OSV 1a
VV – grafické znázornění
PV – práce s různým materiálem

vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose do 2
orientovat se v číselné řadě
do 2

numerace v oboru přirozených
čísel do 2

OSV 1a
 KK1, KK2, KK6
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 KK1, KK2, KK6

sčítat a odčítat s uţití
názoru v oboru do 5

znát matematické
pojmy +, -, = a umět
je zapsat

umět rozklad čísel
v oboru do 5
psát číslice 1 – 5 i
podle diktátu

sčítat a odčítat do 2
umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 2
umět pracovat s počítadlem

numerace v oboru přirozených
čísel do 2, grafické řešení
příkladů
vnímání slovních forem
(číslovka + podstatné jméno,
tři jahody)

VV – grafické znázornění
PV – práce s různým materiálem

pouţívat při sčítání a
odčítání pojmy „a“ a „bez“
seznámit se s
matematickými pojmy +, a =
tvořit příklady s danými
pojmy a nacvičit jejich
zápis

numerace v oboru přirozených
čísel do 2

 KK1, KK3

rozkládat čísla do 2 pomocí
názoru

rozklad čísel v oboru
přirozených čísel do 2

PV – práce s různým materiálem

grafomotorická cvičení,
správná koordinace oka a
ruky
psaní číslic 1, 2

 KK1

zapsat číslice 1, 2 i podle
diktátu
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 KK1, KK2

 KK1, KK2

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
pouţívat výrazy pod,
nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu,
vzadu

ZÁKLADY GEOMETRIE
poznat a pojmenovat
základní
geometrické tvary
(čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník)

rozlišit základní
geometrické tvary na
různých předmětech

orientovat se v prostoru a
rozumět výrazům: před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu

orientace v na ploše a prostoru

MKV 2
ŘV – tvorba vět
 KK1, KK3

rozeznat, pojmenovat a
vyhledat tvary ze
stavebnice - čtverec,
obdélník
třídit geometrické tvary
podle tvaru, velikosti,
barev

umět rozlišit geometrické
tvary na předmětech
modelovat jednoduché
geometrické tvary
pracovat se stavebnicí, umět
porovnat geometrické tvary

geometrické tvary
vizuální a haptická cvičení

PV – práce se stavebnicí
VV – dekorativní práce, střídání
prvků
 KK1, KK2

geometrické tvary
haptická cvičení

EV 1
VV – naše obec
PV – modelování
 KK1, KK2, KK6
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 2.
Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ
Ţák by měl
Ţák by měl
orientovat se v pojmech
vnímat a poznávat
všechno – nic, hodně –
kvantitativní vztahy
málo, malý – velký,
(všechno – nic, hodně –
dlouhý – krátký, stejně
malý, malý – velký, menší –
– více – méně, široký –
větší, dlouhý – krátký, kratší
úzký
– delší, stejně – více –
méně)

orientovat se v prostoru
– nad, pod, před, za,
vedle, na začátku, na
konci, nahoře - dole

vnímat a poznávat
prostorové vztahy (nad, pod,
před, za, vedle, na začátku,
na konci, nahoře – dole)

Učivo

Mezipředmětové vztahy a průřezová
témata

kvantitativní vztahy
třídění podle různých kritérií
řazení předmětů podle dané
vlastnosti

TV – pohybové hry
INF – práce s výukovým programem

prostorové vztahy
vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, prostoru,
stavění kostek podle předlohy

OSV 1a
INF – práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
VV – grafické příklady
PV – prostorová orientace

 KK1, KK3

 KK1, KK3
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řadit předměty zleva
doprava

vnímat prostorové vztahy
pravá – levá

orientace na ploše a v prostoru
vizuomotorická cvičení řazení předmětů zleva doprava,
koordinace ruky a oka

OSV 1a
TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
PV – práce s přírodninami
 KK1, KK2, KK6

třídit předměty podle
velikosti, barev, tvaru,
obsahu

učit se třídit předměty podle
určitého pravidla
vytvářet konkrétní soubory

třídění předmětů (podle
vlastností)
vizuální vnímání odlišností

INF - práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat třídění
PV – práce s přírodninami, třídění
různých materiálů
 KK1, KK2, KK6

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
číst, psát a pouţívat
číslice v oboru do 5,
numerace do 10

orientovat se

číst, psát a pouţívat čísla 1,
2, 3, 4
počítat předměty do 4
porovnávat předměty a čísla
v oboru do 4
tvořit soubor s daným
počtem prvků
počítat na konkrétních
předmětech
vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose do 4

obor přirozených čísel do 4
vytváření konkrétní představy
o čísle
porovnávání do 4
vytváření souborů prvků podle
daných kritérií
mnoţstevní analýza

VV – grafické znázornění
PV – práce s různým materiálem

numerace v oboru přirozených
čísel do 4

 KK1, KK2
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 KK1, KK2, KK6

v číselné řadě 1 - 10

sčítat a odčítat s uţití
názoru v oboru do 5

znát matematické
pojmy +, -, = a umět
je zapsat

umět rozklad čísel
v oboru do 5

orientovat se v číselné řadě
do 4

sčítat a odčítat do 4
umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 4
umět pracovat s počítadlem

numerace v oboru přirozených
čísel do 4, grafické řešení
příkladů

znát a pouţívat matematické
pojmy +, - , =
tvořit příklady s danými
pojmy a umět je zapsat

numerace v oboru přirozených
čísel do 4

rozkládat čísla do 4 pomocí
názoru

rozklad čísel v oboru
přirozených čísel do 4

VV – grafické znázornění
PV – práce s různým materiálem
 KK1, KK2, KK6

 KK1, KK3

OSV 1a
VV – grafické znázornění
PV – práce s různým materiálem
 KK1, KK2

psát číslice 1 – 5 i
podle diktátu

zapsat číslice 1, 2, 3, 4 i
podle diktátu

grafomotorická cvičení,
správná koordinace oka a
ruky
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OSV 1a
 KK1

psaní číslic 1, 2, 3,4

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
pouţívat výrazy pod,
nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu,
vzadu

modelovat
jednoduché situace
podle pokynů a
s vyuţitím pomůcek

doplňovat
jednoduché tabulky,
schémata a
posloupnosti čísel o
oboru do 10
ZÁKLADY GEOMETRIE
poznat a pojmenovat
základní
geometrické tvary

orientovat se v prostoru a
rozumět výrazům: pod,
nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu

modelovat jednoduché
situace podle pokynů
podle pokynů třídit
předměty, tvoří skupiny
podle dané vlastnosti

PV – práce se stavebnicí
VV – dekorativní práce, střídání
prvků
orientace v prostoru

vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, prostoru,
stavění kostek podle předlohy,
řazení předmětů zleva
doprava, koordinace ruky a
oka

doplňovat tabulky a
posloupnosti čísel
rozumět pojmu sloupec a
řádek

jednoduché tabulky
posloupnost čísel

rozeznat, pojmenovat a
vyhledat tvary ze
stavebnice - kruh,
trojúhelník

geometrické tvary
vizuální a haptická cvičení

99

 KK1, KK3
OSV – rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovedností
zapamatování
PV – práce s různým materiálem,
stavebnice
VV – grafické znázornění
 KK1, KK2, KK6

 KK1, KK2, KK6

VV – tvary
PV – modelování

(čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník)

rozlišit základní
geometrické tvary na
různých předmětech

 KK1, KK2, KK6

třídit geometrické tvary
podle tvaru, velikosti,
barev

rozlišit základní
geometrické tvary
modelovat jednoduché
geometrické tvary
pracovat se stavebnicí,
porovnávat geometrické
tvary

geometrické tvary
haptická cvičení

OSV 1a
PV – práce s různým materiálem
VV – dekorativní práce
 KK1
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 3.
Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ
Ţák by měl
orientovat se v
pojmech všechno –
nic, hodně – málo,
malý – velký, dlouhý –
krátký, stejně – více –
méně, široký – úzký

Ţák by měl
vnímat a poznávat
kvantitativní vztahy (všechno
– nic, hodně – málo, malý –
velký, dlouhý – krátký, stejně
– více – méně, široký - úzký)
orientovat se v pojmech

orientovat se v prostoru
– nad, pod, před, za,
vedle, na začátku, na
konci, nahoře - dole

řadit předměty zleva
doprava

Učivo

Mezipředmětové vztahy a průřezová
témata

kvantitativní vztahy
třídění podle různých kritérií
řazení předmětů podle dané
vlastnosti

TV – pohybové hry
INF – práce s výukovým programem

vnímat a poznávat prostorové
vztahy (nad, pod, před, za,
hned před, hned za, vedle, na
začátku, uprostřed, na konci,
nahoře – dole)
orientovat se v prostoru

prostorové vztahy
vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, prostoru,
stavění kostek podle předlohy

INF – práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
VV – grafické příklady
PV – prostorová orientace

poznat prostorové vztahy
pravá – levá
umět řadit předměty zleva

orientace na ploše a v prostoru
vizuomotorická cvičení řazení předmětů zleva doprava,

 KK1, KK3

 KK1, KK3
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TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
PV – manipulace s předměty
ŘV – řazení děje

doprava

koordinace ruky a oka
 KK1, KK2, KK6

třídit předměty podle
velikosti, barev, tvaru,
obsahu

třídit předměty podle
určitého pravidla
tvořit konkrétní soubory

třídění předmětů (podle
vlastností)
vizuální vnímání odlišností

INF - práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat třídění
PV – práce s přírodninami, třídění
různých materiálů
 KK1, KK2, KK6

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
číst, psát a pouţívat
číslice v oboru do 5,
numerace do 10

orientovat se
v číselné řadě 1 - 10

číst, psát a pouţívat čísla 1,
2, 3, 4, 5
počítat předměty do 5
porovnávat předměty a
čísla v oboru do 5
tvořit soubor s daným
počtem prvků
osvojit si čísla od 1 -10

obor přirozených čísel do 5
vytváření konkrétní představy
o čísle
porovnávání do 5

vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose do 5
orientovat se v číselné řadě
do 5
dosazovat do číselné řady

numerace v oboru přirozených
čísel do 5

VV – grafické znázornění
PV – práce s různým materiálem
HV – číslovky v písních
 KK1, KK2

vytváření souborů prvků podle
daných kritérií
mnoţstevní analýza

OSV1a
 KK1
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vzestupné a sestupné
orientovat se v číselné řadě
do 10

sčítat a odčítat s uţití
názoru v oboru do 5

znát matematické
pojmy +, -, = a umět
je zapsat

umět rozklad čísel
v oboru do 5
psát číslice 1 – 5 i
podle diktátu

sčítat a odčítat do 5
umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 5
umět pracovat s počítadlem

numerace v oboru přirozených
čísel do 5, grafické řešení
příkladů

VV – grafické znázornění
PV – práce s různým materiálem

znát a pouţívat
matematické pojmy +, - , =
tvořit příklady s danými
pojmy a umět je zapsat

numerace v oboru přirozených
čísel do 5

OSV 1a
PV – práce s různým materiálem
VV – grafické znázornění

rozkládat čísla do 5 pomocí
názoru

rozklad čísel v oboru
přirozených čísel do 5

 KK1, KK2, KK6

grafomotorická cvičení,
správná koordinace oka a
ruky

 KK1

zapsat číslice 1 - 5 i podle
diktátu

 KK1, KK2, KK6

 KK1
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psaní číslic 1 - 5

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
pouţívat výrazy pod,
nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu,
vzadu

modelovat
jednoduché situace
podle pokynů a
s vyuţitím pomůcek

doplňovat
jednoduché tabulky,
schémata a
posloupnosti čísel o
oboru do 10

orientovat se v prostoru
rozumět pojmům a prakticky
pouţívat výrazy - pod, nad,
před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu

orientace na ploše a v prostoru

MKV 2
ŘV, ČT – tvorba vět
 KK1, KK3, KK4

modelovat jednotlivé situace
podle pokynů
podle pokynů třídit
předměty, tvoří skupiny
podle dané vlastnosti

vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, prostoru,
stavění kostek podle
předlohy, řazení předmětů
zleva doprava, koordinace
ruky a oka

VV – grafické znázornění
PV – práce s drobným materiálem

doplňovat tabulky a
posloupnosti čísel
rozumět pojmu sloupec a
řádek

jednoduché tabulky, řetězy
posloupnost čísel

OSV 2d
PV – práce s drobným materiálem

 KK1, KK2, KK6

 KK1, KK2
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uplatňovat
matematické znalosti
při manipulaci
s drobnými mincemi

ZÁKLADY GEOMETRIE
poznat a pojmenovat
základní
geometrické tvary
(čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník)

rozlišit základní
geometrické tvary na
různých předmětech

znát mince 1, 2, 5
počítat s mincemi
umět pouţít platidla
v praktických situacích

pouţití platidel - mince

rozeznat, pojmenovat a
vyhledat tvary ze stavebnice
- čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník
třídit geometrické tvary
podle tvaru, velikosti, barev

geometrické tvary
vizuální a haptická cvičení

rozlišit, modelovat a
graficky znázornit
jednoduché geometrické
tvary
pracovat se stavebnicí,
porovnávat geometrické
tvary

geometrické tvary
haptická cvičení

OSV3b.
ŘV – dramatizace (V obchodě)
VU – modelové komunikační situace
 KK4, KK5

PV – práce se stavebnicí
VV – dekorativní práce, střídání
prvků
 KK1, KK2, KK6

EV 1
VV – naše obec
PV – modelování, různý materiál
 KK1, KK2, KK6
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porovnat délky
různých předmětů,
rozlišit kratší - delší

umět porovnat délky
předmětů
rozumět a rozlišit pojmy kratší a delší

porovnávání délky předmětů

OSV 1a
VV – grafické znázornění
PV – manipulace s předměty
 KK1, KK6
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 4.
Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ
Ţák by měl
Ţák by měl
orientovat se v pojmech
vnímat a poznávat
větší – menší, kratší –
kvantitativní vztahy (větší
delší, širší – uţší
– menší, kratší – delší, širší
– uţší)

rozlišovat vlevo –
vpravo, uprostřed

vnímat a osvojit si
prostorové vztahy (pravá,
levá, uprostřed)

Učivo

Mezipředmětové vztahy a průřezová
témata

kvantitativní vztahy
třídění podle různých kritérií
řazení předmětů podle dané
vlastnosti

OSV 1a
ŘV, HV – říkanky, písničky
INF – práce s výukovým programem

prostorové vztahy
vizuomotorická cvičení řazení předmětů zleva doprava,
koordinace ruky a oka

TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
VV – grafické příklady
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 KK1, KK3

 KK1, KK3

orientovat se na ploše

rozvíjet prostorovou
představivost

orientace na ploše
vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, stavění
kostek podle předlohy

OSV 1a
TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
PV – práce se stavebnicí

VV – grafické příklady

porovnávat mnoţství a
tvořit skupiny o daném
počtu prvků

vytvářet konkrétní soubory
s daným počtem prvků
porovnávat mnoţství

určování počtu a porovnávání

třídit předměty podle
pořadí ve skupinách

učit se třídit předměty podle
pořadí (první, druhý…)
umět určit správně pořadí

třídění předmětů

 KK1, KK2, KK6

 KK2, KK6

INF - práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat třídění
PV – práce s přírodninami, třídění
různého materiálu
 KK1, KK6

přiřazovat předměty
podle číselné řady

umět přiřadit podle číselné
řady správný počet
předmětů i zpřeházeně

číselná řada vzestupná a
sestupná
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 KK2, KK6

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
číst, psát a
porovnávat čísla v
oboru do 20 i na
číselné ose,
numerace do 100

číst, psát a pouţívat čísla 0 10
počítat předměty do 10
porovnávat předměty a čísla
v oboru do 10
vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose
orientovat se v číselné řadě
do 10

obor přirozených čísel do 10
vytváření konkrétní představy
o čísle
porovnávání do 10
číselná řada

umět rozklad čísel
do 20 bez přechodu
přes desítku

rozkládat čísla do 10

rozklad do 10
grafické řešení příkladů

PV – práce s přírodninami

sčítat a odčítat s
názorem do 20 s
přechodem přes
desítku

sčítat a odčítat do 10
umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 10
zvládat početní operace s 0
počítat na konkrétních
předmětech, počítadle

numerace v oboru přirozených
čísel do 10
mnoţstevní analýza

OSV 1a
PV – sčítat a odčítat drobný materiál
VV – grafické příklady

zapsat jednoduché
příklady v oboru do

zapisovat dle diktátu čísla a
příklady

diktát čísel a jednoduchých
příkladů

OSV 1a
VV – malované počítání
 KK1, KK2

 KK1, KK2

 KK1, KK2, KK6
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 KK1

20 podle diktátu

řešit jednoduché
slovní úlohy na
sčítání a odčítání v
oboru do 20

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
pouţívat výrazy
vpravo, vlevo

rozlišovat pojmy
rok, měsíc, den

doplňovat
jednoduché tabulky
posloupnosti čísel do

řešit jednoduché slovní
úlohy v oboru do 10

slovní úlohy z praktického
ţivota

VV – znázornění slovních úloh
 KK1, KK2

orientovat se v prostoru
rozumět pojmům vlevo,
vpravo a prakticky je
pouţívat

orientace na ploše a v prostoru

osvojení si pojmu - rok,
měsíc, týden, den
osvojit si prvotní představu
o čase
doplňovat tabulky a
posloupnosti čísel

jednotky času
úlohy na orientaci v čase

OSV 1a
TV – hry
VV – grafické příklady
 KK1, KK3

VV – grafické příklady
PV – časové období
 KK1, KK2, KK6

jednoduché tabulky
posloupnost čísel
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 KK2, KK6

20
uplatňovat
matematické znalosti
při manipulaci
s penězi

ZÁKLADY GEOMETRIE
kreslit křivé a přímé
čáry

znát mince 1, 2, 5, 10
počítat s mincemi
umět pouţít platidla
v praktických situacích
porozumět pojmům drahý –
levný, draţší – levnější

osvojit si nové pojmy – čára,
druhy čar
kreslit křivé a přímé čáry

pouţití platidel - mince

VDO 2
ŘV – dramatizace (V obchodě)
 KK4, KK5

kreslení křivých a přímých
čar

OSV 1a
VV – kreslení obrázku pomocí čar
 KK1, KK6
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 5.
Očekávané výstupy
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ
Ţák by měl
rozlišovat vlevo –
vpravo, uprostřed

orientovat se na ploše

porovnávat mnoţství a
tvořit skupiny o daném
počtu prvků

Dílčí výstupy

Ţák by měl
správně určovat prostorové
vztahy (pravá, levá,
uprostřed)

zvládat orientaci na ploše
rozvíjet prostorovou
představivost

vytvářet konkrétní soubory
s daným počtem prvků
porovnávat mnoţství

Učivo

Mezipředmětové vztahy a průřezová
témata

prostorové vztahy
vizuomotorická cvičení řazení předmětů zleva doprava,
koordinace ruky a oka

TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
VV – grafické příklady

orientace na ploše
vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, stavění
kostek podle předlohy

OSV 1a
TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru

určování počtu a porovnávání

VV – grafické příklady

 KK1, KK3

 KK1, KK2, KK6

 KK2, KK6
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třídit předměty podle
pořadí ve skupinách

třídit předměty podle pořadí
(první, druhý…)
správně určit pořadí

třídění předmětů

INF - práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat třídění
PV – práce s přírodninami, třídění
různých materiálů
 KK1, KK2

přiřazovat předměty
podle číselné řady

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
číst, psát a
porovnávat čísla v
oboru do 20 i na
číselné ose,
numerace do 100

přiřadit podle číselné řady
správný počet předmětů i
zpřeházeně

číselná řada vzestupná a
sestupná

číst, psát a pouţívat čísla 0 20
počítat předměty do 20
porovnávat předměty a čísla
v oboru do 20
vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose
orientovat se v číselné řadě
do 20

obor přirozených čísel do 20
vytváření konkrétní představy
o čísle
porovnávání do 20
číselná řada

rozkládat čísla do 20 bez

zápis a rozklad čísla
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OSV 1a
 KK2

VV – grafické příklady
 KK1, KK2

umět rozklad čísel
do 20 bez přechodu
přes desítku

přechodu přes desítku

v desítkové soustavě do 20
grafické řešení příkladů

PV – práce s přírodninami
 KK1

sčítat a odčítat do 20 bez
přechodu přes desítku
umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 20
počítat na konkrétních
předmětech, počítadle

numerace v oboru přirozených
čísel do 20
mnoţstevní analýza, syntéza

zapsat jednoduché
příklady v oboru do
20 podle diktátu

zapisovat dle diktátu čísla a
příklady

diktát čísel a jednoduchých
příkladů

 KK1

řešit jednoduché
slovní úlohy na
sčítání a odčítání v
oboru do 20

řešit jednoduché slovní
úlohy v oboru do 20

slovní úlohy z praktického
ţivot

OSV 1a
VV – grafické znázornění slovních
úloh
PV – vyuţití různého materiálu

sčítat a odčítat s
názorem do 20 s
přechodem přes
desítku

PV – sčítat a odčítat drobný materiál
VV – grafické příklady
 KK1, KK2, KK6

 KK1

umět pouţít
kalkulátor

osvojit si základní poznatky
pro práci s kalkulátorem

seznámení se s kalkulátorem
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OSV 1a
 KK1, KK2, KK3

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
pouţívat výrazy
vpravo, vlevo

rozlišovat pojmy
rok, měsíc, den

určit čas s přesností
na celé hodiny

orientovat se v prostoru
rozumět pojmům vlevo,
vpravo a prakticky je
pouţívat

orientace na ploše a v prostoru

osvojit si pojmy - rok,
měsíc, týden, den
mít konkrétní představu o
čase

jednotky času
úlohy na orientaci v čase

umět určit čas s přesností na
celé hodiny

čas
práce s hodinami

TV – hry
 KK1, KK3, KK4

OSV 1d
INF - práce s výukovým programem
 KK1, KK2, KK3

VV – grafické znázornění
PV - hodiny
 KK1, KK2, KK6

doplňovat
jednoduché tabulky
posloupnosti čísel do
20
uplatňovat

doplňovat tabulky a
posloupnosti čísel

jednoduché tabulky
posloupnost čísel

znát mince 1, 2, 5, 10, 20
počítat s mincemi

pouţití platidel - mince
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VV – grafické znázornění
 KK2, KK6

ŘV – dramatizace (V obchodě)

matematické znalosti
při manipulaci
s penězi

ZÁKLADY GEOMETRIE
kreslit křivé a přímé
čáry

poznat rozdíl mezi
čárou a přímkou

 KK3, KK4, KK5, KK6

umět pouţít platidla
v praktických situacích
porozumět pojmům drahý –
levný, draţší – levnější
řešit jednoduché slovní
úlohy s platidly

kreslit křivé a přímé čáry

osvojit si rozdíl mezi čárou a
přímkou
chápat pojem kreslení a
rýsování

kreslení křivých a přímých
čar

čára, přímka

VV – kreslení obrázku pomocí čar
 KK1, KK6

OSV 1a
 KK1, KK2, KK6

VV - ornamenty
pouţívat pravítko při
rýsování přímek

umět si připravit pomůcky
na rýsování - tuţka,
pravítko
osvojit si správné návyky při
rýsování
rýsovat přímky podle
pravítka

práce s pravítkem
rýsování přímek
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 KK1, KK6

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 6.
Očekávané výstupy
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ
Ţák by měl
rozlišovat vlevo –
vpravo, uprostřed

orientovat se na ploše

porovnávat mnoţství a
tvořit skupiny o daném
počtu prvků

Dílčí výstupy

Ţák by měl
správně určovat prostorové
vztahy (pravá, levá,
uprostřed)

zvládat orientaci na ploše
rozvíjet prostorovou
představivost

vytvářet konkrétní soubory
s daným počtem prvků
porovnávat mnoţství

Učivo

Mezipředmětové vztahy a průřezová
témata

prostorové vztahy
vizuomotorická cvičení řazení předmětů zleva doprava,
koordinace ruky a oka

TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru
VV – grafické příklady

orientace na ploše
vizuomotorická cvičení napodobování polohy
předmětů na ploše, stavění
kostek podle předlohy

TV – prakticky uplatňovat orientaci
v prostoru

určování počtu a porovnávání

OSV 1a
VV – grafické příklady

 KK1, KK3

 KK1, KK2, KK6

 KK2, KK6
INF - práce s výukovým programem
TV – prakticky uplatňovat třídění
PV – práce s přírodninami, třídění
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třídit předměty podle
pořadí ve skupinách

třídit předměty podle
pořadí (první, druhý…)
správně určit pořadí

třídění předmětů

přiřazovat předměty
podle číselné řady

přiřadit podle číselné řady
správný počet předmětů i
zpřeházeně

číselná řada vzestupná a
sestupná

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
číst, psát a porovnávat
čísla v oboru do 20 i
na číselné ose,
numerace do 100

umět rozklad čísel do

různých materiálů
 KK1, KK2, KK6

 KK2

číst, psát a pouţívat čísla 0
- 100
počítat předměty do 100
porovnávat předměty a
čísla v oboru do 100
vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose
orientovat se v číselné řadě
do 100

obor přirozených čísel do 100
vytváření konkrétní
představy o čísle
porovnávání do 100
číselná řada

VV – grafické příklady

rozkládat čísla do 20 bez
přechodu přes desítku

zápis a rozklad čísla
v desítkové soustavě do 20

OSV 1a
PV – práce s přírodninami
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 KK1, KK2

grafické řešení příkladů

 KK1

umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 20
sčítat a odčítat do 20 s
přechodem přes desítku
počítat na konkrétních
předmětech, počítadle

numerace v oboru
přirozených čísel do 20
mnoţstevní analýza, syntéza

PV – sčítat a odčítat drobný materiál
VV – znázornění příkladů

osvojení si psaní čísel do
100

numerace do 100

 KK1, KK2

sčítat a odčítat po desítkách
do 100
sčítat a odčítat jednoduché
příklady do 100 bez
přechodu přes desítku

numerace do 100

OSV 1a
INF - práce s výukovým programem

zapisovat dle diktátu čísla a
příklady

diktát čísel a jednoduchých
příkladů

20 bez přechodu přes
desítku

sčítat a odčítat s
názorem do 20 s
přechodem přes
desítku

psát čísla do 100

zvládat snadné
příklady v oboru do
100 bez přechodu
přes desítku

 KK1, KK2, KK6

 KK1, KK2

zapsat jednoduché
příklady v oboru do 20
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OSV 1b
 KK2

VV – grafické příklady

podle diktátu

řešit jednoduché slovní
úlohy na sčítání a
odčítání v oboru do 20

řešit jednoduché slovní
úlohy v oboru do 20

slovní úlohy z praktického
ţivot

 KK2, KK3, KK4

umět pouţít
kalkulátor

zvládat práci s
kalkulátorem

pouţití kalkulátoru

 KK6

orientovat se v prostoru
rozumět pojmům vlevo,
vpravo a prakticky je
pouţívat

orientace na ploše a
v prostoru

TV – hry

osvojení si pojmů - rok,
měsíc, týden, den
umět určit čas s přesností
na celé hodiny a půlhodiny
praktické seznámení
s pojmem polovina

jednotky času
úlohy na orientaci v čase
čas
práce s hodinami

 KK1, KK2

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
pouţívat výrazy
vpravo, vlevo

rozlišovat pojmy
rok, měsíc, den
určit čas s přesností
na celé hodiny

 KK2, KK3

INF - práce s výukovým programem
PV - polovina
 KK1, KK2, KK6
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znát základní
jednotky délky a
hmotnosti – metr,
kilogram

osvojit si vědomosti a
dovednosti potřebné
k váţení a měření
provádět odhady délky
znát jednotky – 1 metr, 1
kilogram a jejich značení
m, kg

jednotky hmotnosti a délky
váţení a měření

OSV 1a
TV – měření výkonů
 KK2, KK6

ŘV – dramatizace (V obchodě)
uplatňovat
matematické znalosti
při manipulaci
s penězi

ZÁKLADY GEOMETRIE
poznat rozdíl mezi
čárou a přímkou

pouţívat pravítko při
rýsování přímek

znát mince 1, 2, 5, 10, 20 a
bankovky 50, 100
zvládat počítání s mincemi
a bankovkami
umět pouţít platidla
v praktických situacích
porozumět pojmům drahý –
levný, draţší – levnější
řešit jednoduché slovní
úlohy s platidly

pouţití platidel - mince

znát rozdíl mezi čárou a
přímkou

čára, přímka

 KK1, KK2, KK6

umět si připravit pomůcky
na rýsování - tuţka,

práce s pravítkem - přímky

VV - ornamenty
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 KK3, KK4, KK5, KK6

 KK1, KK6

pravítko
dodrţovat správné návyky
při rýsování
rýsovat přímky podle
pravítka
změřit délku
předmětu

umět změřit a porovnat
délku předmětu

měření délky
porovnávání délky

OSV 1a
PV - práce se stavebnicí
 KK1, KK2, KK6
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 7., 8.
ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
psát, číst a pouţívat
čísla v oboru do 100,
numerace do 1000 po
100

orientace na číselné
ose

sčítat a odčítat
písemně dvojciferná
čísla do 100 bez
přechodu přes desítku

Ţák by měl
číst, psát a pouţívat čísla 0
- 100
počítat předměty do 100
počítat do 1000 po 100

obor přirozených čísel do 100
vytváření konkrétní
představy o čísle
obor přirozených čísel do
1000 po 100

porovnávat předměty a
čísla v oboru do 100
vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose
orientovat se v číselné řadě
do 100

porovnávání do 100
číselná řada

umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 100

numerace v oboru
přirozených čísel do 100
mnoţstevní analýza, syntéza
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OSV 1 a – rozvoj schopností
poznávání
VV – grafické příklady
 KK1, KK2

PV – sčítat a odčítat drobný materiál
VV – znázornění příkladů
 KK1, KK2, KK6

s pouţitím názoru

Pouţívat násobkové

sčítat a odčítat do 20 s
přechodem přes desítku
počítat na konkrétních
předmětech, počítadle
přičítat jednociferné číslo
k dvoucifernému bez
přechodu přes desítku
v oboru do 100
odčítat jednociferné číslo
od dvouciferného bez
přechodu desítky v oboru
do 100
sčítat a odčítat po desítkách
do 100
sčítat a odčítat jednoduché
příklady do 100 bez
přechodu přes desítku
zapisovat dle diktátu čísla a
příklady
seznámit se s písemným
sčítáním dvouciferných
čísel bez přechodu přes
desítku v oboru do 100
seznámit se s písemným
odčítáním dvouciferných
čísel bez přechodu přes
desítku v oboru do 100
seznámit se s násobky čísla
10
seznámit se s násobky čísla

sčítání, odčítání do 20
s přechodem přes desítku
sčítání jednociferného čísla
s dvouciferným bez přechodu
přes desítku
odčítání jednociferného čísla
od dvouciferného bez
přechodu přes desítku

diktát čísel a jednoduchých
příkladů
písemné sčítání

 KK1, KK2
INF - práce s výukovým programem
 KK1, KK2
OSV 1 c – seberegulace a
sebeorganizace
 KK2

VV – grafické příklady
 KK2, KK3, KK4

 KK6

násobky čísla 10
násobky čísla 2
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OSV 2 d – spolupráce a soutěţivost
TV – hry
 KK2, KK3

řady 2, 5, 10
s pomocí tabulky

2
řadit násobky čísel 2, 10 dle
názoru

řazení násobků do tabulky

řešit jednoduché slovní
úlohy v oboru do 100

slovní úlohy z praktického
ţivota

zvládat práci s
kalkulátorem

pouţití kalkulátoru

Umět řešit praktické
početní příklady a
jednoduché slovní
úlohy

OSV 3 a – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 KK1, KK2
INF - práce s výukovým programem
PV - polovina
ŘV – dramatizace (V obchodě)
 KK3, KK4, KK5, KK6

Pracovat
s kalkulátorem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
Znát a uţívat
základní jednotky
délky, hmotnosti,
času, objemu

osvojit si vědomosti a
dovednosti potřebné
k váţení a měření
provádět odhady délky
znát jednotky – 1 metr,
1centimetr, 1 kilogram, 1
gram a jejich značení
praktické seznámení
s pojmy poloviny, čtvrtina
umět určit čas s přesností
na půlhodinu

jednotky hmotnosti a délky
váţení , měření

EV 2 – základní podmínky ţivota
 KK1, KK2, KK6

polovina, čtvrtina

VV - ornamenty

jednotky času
úlohy na orientaci v čase
čas
práce s hodinami
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 KK1, KK6

Zvládat početní
úkony s penězi

Orientovat se v čase,
určit čas s přesností
na půlhodiny

ZÁKLADY GEOMETRIE
Umět zacházet se
základními
rýsovacími
pomůckami a
potřebami

Pouţívat základní

znát mince 1, 2, 5, 10, 20 a
bankovky 50, 100
zvládat počítání s mincemi
a bankovkami
umět pouţít platidla
v praktických situacích
porozumět pojmům drahý –
levný, draţší – levnější
řešit jednoduché slovní
úlohy s platidly
orientovat se v čase, určit
čas s přesností na hodinu,
půlhodinu
seznámí se s digitálním
zápisem času

umět si připravit pomůcky
na rýsování - tuţka,
pravítko, kruţítko
dodrţovat správné návyky
při rýsování
rýsovat přímky podle
pravítka
pouţívat základní
geometrické pojmy – čára,
polopřímka, přímka, úsečka,

pouţití platidel - mince

praktické slovní úlohy

Čas, měřidla

práce s pravítkem, kruţítkem
– rovinné útvary

základní geometrické pojmy

126

OSV 3 a – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
PV - práce se stavebnicí
 KK1, KK2, KK6

VMEGS 2 – objevujeme Evropu a svět
 KK1, KK6

VV - ornamenty
 KK1, KK6

geometrické pojmy
Znázornit a
pojmenovat základní
rovinné útvary

bod
pojmenovat a znázornit
základní rovinné útvary –
kruţnice, kruh, trojúhelník,
čtverec, obdélník
rozlišit a pojmenovat
přímku, polopřímku, úsečku

Rozeznat přímku a
úsečku, umět se
narýsovat a označit

základní rovinné útvary

přímka, polopřímka, úsečka

umět narýsovat přímku,
úsečku a označit je
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika
Ročník: 9., 10.
ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
psát, číst a pouţívat
čísla v oboru do 100,
numerace do 1000 po
100

orientace na číselné
ose

sčítat a odčítat
písemně dvojciferná
čísla do 100 bez

Ţák by měl
číst, psát a pouţívat čísla 0
- 100
počítat předměty do 100
počítat do 1000 po 100

obor přirozených čísel do 100
vytváření konkrétní
představy o čísle
obor přirozených čísel do
1000 po 100

porovnávat předměty a
čísla v oboru do 100
vyhledávat a zobrazovat
čísla na číselné ose
orientovat se v číselné řadě
do 100
orientovat se v číselné ose
do 1000 po 100

porovnávání do 100
číselná řada do 100
číselná řada do 1000 po 100

umět znázornit, zapsat,
přečíst příklady na sčítání a
odčítání do 100

numerace v oboru
přirozených čísel do 100
mnoţstevní analýza, syntéza
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OSV 1 a – rozvoj schopností
poznávání
VV – grafické příklady
 KK1, KK2

PV – sčítat a odčítat drobný materiál
VV – znázornění příkladů
 KK1, KK2, KK6

přechodu přes desítku
s pouţitím názoru

sčítat a odčítat do 20 s
přechodem přes desítku
počítat na konkrétních
předmětech, počítadle
přičítat jednociferné číslo
k dvoucifernému bez
přechodu přes desítku
v oboru do 100
odčítat jednociferné číslo
od dvouciferného bez
přechodu desítky v oboru
do 100
sčítat a odčítat po desítkách
do 100
sčítat a odčítat jednoduché
příklady do 100 bez
přechodu přes desítku
zapisovat dle diktátu čísla a
příklady
seznámit se s písemným
sčítáním dvouciferných
čísel bez přechodu přes
desítku v oboru do 100
seznámit se s písemným
odčítáním dvouciferných
čísel bez přechodu přes
desítku v oboru do 100

sčítání, odčítání do 20
s přechodem přes desítku
sčítání jednociferného čísla
s dvouciferným bez přechodu
přes desítku
odčítání jednociferného čísla
od dvouciferného bez
přechodu přes desítku

 KK1, KK2
INF - práce s výukovým programem
 KK1, KK2
OSV 1 c – seberegulace a
sebeorganizace
 KK2

VV – grafické příklady
diktát čísel a jednoduchých
příkladů
písemné sčítání bez přechodu
přes desítku
písemné odčítání bez přechodu
přes desítku

 KK2, KK3, KK4

 KK6

OSV 2 d – spolupráce a soutěţivost
TV – hry
 KK2, KK3
seznámit se s násobky čísla

násobky čísla 10
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Pouţívat násobkové
řady 2, 5, 10
s pomocí tabulky

Umět řešit praktické
početní příklady a
jednoduché slovní
úlohy

Pracovat
s kalkulátorem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
Znát a uţívat
základní jednotky
délky, hmotnosti,
času, objemu

10
seznámit se s násobky čísla
2
seznámit se s násobky čísla
5
řadit násobky čísel 2, 10 dle
názoru

násobky čísla 2
násobky čísla 5
řazení násobků do tabulky

OSV 3 a – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 KK1, KK2
INF - práce s výukovým programem
PV - polovina
ŘV – dramatizace (V obchodě)

řešit jednoduché slovní
úlohy v oboru do 100 i do
1000 po 100

slovní úlohy z praktického
ţivota

 KK3, KK4, KK5, KK6

zvládat práci s
kalkulátorem

pouţití kalkulátoru

EV 2 – základní podmínky ţivota
 KK1, KK2, KK6
VV - ornamenty

osvojit si vědomosti a
dovednosti potřebné
k váţení a měření
provádět odhady délky
znát jednotky – 1 kilometr,
1 metr, 1centimetr, 1
milimetr, 1 tuna, 1

jednotky hmotnosti, délky a
objemu
váţení , měření

 KK1, KK6
OSV 3 a – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
PV - práce se stavebnicí
 KK1, KK2, KK6
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kilogram, 1 gram, 1
hektolitr, 1 litr a jejich
značení
praktické seznámení
s pojmy poloviny, čtvrtina
umět určit čas s přesností
na půlhodinu

Zvládat početní
úkony s penězi

Orientovat se v čase,
určit čas s přesností
na půlhodiny

znát mince 1, 2, 5, 10, 20 a
bankovky 50, 100
zvládat počítání s mincemi
a bankovkami
umět pouţít platidla
v praktických situacích
porozumět pojmům drahý –
levný, draţší – levnější
řešit jednoduché slovní
úlohy s platidly
seznámit se s dopisními
známkami a jejich
hodnotami
orientovat se v čase, určit
čas s přesností na hodinu,
půlhodinu
seznámí se s digitálním

polovina, čtvrtina
jednotky času
úlohy na orientaci v čase
čas
práce s hodinami

pouţití platidel - mince

VMEGS 2 – objevujeme Evropu a svět
 KK1, KK6

praktické slovní úlohy

VV - ornamenty
Dopisní známky a jejich
hodnoty

Čas, měřidla
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 KK1, KK6

Doplňovat údaje
v jednoduché tabulce

ZÁKLADY GEOMETRIE
Umět zacházet se
základními
rýsovacími
pomůckami a
potřebami

Pouţívat základní
geometrické pojmy
Znázornit a
pojmenovat základní
rovinné útvary
Rozeznat přímku a
úsečku, umět se
narýsovat a označit

zápisem času
orientovat se v jednoduché
tabulce
zapisovat a doplňovat údaje
do jednoduché tabulky
umět si připravit pomůcky
na rýsování - tuţka,
pravítko, kruţítko
dodrţovat správné návyky
při rýsování
rýsovat přímky podle
pravítka

Jednoduché tabulky

práce s pravítkem, kruţítkem
– rovinné útvary

pouţívat základní
geometrické pojmy – čára,
polopřímka, přímka, úsečka,
bod
pojmenovat a znázornit
základní rovinné útvary –
kruţnice, kruh, trojúhelník,
čtverec, obdélník

základní geometrické pojmy

rozlišit a pojmenovat
přímku, polopřímku, úsečku

přímka, polopřímka, úsečka

základní rovinné útvary

umět narýsovat přímku,
úsečku a označit je
Měřit a porovnávat
délku úsečky

měřit úsečky a zapisovat
jejich délku

úsečka a její délka
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VV – ornamenty
 KK1, KK6

OSV 3 b – Hodnoty, postoje, praktická
etika

 KK2, KK6

porovnávat délku úsečky

Poznat a pojmenovat
základní
geometrická tělesa

poznat a pojmenovat
základní prostorové útvary:
krychle, koule, válec

krychle, koule, válec
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OSV 2 d – Spolupráce a soutěţivost
PV – práce se stavebnicí

5.5 Informatika
5.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

5.3.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Informatika je obsahově totoţný se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie.
Předmět Informatika je mezipředmětovými vztahy spjat s ostatními předměty:
o
o
o

Jazyková komunikace – porozumění pokynům, opisování textů, komunikace v různých situacích
Člověk a jeho svět – péče o zdraví
Člověk a společnost
Svým zvláštním postavením Informatika najde uplatnění ve všech vyučovacích předmětech při práci s informacemi a prezentací.

Cílem předmětu je osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem, poznávání moţností výpočetní techniky, rozvíjení myšlení a logického
uvaţování, vyhledávání a vyuţívání informací, sebevzdělávání a komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky, samostatnému rozhodování
při hledání optimálních řešení, odpovědnému přístupu k nevhodným obsahům stránek na internetu, vyuţívání počítače k prezentaci výsledků své
práce.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
▪ Osobnostní a sociální výchova
-

rozvoj schopností poznávání
kreativita
komunikace
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▪ Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát
▪ Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
▪ Environmentální výchova
-

vztah člověka k prostředí

Při výuce předmětu Informační a komunikační technologie jsou upřednostňovány formy praktického nácviku, demonstrace postupů,
vzájemné komunikace, dialog, sociální učení, problémové úlohy. Učivo je předkládáno ţákům formami a metodami zohledňujícími jejich
individuální moţnosti.
Vyučovací předmět je realizován v 5. – 10. ročníku 1 hodinu týdně.
Tato hodina je určena k rozvíjení myšlení a logického uvaţování, k rozvíjení komunikačních dovedností a práci s informacemi. Výuka
předmětu probíhá v počítačové učebně. Výuky se účastní celý kolektiv třídy.

5.3.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
osvojujeme u ţáků pojmy z oblasti výpočetní techniky praktickými ukázkami, pojmenováním, aktivním pouţíváním informační
technologie
vytváříme u ţáků dovednost samostatně obsluhovat počítač praktickým nácvikem činnosti
seznamujeme ţáky s moţnostmi uţití informačních a komunikačních technologií v praktickém ţivotě aktivním uţíváním
programů, internetu, komunikace prostřednictvím počítače
utváříme u ţáků schopnost samostatně vyhledávat informace prostřednictvím komunikačních technologií, pracovat s informacemi
a vyuţívat je k sebevzdělávání formou zadávání problémových úloh
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utváříme u ţáků schopnost vyuţívat svých poznámek při praktických úkolech a pořizovat si takové poznámky, které jim pak
pomohou při praktické práci s technikou, osvojujeme u ţáků pojmy z oblasti výpočetní techniky praktickými ukázkami,
pojmenováním, aktivním pouţíváním informační technologie
2. Kompetence k řešení problémů
vedeme ţáky k tvořivému přístupu při řešení úloh, vyhledávání informací k řešení problému aktivním vyuţíváním
komunikačních technologií
vedeme ţáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení osvojováním znalostí a dovedností základů obsluhy
počítače
konzultujeme se ţáky výběr vhodné=ho řešení problému
vedeme ţáky při práci s počítačovými výukovými programy k ověřování správnosti řešení
ţádáme po ţácích vysvětlení volby způsobu řešení
3. Kompetence komunikativní
rozvíjíme u ţáků komunikativní dovednosti a schopnosti porozumění textu samostatným reagováním na pokyny zadávané
počítačovým programem
vytváříme u ţáků dovednost vyuţívat pro komunikaci vhodné technologie – aktivně vyuţívat elektronickou poštu, SMS zprávy,
internet
při komunikaci učíme ţáky dodrţovat vţitá pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náleţitosti apod.)
obohacujeme zásobu ţáka novými pojmy, vyţadujeme srozumitelný ústní projev
4. Kompetence sociální a personální
učíme ţáky rozdělit si práci ve skupině a v týmu, vytvářet pravidla spolupráce
vedeme ţáky ke kolegiální radě či pomoci, učíme je rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram
dbáme na udrţování příjemné atmosféry v týmu, vzájemnému poskytování rady a pomoci
učíme ţáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, vedeme k ohleduplnosti a taktu
rozvíjíme schopnost poznat vlastní moţnosti volbou úkolů a sebehodnocením
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5. Kompetence občanské
vedeme ţáky k respektování pravidel při práci v počítačové učebně, důsledně dbáme na jejich dodrţování
seznamujeme ţáky s vazbami na legislativu a obecnými morálními zásadami (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních
údajů, bezpečnost, hesla) soustavně je dodrţujeme
seznamujeme ţáky s nebezpečím uţívání zakázaných stránek na internetu, s nebezpečím sexuálního obtěţování, pedofílií,
důsledně kontrolujeme navštěvované stránky
posilujeme u ţáků kulturní tradice, úctu k historii a umění národa vhodným výběrem zadávaných úkolů
vedeme ţáky k ochraně vlastního zdraví seznamováním se zásadami zdravého ţivotního stylu a denního reţimu

6. Kompetence pracovní
utváříme u ţáků schopnost dodrţovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
seznamujeme ţáky s moţnostmi vyuţití ICT pro hledání informací, důleţitých pro svůj další profesní růst, učíme ţáky pracovat
podle daného pracovního postupu, návodu
seznamujeme ţáky s orientací v nabídkách pracovních míst, s komunikací s úřady při vyhledávání zaměstnání
vyţadujeme dokončení práce a uvedení počítače do výchozího stavu
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informatika
Ročník: 5.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat základní obsluhu
počítače – zapnutí,
vypnutí, práci s myší

pracovat s vybranými a
přiměřenými výukovými a
zábavnými programy
podle pokynu

Dílčí výstupy
Ţák by měl
umět zapnout a vypnout
stanici, přihlásit se do sítě
a odhlásit ze sítě
pojmenovat hlavní
součásti počítače
orientovat se na
klávesnici, znát funkce
nejdůleţitějších kláves
(Enter, Esc, Delete, Shift)
ovládat základní operace s
myší: klik - výběr,
dvojklik, klik pravým
tlačítkem – místní menu

Učivo
základní uţivatelská
obsluha počítače
základní části a popis
počítače
práce s klávesnicí

Přesahy a vazby
OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
ŘV – rozumět pokynům
přiměřené sloţitosti
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

práce s myší

vyhledat potřebný
výukový program dle
pokynů učitele

práce s výukovými
programy

OSV– kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

pracovat s výukovými
programy podle pokynů
učitele

138

dodrţovat pravidla
bezpečné a zdravotně
nezávadné práce
s výpočetní technikou

znát pravidla bezpečnosti
práce při vyuţívání
výpočetní techniky

zásady bezpečnosti práce
při vyuţívání výpočetní
techniky
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informatika
Ročník: 6.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat základní obsluhu
počítače – zapnutí,
vypnutí, práci s myší

pracovat s vybranými a
přiměřenými výukovými a
zábavnými programy
podle pokynu

Dílčí výstupy
Ţák by měl
ovládat zapnutí a vypnutí
stanice, přihlásit se do sítě
a odhlásit ze sítě
orientovat se na
klávesnici, znát funkce
nejdůleţitějších kláves
(Enter, Esc, Delete, Shift)
ovládat základní operace s
myší: klik - výběr, taţení
se stisknutým levým
tlačítkem, dvojklik, klik
pravým tlačítkem – místní
menu

Učivo
základní uţivatelská
obsluha počítače
práce s klávesnicí a s myší

Přesahy a vazby
OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
ŘV – rozumět pokynům
přiměřené sloţitosti
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

práce s výukovými a
zábavnými programy

pracovat s výukovými a
zábavnými programy
podle pokynů učitele
pracovat s grafickými
programy (Malování,
Kreslení pro děti)

SW- grafický editor
(Malování, Kreslení pro
děti)

VDO – občan, občanská
společnost a stát –
vzájemná komunikace a
spolupráce
výukové programy pro různé
předměty
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6
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zvládat psaní známých
písmen na klávesnici

dodrţovat pravidla
bezpečné a zdravotně
nezávadné práce
s výpočetní technikou

orientovat se na
klávesnici, vyhledávat a
psát jednotlivá písmena
pracovat s textovým
editorem (WordPad,Word)

práce s klávesnicí

znát pravidla bezpečnosti
práce při vyuţívání
výpočetní techniky

zásady bezpečnosti práce
při vyuţívání výpočetní
techniky

SW - textové editory
(příklady: WordPad,Word)
EV- vztah člověka k prostředí – náš ţivotní styl
VU – péče o zdraví
KK 1, KK 5

141

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informatika
Ročník: 7.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat psaní
jednoduchých slov,
krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními
symboly alternativní
komunikace

zvládat práci s vybranými
jednoduchými výukovými
a herními programy

Dílčí výstupy
Ţák by měl
napsat krátký text
v textovém editoru Word
orientovat se v dokumentu
pomocí klávesnice a myši
pracovat se základními
symboly alternativní
komunikace

Učivo
SW - textové a grafické
editory
symboly alternativní
komunikace na počítači

práce s výukovými a
herními programy

pracovat s výukovými a
herními programy podle
pokynů učitele
pracovat s grafickými
programy (Malování,
Kreslení pro děti)

SW- grafický editor
(Malování, Kreslení pro
děti)

Přesahy a vazby
OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
PS – opisovat jednoduché
texty

VDO – občan, občanská
společnost a stát –
vzájemná komunikace a
spolupráce
výukové programy pro různé
předměty
KK 1, KK 2, KK 3, KK6

dodrţovat pravidla
zacházení s výpočetní
technikou

OS Windows - základy
práce se soubory
zásady bezpečnosti práce
při vyuţívání VT
prevence zdravotních rizik

orientovat se v základním
uţivatelském prostředí s
pomocí učitele
znát zásady bezpečnosti
práce při vyuţívání VT
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znát funkce
nejdůleţitějších kláves
(Enter, Esc, Delete, Shift)
ovládat základní operace
s myší podle instrukcí
učitele

práce s klávesnicí a myší
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informatika
Ročník: 8.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat psaní
jednoduchých slov,
krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními
symboly alternativní
komunikace

zvládat práci s vybranými
jednoduchými výukovými
a herními programy

vyhledávat informace na
internetu podle pokynů

Dílčí výstupy
Ţák by měl
opisovat krátký text
v programu Word
orientovat se a pohybovat
se v dokumentu pomocí
klávesnice a myši
otevřít a zavřít existující
soubor
pracovat se základními
symboly alternativní
komunikace

Učivo
SW - textové a grafické
editory

Přesahy a vazby
PS – opisovat jednoduché
texty
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

symboly alternativní
komunikace na počítači

pracovat s výukovými a
herními programy podle
pokynů učitele
pracovat s grafickými
programy (Malování,
Kreslení pro děti)

práce s výukovými a
herními programy

umět spustit internet
orientovat se na portálové
stránce internetu
najít s pomocí učitele

internet, základní
informace
vyhledávání informací
pomocí internetu

SW- grafický editor
(Malování, Kreslení pro
děti)
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OSV– kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

OSV - rozvoj schopností
poznávání - cvičení
dovedností zapamatování

 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

potřebné informace
dodrţovat pravidla
zacházení s výpočetní
technikou

pohybovat se v základním
uţivatelském prostředí
znát zásady bezpečnosti
práce při vyuţívání
výpočetní techniky
znát funkce
nejdůleţitějších kláves
(Enter, Esc, Delete, Shift)
ovládat základní operace
s myší podle instrukcí
učitele
pojmenovat nejběţnější
součásti a zařízení
počítače - tiskárna

OS Windows - základy
práce se soubory
zásady bezpečnosti práce
při vyuţívání VT

EV - vztah člověka k prostředí - zdravý ţivotní styl
VZ – péče o zdraví
KK 1, KK 5

práce s klávesnicí a myší

přídavná zařízení počítače
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informatika
Ročník: 9.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat psaní
jednoduchých slov,
krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními
symboly alternativní
komunikace

Dílčí výstupy
Ţák by měl
dokázat napsat, přepsat
krátký text v programu
Word
pohybovat se v dokumentu
pomocí klávesnice a myši
otevřít a zavřít existující
soubor
samostatně pracovat se
základními symboly
alternativní komunikace

Učivo
SW - textové a grafické
editory

OSV - rozvoj schopností
poznávání - cvičení
dovedností zapamatování
PS – psát jednoduché
texty
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

symboly alternativní
komunikace na počítači

zvládat práci s vybranými
jednoduchými výukovými
a herními programy

samostatně pracovat
s výukovými a herními
programy
v případě potřeby poţádat
učitele o radu či pomoc

práce s výukovými a
herními programy

vyhledávat informace na
internetu podle pokynů

samostatně spustit internet
orientovat se na portálové
stránce internetu
otevřít stránku pomocí
adresového řádku
najít potřebné informace

internet, základní
informace
vyhledávání informací
pomocí internetu
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Přesahy a vazby

OSV - rozvoj schopností
poznávání - cvičení
dovedností zapamatování
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

Očekávané výstupy
dodrţovat pravidla
zacházení s výpočetní
technikou

zvládat základní funkce
mobilního telefonu –
přijetí hovoru, případně
zprávy SMS

podle pokynů
Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

pohybovat se v základním
uţivatelském prostředí
upravit vlastnosti písma a
změněný soubor znovu
uloţit
znát a vyuţívat funkce
nejdůleţitějších kláves
(Enter, Esc, Delete, Shift)
citlivě pracovat s myší
znát nejběţnější součásti a
zařízení počítače a jejich
vyuţití
znát zásady bezpečnosti
práce při vyuţívání
výpočetní techniky

OS Windows - základy
práce se soubory, sloţkami

osvojit si základní funkce
mobilního telefonu –
vytočení čísla, přijetí a
ukončení hovoru

základní způsoby
elektronické komunikace –
mobilní telefon

práce s klávesnicí a myší

přídavná zařízení počítače
zásady bezpečnosti práce
při vyuţívání VT
OSV – komunikace –
komunikace v různých
situacích (informování,
omluva, odmítnutí,
pozdrav, prosba)
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 5,
KK 6
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informatika
Ročník: 10.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládat psaní
jednoduchých slov,
krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními
symboly alternativní
komunikace

Dílčí výstupy
Ţák by měl
dokázat napsat i přepsat
krátký text v programu
Word
pohybovat se v dokumentu
pomocí klávesnice a myši
otevřít a zavřít existující
soubor
samostatně pracovat se
základními symboly
alternativní komunikace

Učivo
SW - textové a grafické
editory

OSV - rozvoj schopností
poznávání - cvičení
dovedností zapamatování
PS – psát jednoduché
texty
 KK 1, KK 2, KK 3, KK 6

symboly alternativní
komunikace na počítači

zvládat práci s vybranými
jednoduchými výukovými
a herními programy

pracovat s výukovými a
herními programy
pracovat s grafickými
programy (Malování,
Kreslení pro děti)

práce s výukovými a
herními programy
SW- grafický editor
(Malování, Kreslení pro
děti)

vyhledávat informace na
internetu podle pokynů

samostatně spustit internet
otevřít stránku pomocí
adresového řádku
najít potřebné informace
podle pokynů

internet, základní
informace
vyhledávání informací
pomocí internetu
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Přesahy a vazby

MEV – fungování a vliv
médií ve společnosti – vliv
médií na uspořádání dne,
na rejstřík konverzačních
témat, na postoje a

Očekávané výstupy
dodrţovat pravidla
zacházení s výpočetní
technikou

zvládat základní funkce
mobilního telefonu –
přijetí hovoru, případně
zprávy SMS

Dílčí výstupy

chování
Přesahy a vazby

Učivo

pohybovat se v základním
uţivatelském prostředí
upravit vlastnosti písma a
změněný soubor znovu
uloţit
znát a vyuţívat funkce
nejdůleţitějších kláves
(Enter, Esc, Delete, Shift)
citlivě pracovat s myší
znát nejběţnější součásti a
zařízení počítače a jejich
vyuţití
znát zásady bezpečnosti
práce při vyuţívání
výpočetní techniky

OS Windows - základy
práce se soubory, sloţkami
práce s klávesnicí a myší

osvojit si základní funkce
mobilního telefonu –
přijetí a ukončení hovoru,
přijetí, napsání a odeslání
SMS

základní způsoby
elektronické komunikace –
mobilní telefon

přídavná zařízení počítače
zásady bezpečnosti práce
při vyuţívání VT
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OSV – komunikace –
komunikace v různých
situacích (informování,
omluva, odmítnutí,
pozdrav, prosba)

5.6 Věcné učení
5.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

5.6.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Věcné učení je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Věcné učení je
rozdělen na tematické okruhy: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.
Předmět Člověk a jeho svět je mezipředmětovými vztahy spjat s ostatními předměty:
o
o
o
o
o
o

Matematika – orientace v prostoru
Hudební výchova – tance, říkadla a písně
Tělesná výchova – prostorová orientace, rytmická gymnastika, dopravní výchova a turistika
Výtvarná výchova – výtvarné práce vázané k přírodě, prostorové práce, práce s přírodninami a modelování
Pracovní výchova – pěstitelské práce, bezpečnost a hygiena, ochrana ţivotního prostředí
Český jazyk – dramatizace, modelové komunikační situace, vyprávění, popis

Cílem vyučovacího předmětu je vytváření základních pracovních návyků, osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření
pozitivních mezilidských vztahů, rozšiřujeme zájem o dění v místě bydliště, jeho okolí a formujeme citový vztah k místu a k zemi, kde ţijeme,
vyhledáváme potřebné informace a jejich uţití v běţném ţivotě, rozvíjíme myšlení, správné vyjadřování a pouţívání slovní zásoby při
pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vlastností a vzájemných vztahů a souvislostí, pozorujeme a porovnáváme poznatky a zkušenosti,
propojení člověka a přírody a jejich vzájemné ovlivňování, vytváříme pozitivní vztah k ţivé i neţivé přírodě, upevňujeme hygienické návyky a
zásady zdravého ţivotního stylu.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
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- sebepoznání a sebepojetí
- psychohygiena
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola
- občan, občanská společnost a stát
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Enviromentální výchova
- vztah člověka k prostředí
- ekosystémy
- základní podmínky ţivota
Při výuce předmětu Věcné učení jsou nejvíce zastoupeny metody a formy: praktický nácvik postupů řešení problémů a situací, demonstrace,
manipulace, znázorňování, tvořivá dramatika a hry, diskuse, besedy, exkurze, filmové projekce, formy vzájemné komunikace, sociální učení a
chování, problémové vyučování, kooperativní vyučování.
Učivo je předkládáno ţákům formami a metodami zohledňujícími jejich individuální moţnosti, přičemţ se snaţíme o co nejvyšší dosaţení
vědomostí, dovedností a schopností.
Vyučovací předmět je realizován v 1. aţ 6. ročníku.
Časová dotace v jednotlivých ročnících:
1. a 2. ročník - 2 hodiny týdně
3. aţ 6. ročník – 3 hodiny týdně
Výuka se realizuje ve třídě, v terénu a v počítačové učebně, v učebně s interaktivní tabulí.
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5.6.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení:
při činnostech vedeme ţáky k zapojení co nejvíce smyslů pouţitím pomůcek
vedeme ţáky k vyhledávání a poznávání všeho, co je zajímá formou exkurzí, besed, práce v terénu, získané informace z různých
informačních zdrojů ţáci vyuţívají v praktickém ţivotě
vedeme ţáky k orientaci ve světě informací řešením problémových situací
provádíme třídění a rozbor informací podle zadaných nebo zvolených kritérií, časové a místní propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací
vyuţíváme pomůcek a prostředků výpočetní techniky k procvičení učiva

2. Kompetence k řešení problémů:
seznamujeme ţáky s problémovými situacemi a upevňujeme účelné rozhodování a jednání v situacích ohroţující vlastní zdraví a
bezpečnost a zdraví druhých
rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti a moţnosti, vedeme k sebekontrole, vytrvalosti a přesnosti
vyuţíváme dramatizace a inscenační cvičení s cílem samostatně řešit běţné ţivotní situace
problémovým vyučováním u ţáků posilujeme jejich hodnotový systém, sebedůvěru a sebehodnocení a přijímání důsledků svých
rozhodnutí
při práci vyuţíváme odborné literatury, encyklopedie a různé informační zdroje
3. Kompetence komunikativní:
vedeme ţáky k přesnému vyjadřování uţitím spisovného jazyka, kultivovanému projevu jednotlivce, k samostatnému a
sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezproblémové komunikaci
vyuţíváme dostupných moţností komunikace – internet, masmédia, knihovna
podporujeme u ţáků prezentaci jejich myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých
závěrů formou dostupné komunikace
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4. Kompetence sociální a personální:
vytváříme společně s ţáky pravidla pro práci ve třídě, pro skupinovou a týmovou práci, učíme ţáky vzájemnému respektu
efektivně zapojujeme ţáky do spolupráce na řešení problému, přispíváním do diskuze, učíme je věcně argumentovat a oceňovat
přínosy v práci druhých formou sociálních her
posilujeme sociální chování a vnímání k potřebám starých, nemocných a postiţených lidí pozorováním a diskuzí
5. Kompetence občanské:
motivujeme ţáky hledat ohleduplný vztah k lidem, k přírodě, ke kulturním výtvorům názorným příkladem
osvojené dovednosti a postupy učíme ţáky aplikovat k aktivní ochraně přírody formou vycházek, exkurzí, výletů, práce na PC
vedeme ţáky k respektování a dodrţování pravidel společenského chování a k pochopení problematiky rasismu a xenofobie řešením
modelových i konkrétních situací
6. Kompetence pracovní:
motivujeme ţáky k práci a pozitivně hodnotíme kaţdý pokrok
vedeme je k zodpovědnosti za výsledek své i kolektivní práce
vedeme ţáky k dodrţování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany ţivotního prostředí a společenských hodnot a jejich
uplatňování při činnostech
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Věcné učení
Ročník: 1.
Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŢIJEME

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

Ţák by měl
zvládnout orientaci v okolí
svého bydliště, v budově
školy a jejím okolí

Ţák by měl
umět se orientovat v okolí
svého bydliště a prostředí
školy

poznat a pojmenovat
předměty ze svého
nejbliţšího okolí – domov,
třída, škola

umět poznat a pojmenovat
předměty ze svého
nejbliţšího okolí – domov,
třída, škola

Škola, třída
Školní pomůcky, vybavení
třídy

OSV – rozvoj schopností
poznávání

ovládat základní pravidla
bezpečnosti při cestě do
školy

dodrţovat základní
bezpečnostní pravidla při
cestě do školy

Cesta do školy,
bezpečnost, základy
dopravní výchovy
(přechod pro chodce,
semafor)

 KK2, KK3, KK4,
KK5,
KK6

Orientace v okolí bydliště
Škola, prostředí školy,
orientace v okolí školy

LIDÉ KOLEM NÁS
Ţák by měl
znát rodinné příslušníky,
rozlišovat jejich stáří
(starý, mladý, starší,
mladší) a blízké
příbuzenské vztahy

Ţák by měl
pojmenovat rodinné
příslušníky, vztahy mezi
členy rodiny

Rodiče a sourozenci, jejich
jména
Nejbliţší příbuzní
(babička, děda, teta, strýc)
Vztahy mezi členy rodiny
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TV – procházka po škole a
v okolí školy
 KK1, KK2, KK3, KK4

 KK1, KK2, KK3

OSV – mezilidské vztahy


KK1, KK3, KK4, KK5

znát jména spoluţáků a
svých učitelů

znát jména a příjmení
spoluţáků a učitelů

Jméno a příjmení ţáka,
spoluţáků, učitelů

mít osvojené základy
společenského chování –
umět pozdravit, poprosit,
poděkovat

si osvojit základy
společenského chování –
umět pozdravit, poprosit,
poděkovat, vykání

Základní návyky
společenského chování
(pozdrav, prosba,
poděkování, vykání)

vědět, jak se chovat při
setkání s neznámými lidmi

vědět, jak se chovat při
setkání s neznámými lidmi

Prevence před sociálně
patologickými jevy
(krádeţ, šikana,
zneuţívání, týrání, kontakt
s cizí osobou)

LIDÉ A ČAS
Ţák by měl
zvládnout jednoduchou
orientaci v čase (ráno,
poledne, večer)

znát rozvrţení svých
denních činností
rozlišit roční období podle
charakteristických znaků

Ţák by měl
se orientovat v čase



KK2, KK3

ŘV – modelové komunikační
situace

KK1, KK2, KK3,
KK4,
KK5
VDO – občan, občanská
společnost a stát


KK1, KK2, KK3,
KK4,
KK5

Orientace v čase - ráno,
poledne, večer
OSV – rozvoj schopností
poznávání

znát rozvrţení svých
denních činností

Denní reţim

poznat rozdíly mezi
jednotlivými ročními
obdobími

Jaro, léto, podzim, zima –
charakteristické znaky
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KK1, KK2, KK3



KK1, KK2, KK3



KK1, KK2, KK3,
KK4,
KK6
PV – koláţ ročních období

ROZMANITOST PŘÍRODY
Ţák by měl
popsat viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

Ţák by měl
se naučit vnímat
pozorované jevy v přírodě
a umět je popsat

Pozorování změn v
přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
OSV – rozvoj schopností
poznávání
TV – vycházka do přírody

poznat nejběţnější druhy
domácích zvířat

umět vyjmenovat a poznat
nejběţnější druhy
domácích zvířat

Domácí zvířata

pojmenovat základní
druhy ovoce a zeleniny

umět vyjmenovat a poznat
základní druhy ovoce a
zeleniny

Ovoce a zelenina

popsat počasí podle
obrázku (déšť, sníh,
bouřku, vítr)

poznat a popsat počasí
podle obrázku

Počasí – teplo, zima, déšť,
sníh, vítr, slunce, mrak,
bouřka

 KK1, KK2, KK3

M – třídění
PV – práce s krepovým
papírem
 KK1, KK2, KK3
 KK1, KK2, KK3

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Ţák by měl
dodrţovat zásady osobní
hygieny a zvládat základní
sebeobsluhu

 KK1, KK2, KK3, KK6

Ţák by měl
se naučit správně
dodrţovat zásady osobní
hygieny a zvládat základní
sebeobsluhu

Zásady osobní hygieny,
sebeobsluha
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OSV – Sebepoznání a
sebepojetí

pojmenovat hlavní části
lidského těla

umět pojmenovat a ukázat
hlavní části lidského těla

Části lidského těla

dokázat upozornit na své
zdravotní potíţe

umět sdělit zdravotní
potíţe (bolest hlavy,
v krku)

Zdraví a nemoc

 KK1, KK2, KK4, KK5,
KK6
 KK1, KK2, KK3

vědět o zásadách
bezpečného chování při
hrách, na výletech a
koupání

mít povědomí o zásadách
bezpečného chování při
hrách, na výletech a
koupání

Zásady bezpečného
chování

ŘV – inscenační metody
 KK1, KK2, KK3
 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Věcné učení
Ročník: 2.
Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŢIJEME
Ţák by měl
znát název své obce a
adresu bydliště

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
znát název své obce a
adresu bydliště

Naše obec, adresa

Přesahy a vazby

 KK1, KK3

zvládnout orientaci v okolí
svého bydliště, v budově
školy a jejím okolí

se orientovat v okolí svého
bydliště a prostředí školy

Orientace v okolí bydliště
Škola, prostředí školy,
orientace v okolí školy

 KK1, KK2, KK3, KK4

poznat a pojmenovat
předměty ze svého
nejbliţšího okolí – domov,
třída, škola

poznat a pojmenovat
předměty ze svého
nejbliţšího okolí – domov,
třída, škola

Škola, třída
Školní pomůcky, vybavení
třídy

 KK1, KK2, KK3

ovládat základní pravidla
bezpečnosti při cestě do
školy

dodrţovat základní
bezpečnostní pravidla při
cestě do školy

Cesta do školy,
bezpečnost, základy
dopravní výchovy
(bezpečnost chodců)

 KK2, KK3, KK4, KK5,
KK6

LIDÉ KOLEM NÁS
Ţák by měl
znát rodinné příslušníky,
rozlišovat jejich stáří
(starý, mladý, starší,

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
PV – tvorba dopravních
značek

Ţák by měl
znát rodinné příslušníky,
vztahy mezi členy rodiny

Rodina a nejbliţší příbuzní
(babička, děda, teta, strýc)
Vztahy mezi členy rodiny,

158

ŘV - vyprávění

KK1, KK3, KK4, KK5

mladší) a blízké
příbuzenské vztahy

stáří členů rodiny

znát jména spoluţáků a
svých učitelů

znát jména a příjmení
spoluţáků a učitelů

Jméno a příjmení ţáka,
spoluţáků, učitelů

mít osvojené základy
společenského chování –
umět pozdravit, poprosit,
poděkovat

mít osvojené základy
společenského chování –
umět pozdravit, poprosit,
poděkovat, vykání

Základní návyky
společenského chování
(pozdrav, prosba,
poděkování, vykání)

poznávat a pojmenovat
různé lidské činnosti

poznávat a pojmenovat
různé lidské činnosti

Pracovní činnosti
(zaměstnání rodičů)



OSV – komunikace


vědět, jak se chovat při
setkání s neznámými lidmi

KK1, KK2, KK3,
KK4,
KK5
OSV – rozvoj schopností
poznávání


vědět, jak se chovat při
setkání s neznámými lidmi

KK2, KK3

KK1, KK2, KK3, KK6

Prevence před sociálně
patologickými jevy
(krádeţ, šikana,
zneuţívání, týrání, kontakt
s cizí osobou)

ŘV – modelové komunikační
situace
 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5

Orientace v čase - ráno,
poledne, večer, den, noc



LIDÉ A ČAS
Ţák by měl
zvládnout jednoduchou
orientaci v čase (ráno,
poledne, večer)
znát rozvrţení svých

Ţák by měl
se orientovat v čase

znát rozvrţení svých

Denní reţim
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KK1, KK2, KK3

denních činností
rozlišit roční období podle
charakteristických znaků

denních činností
poznat a vyjmenovat
rozdíly mezi jednotlivými
ročními obdobími

Jaro, léto, podzim, zima –
charakteristické znaky

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK6

ROZMANITOST PŘÍRODY
Ţák by měl
popsat viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

Ţák by měl
pozorovat jevy v přírodě a
umět je popsat

poznat nejběţnější druhy
domácích zvířat

umět vyjmenovat a poznat
nejběţnější druhy
domácích zvířat

Domácí zvířata

umět vyjmenovat a poznat
základní druhy ovoce a
zeleniny

Ovoce a zelenina

popsat počasí podle
obrázku (déšť, sníh,
bouřku, vítr)

poznat, popsat a nakreslit
počasí podle obrázku,
skutečnosti
vyhledat správné oblečení
podle ročního období a
teploty

Počasí – déšť, sníh, vítr,
slunce, mrak, bouřka
Oblékání podle ročního
období a teploty

znát základní zásady
pobytu v přírodě

si osvojit základní zásady
pobytu v přírodě a
ochrany přírody

Chování v přírodě,
ochrana přírody

pojmenovat základní
druhy ovoce a zeleniny

OSV psychohygiena

KK1, KK2, KK3
PV – ztvárnění ročních období

Pozorování změn v
přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

TV – vycházka do přírody

KK1, KK2, KK3,
KK6
HV – píseň o zvířátkách
KK1, KK2, KK3
 KK1, KK2, KK3

OSV – rozvoj schopností
poznávání
ŘV - popis
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 KK1, KK2, KK3

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Ţák by měl
dodrţovat zásady osobní
hygieny a zvládat základní
sebeobsluhu
pojmenovat hlavní části
lidského těla

 KK2, KK4, KK5, KK6

Ţák by měl
správně dodrţovat zásady
osobní hygieny a zvládat
základní sebeobsluhu

Zásady osobní hygieny,
sebeobsluha

umět pojmenovat a ukázat
hlavní části lidského těla

Části lidského těla

dokázat upozornit na své
zdravotní potíţe

umět sdělit zdravotní
potíţe (bolest hlavy,
v krku)

Zdraví a nemoc
Chování v době nemoci

vědět o zásadách
bezpečného chování při
hrách, na výletech a
koupání

mít povědomí o zásadách
bezpečného chování při
hrách, na výletech a
koupání

Zásady bezpečného
chování

 KK1, KK2, KK4, KK5,
KK6

OSV – sebepoznání a
sebepojetí
 KK1, KK2, KK3
 KK1, KK2, KK3

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Věcné učení
Ročník: 3.
Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŢIJEME
Ţák by měl
znát název své obce a
adresu bydliště

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
znát název své obce a
adresu bydliště

Naše obec, adresa

Přesahy a vazby

OSV – rozvoj schopností
poznávání
 KK1, KK3

zvládnout orientaci v okolí
svého bydliště, v budově
školy a jejím okolí

se orientovat v okolí svého
bydliště a prostředí školy

Orientace v okolí bydliště
Škola, prostředí školy,
orientace v okolí školy

 KK1, KK2, KK3, KK4

poznat a pojmenovat
předměty ze svého
nejbliţšího okolí – domov,
třída, škola

poznat a pojmenovat
předměty ze svého
nejbliţšího okolí – domov,
třída, škola
Ţivot ve škole

Škola, třída
Školní pomůcky, vybavení
třídy

 KK1, KK2, KK3

ovládat základní pravidla
bezpečnosti při cestě do
školy

dodrţovat základní
bezpečnostní pravidla při
cestě do školy

Cesta do školy,
bezpečnost, základy
dopravní výchovy
(bezpečnost chodců)
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VV- kresba cesty do školy
 KK2, KK3, KK4, KK5,
KK6

LIDÉ KOLEM NÁS
Ţák by měl
znát rodinné příslušníky,
rozlišovat jejich stáří
(starý, mladý, starší,
mladší) a blízké
příbuzenské vztahy

Ţák by měl
znát rodinné příslušníky,
vztahy mezi členy rodiny

mít osvojené základy
společenského chování –
umět pozdravit, poprosit,
poděkovat

Rodina, role členů rodiny,
chování k rodičům a
ostatním příbuzným



dodrţovat základy
společenského chování –
umět pozdravit, poprosit,
poděkovat, vykání

Základní návyky
společenského chování
(pozdrav, prosba,
poděkování, vykání)

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5

poznávat a pojmenovat
různé lidské činnosti

poznávat a pojmenovat
různé lidské činnosti

Pracovní činnosti
(zaměstnání rodičů,
nejznámější lidské činnosti
kolem nás)

ŘV - pantomima

KK1, KK2, KK3, KK6

vědět, jak se chovat při
setkání s neznámými lidmi

vědět, jak se chovat při
setkání s neznámými lidmi

Prevence před sociálně
patologickými jevy
(krádeţ, šikana,
zneuţívání, týrání, kontakt
s cizí osobou)

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5

Orientace v čase - ráno,
dopoledne, poledne,
odpoledne, večer, den, noc

 KK1, KK2, KK3

KK1, KK3, KK4, KK5

LIDÉ A ČAS
Ţák by měl
zvládnout jednoduchou
orientaci v čase (ráno,
poledne, večer)

Ţák by měl
se orientovat v čase
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znát rozvrţení svých
denních činností

znát rozvrţení svých
denních činností

Denní reţim

 KK1, KK2, KK3

znát dny v týdnu

znát dny v týdnu

Dny v týdnu



rozlišit roční období podle
charakteristických znaků

poznat a vyjmenovat
rozdíly mezi jednotlivými
ročními obdobími

Jaro, léto, podzim, zima –
charakteristické znaky

ROZMANITOST PŘÍRODY
Ţák by měl
popsat viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

KK1, KK2, KK3
OSV – rozvoj schopností
poznávání

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK6

Ţák by měl
pozorovat jevy v přírodě a
umět je popsat

Pozorování změn v
přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
Sezónní práce na zahradě
a na poli

KK1, KK2, KK3, KK6

 KK1, KK2, KK3

poznat nejběţnější druhy
domácích zvířat

umět vyjmenovat a poznat
druhy domácích zvířat a
jejich mláďata
Péče o domácí zvířata

Domácí zvířata

pojmenovat základní
druhy ovoce a zeleniny

umět vyjmenovat a poznat
základní druhy ovoce a
zeleniny, ovocné stromy a
keře

Ovoce a zelenina, ovocné
stromy a keře

popsat počasí podle
obrázku (déšť, sníh,
bouřku, vítr)

poznat, popsat a nakreslit
počasí podle obrázku,
skutečnosti

Počasí – déšť, sníh, vítr,
slunce, mrak, bouřka,
mlha, mráz
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 KK1, KK2, KK3

PV – tvorba kalendáře přírody

znát základní zásady
pobytu v přírodě

vyhledat správné oblečení
podle ročního období a
teploty

Kalendář přírody
Oblékání podle ročního
období a teploty

znát základní zásady
pobytu v přírodě a
ochrany přírody

Chování v přírodě,
ochrana přírody

 KK1, KK2, KK3

EV – vztah člověka
k prostředí
 KK2, KK4, KK5, KK6

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Ţák by měl
dodrţovat zásady osobní
hygieny a zvládat základní
sebeobsluhu

Ţák by měl
správně dodrţovat zásady
osobní hygieny a zvládat
základní sebeobsluhu

Zásady osobní hygieny,
sebeobsluha

pojmenovat hlavní části
lidského těla

umět pojmenovat a ukázat
hlavní části lidského těla

Části lidského těla

dokázat upozornit na své
zdravotní potíţe

umět sdělit zdravotní
potíţe (bolest hlavy,
v krku)

Zdraví a nemoc
Chování v době nemoci

vědět o zásadách
bezpečného chování při
hrách, na výletech a
koupání

mít povědomí o zásadách
bezpečného chování při
hrách, na výletech a
koupání

Zásady bezpečného
chování

 KK1, KK2, KK4, KK5,
KK6
 KK1, KK2, KK3
 KK1, KK2, KK3, KK5

VDO – občanská
společnost a škola
 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Věcné učení
Ročník: 4.
Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŢIJEME
Ţák by měl
popsat cestu do školy
podle otázek

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
dokázat popsat cestu do
školy podle otázek

Cesta do školy

Přesahy a vazby

OSV – rozvoj schopností
poznávání
 KK1, KK2, KK3, KK4

znát nejbliţší důleţitá
místa v okolí školy a
bydliště

znát a orientovat se v okolí
bydliště a školy

Domov, škola a jeho okolí

 KK1, KK2, KK3, KK4

dodrţovat zásady
bezpečnosti při hrách

dodrţovat zásady
bezpečnosti při hrách

Bezpečnost při hrách

 KK1, KK2, KK3,
KK5, KK6

LIDÉ KOLEM NÁS
Ţák by měl
dodrţovat pravidla pro
souţití v rodině, ve škole,
mezi kamarády
pojmenovat nejběţnější
pracovní činnosti

Ţák by měl
dodrţovat pravidla
chování ve škole, v rodině,
mezi kamarády
znát nejběţnější pracovní
činnosti lidí
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Rodina a společnost,
mezilidské vztahy

 KK1, KK3, KK4, KK5

Pracovní činnosti lidí

ŘV – pantomima

rozpoznat ve svém okolí
nevhodné jednání a
chování vrstevníků a
dospělých

rozpoznat rozdíl mezi
vhodným a nevhodným
chováním

Sociálně patologické jevy
a jejich prevence (krádeţ,
šikana, zneuţívání, týrání)

vědět kde hledat pomoc
v případě ohroţení vlastní
osoby

mít povědomost, kde najít
pomoc v případě ohroţení

Osobní bezpečí, chování
v krizových situacích
(důleţitá telefonní čísla)

reagovat na pokyny
dospělých při
mimořádných událostech

reagovat na pokyny
dospělých při
mimořádných událostech

Chování během
mimořádných událostí


KK1, KK2, KK3, KK6
ŘV – modelové komunikační
situace, beseda
 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5


KK1, KK2, KK3

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5

LIDÉ A ČAS
Ţák by měl
poznat kolik je hodin (celé
hodiny)

Ţák by měl
osvojit si základy určování
času

rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
(včera, dnes, zítra)
znát roční období a měsíce

Seznámení se základy
určování času (druhy
hodin, malá, velká
ručička)

 KK1, KK2, KK3

chápat rozdíl dějů –
minulý, přítomný, budoucí

Pojmy včera, dnes, zítra

 KK1, KK2, KK3

umí vyjmenovat a
charakterizovat roční
období
umí vyjmenovat měsíce

Rok, roční období, měsíce

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK6
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ROZMANITOST PŘÍRODY
Ţák by měl
poznat rozdíly mezi
stromy a keři

Ţák by měl
poznat rozdíly mezi
stromy a keři

Stromy, keře (ovocné,
okrasné)

 KK1, KK2, KK3
 KK1, KK2, KK3

poznat neběţnější volně
ţijící zvířata

poznat neběţnější volně
ţijící zvířata

Volně ţijící zvířata
(chování a péče)

vědět o škodlivých vlivech
na přírodní prostředí

si osvojit vědomosti o
škodlivých vlivech na
přírodní prostředí

Ochrana přírody, chování
v přírodě

EV – vztah člověka
k prostředí
 KK2, KK4, KK5, KK6

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Ţák by měl
uplatňovat hygienické
návyky, sebeobsluţné
dovednosti a zásady
zdravé výţivy

Ţák by měl
uplatňovat hygienické
návyky, sebeobsluţné
dovednosti a zásady
zdravé výţivy

Hygiena, sebeobsluţné
dovednosti, zdravá výţiva,
pitný reţim

 KK1, KK2, KK4, KK5,
KK6

dokázat sdělit a popsat své
zdravotní obtíţe

dokázat sdělit a popsat své
zdravotní obtíţe

Zdraví a nemoc, chování u
lékaře

 KK1, KK2, KK3, KK5

vědět na koho se obrátit o
pomoc

si osvojit znalosti, na koho
se obrátit o pomoc podle
zdravotních obtíţí

Lékař, zdravotní středisko,
nemocnice, lékárna

 KK1, KK2, KK3, KK5

uplatňovat základní

uplatňovat základní

Dopravní výchova
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OSV – řešení problémů a

pravidla silničního
provozu pro chodce

pravidla silničního
provozu pro chodce

reagovat přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

reagovat přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

rozhodovací dovednosti
 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6
Chování při mimořádných
událostech
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 KK1, KK2, KK3, KK5

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Věcné učení
Ročník: 5.
Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŢIJEME
Ţák by měl
znát nejbliţší důleţitá
místa v okolí školy a
bydliště

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
znát důleţitá místa a
orientovat se podle nich
v okolí školy a bydliště

Přesahy a vazby

Důleţitá místa v okolí
domova a školy

 KK1, KK2, KK3, KK4

VV- ztvárnění záţitků

sdělit poznatky a záţitky
z výletů a vlastních cest

umět sdělit poznatky a
záţitky z výletů a
vlastních cest

Záţitky z výletů a
vlastních cest

dodrţovat zásady
bezpečnosti při hrách

dodrţovat zásady
bezpečnosti při hrách

Bezpečnost při hrách
během celého roku

 KK1, KK2, KK3
 KK1, KK2, KK3,
KK5, KK6

LIDÉ KOLEM NÁS
Ţák by měl
dodrţovat pravidla pro
souţití v rodině, ve škole,
mezi kamarády
projevovat toleranci
k odlišnostem spoluţáků

Ţák by měl
dodrţovat pravidla
chování ve škole, v rodině,
mezi kamarády

Rodina a společnost,
mezilidské vztahy
Mezilidské vztahy

projevovat toleranci
k odlišnostem spoluţáků

 KK1, KK3, KK4, KK5

MKV – lidské vztahy
 KK3, KK4, KK5
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rozpoznat ve svém okolí
nevhodné jednání a
chování vrstevníků a
dospělých

rozpoznat rozdíl mezi
vhodným a nevhodným
chováním
mít povědomí o moţném
postihu za protiprávní
jednání

Sociálně patologické jevy,
jejich prevence a postih
(krádeţ, šikana,
zneuţívání, týrání

vědět kde hledat pomoc
v případě ohroţení vlastní
osoby

vědět kde hledat pomoc
v případě ohroţení vlastní
osoby

Osobní bezpečí, chování
v krizových situacích
(důleţitá telefonní čísla)

reagovat na pokyny
dospělých při
mimořádných událostech

reagovat na pokyny
dospělých při
mimořádných událostech

Chování během
mimořádných událostí

 KK1, KK2, KK3, KK4, KK5

ŘV – modelové komunikační
situace (telefonát)


KK1, KK2, KK3

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5

 KK1, KK2, KK3

LIDÉ A ČAS
Ţák by měl
poznat kolik je hodin (celé
hodiny)

Ţák by měl
určovat čas na celé hodiny

rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
(včera, dnes, zítra)

chápat rozdíl dějů –
minulý, přítomný, budoucí

Pojmy včera, dnes, zítra

znát roční období a měsíce

umí vyjmenovat a
charakterizovat roční
období, měsíce

Rok, roční období, měsíce

Určování času (celé
hodiny)
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 KK1, KK2, KK3

OSV – rozvoj schopností
poznávání
 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK6

KK1,
KK2,

porovnat rozdíly mezi
současným způsobem
ţivota a ţivota v minulosti
podle obrázků

porovnat rozdíly mezi
současným způsobem
ţivota a ţivota v minulosti
podle obrázků

Současný a minulý ţivot
lidí

seznámit se s významnými
událostmi a pověstmi,
které se vztahují k regionu
nebo kraji

se seznámit s významnými
událostmi a pověstmi,
které se vztahují k regionu
nebo kraji

Významné události,
pověsti regionu

KK3,
KK5



KK1,
KK3,
KK4



KK1,
KK2,
KK3



KK1,
KK2,
KK3

ROZMANITOST PŘÍRODY
Ţák by měl
poznat rozdíly mezi
stromy a keři

Ţák by měl
poznat rozdíly mezi
stromy a keři

Stromy, keře (ovocné,
okrasné)

poznat neběţnější volně
ţijící zvířata

znát neběţnější volně
ţijící zvířata, ptáky

Volně ţijící zvířata a ptáci
(chování a péče)

rozlišit listnaté a jehličnaté
stromy

seznámit a poznat
jehličnaté stromy

Jehličnaté stromy
Les

znát základní pravidla
ochrany přírody a
ţivotního prostředí

znát a uplatňovat základní
pravidla ochrany přírody a
ţivotního prostředí

Ochrana přírody, chování
v přírodě

EV – ekosystémy
 KK1, KK2, KK3
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 KK2, KK4, KK5, KK6
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Ţák by měl
uplatňovat hygienické
návyky, sebeobsluţné
dovednosti a zásady
zdravé výţivy

Ţák by měl
uplatňovat hygienické
návyky, sebeobsluţné
dovednosti a zásady
zdravé výţivy

Hygiena, sebeobsluţné
dovednosti, zdravá výţiva,
pitný reţim

dokázat sdělit a popsat své
zdravotní obtíţe

dokázat sdělit a popsat své
zdravotní obtíţe
dodrţovat zásady prevence
onemocnění

Zdraví a nemoc, chování u
lékaře
Prevence onemocnění

vědět na koho se obrátit o
pomoc

si osvojit znalosti, na koho
se obrátit o pomoc podle
zdravotních obtíţí

Lékař, zdravotní středisko,
nemocnice, lékárna

zvládnout ošetření
drobného poranění

osvojuje dovednosti pro
ošetření drobných
poranění

Ošetření drobných
poranění

uplatňovat základní
pravidla silničního
provozu pro chodce

uplatňovat základní
pravidla silničního
provozu pro chodce

Dopravní výchova

reagovat přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

reagovat přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Chování při mimořádných
událostech

 KK1, KK2, KK4, KK5,
KK6

 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6

OSV – rozvoj schopností
poznávání
 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6
 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6
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 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6

 KK1, KK2, KK3, KK5
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Věcné učení
Ročník: 6.
Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŢIJEME
Ţák by měl
znát nejbliţší důleţitá
místa v okolí školy a
bydliště

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
znát důleţitá místa a
instituce, okolní krajinu v
regionu

Přesahy a vazby

Význačná místa a instituce
v obci, okolní krajina region

TV – vlastivědná vycházka
 KK1, KK2, KK3, KK4

sdělit poznatky a záţitky
z výletů a vlastních cest

umět souvisle vypravovat
poznatky a záţitky
z výletů a vlastních cest

Záţitky z výletů a
vlastních cest

ŘV - vyprávění
o
KK1, KK2, KK3

dodrţovat zásady
bezpečnosti při hrách

dodrţovat zásady
bezpečnosti při hrách

Bezpečnost při hrách
během celého roku

o KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6

Rodina a společnost,
mezilidské vztahy

 KK1, KK3, KK4, KK5

LIDÉ KOLEM NÁS
Ţák by měl
dodrţovat pravidla pro
souţití v rodině, ve škole,
mezi kamarády

Ţák by měl
dodrţovat pravidla
chování ve škole, v rodině,
mezi kamarády

projevovat toleranci
k odlišnostem spoluţáků

projevovat toleranci
k odlišnostem spoluţáků

Mezilidské vztahy

rozpoznat ve svém okolí
nevhodné jednání a

poznat rozdíl mezi
vhodným a nevhodným

Sociálně patologické jevy,
jejich prevence a postih

MKV – lidské vztahy
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KK3, KK4, KK5

ŘV - beseda

chování vrstevníků a
dospělých

chováním
mít povědomí o moţném
postihu za protiprávní
jednání

(krádeţ, šikana,
zneuţívání, týrání

vědět kde hledat pomoc
v případě ohroţení vlastní
osoby

vědět kde hledat pomoc
v případě ohroţení vlastní
osoby

Osobní bezpečí, chování
v krizových situacích
(důleţitá telefonní čísla)

reagovat na pokyny
dospělých při
mimořádných událostech

Chování během
mimořádných událostí
(dopravní nehoda, poţár,
vyhlášení poplachu,
hromadné ohroţení)

reagovat na pokyny
dospělých při
mimořádných událostech

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5



VDO – občan,
občanská společnost a
stát
KK1, KK2, KK3

ŘV – inscenační metody
 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK5

LIDÉ A ČAS
Ţák by měl
poznat kolik je hodin (celé
hodiny)

Ţák by měl
určovat čas na celé hodiny

Určování času (celé
hodiny)

 KK1, KK2, KK3

rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
(včera, dnes, zítra)

rozlišit děj – minulý,
přítomný, budoucí

Pojmy včera, dnes, zítra

znát roční období a měsíce

umí vyjmenovat a
charakterizovat roční
období, měsíce

Rok, roční období, měsíce
Kalendář, tradiční lidové a
státní svátky

 KK1, KK2, KK3, KK4,
KK6

porovnat rozdíly mezi
současným způsobem
ţivota a ţivota v minulosti

porovnat rozdíly mezi
současným způsobem
ţivota a ţivota v minulosti

Současný a minulý ţivot
lidí (rozdíly ve způsobu
ţivota)
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 KK1, KK2, KK3

KK1,
KK2,

podle obrázků

seznámit se s významnými
událostmi a pověstmi,
které se vztahují k regionu
nebo kraji

podle obrázků
znát ţivot v dávných
dobách, v pravěku

Naše země v dávných
dobách, způsob ţivot v
pravěku

se seznámit s významnými
událostmi a pověstmi,
které se vztahují k regionu
nebo kraji

Historické objekty
v regionu a ČR, pověsti
regionu, tradiční lidové
svátky

ROZMANITOST PŘÍRODY
Ţák by měl
poznat neběţnější volně
ţijící zvířata

rozlišit listnaté a jehličnaté
stromy
znát základní pravidla
ochrany přírody a
ţivotního prostředí

Ţák by měl
znát neběţnější volně
ţijící zvířata v lese, ptáky

Volně ţijící zvířata a ptáci
(chování a péče)
Les

seznámit a poznat listnaté
stromy

ČT – návštěva knihovny
(pověsti)

KK1,
KK3,
KK4

EV - základní podmínky
ţivota

Listnaté stromy
Les

znát a uplatňovat základní
pravidla ochrany přírody a
ţivotního prostředí



KK1,
KK2,
KK3



KK1,
KK2,
KK3

Ochrana přírody, chování
v přírodě, péče o ţivotní
prostředí

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Ţák by měl
uplatňovat hygienické

KK3,
KK5

Ţák by měl
uplatňovat hygienické

Hygiena, sebeobsluţné
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návyky, sebeobsluţné
dovednosti a zásady
zdravé výţivy

návyky, sebeobsluţné
dovednosti a zásady
zdravé výţivy

dovednosti, zdravá výţiva,
pitný reţim

dokázat sdělit a popsat své
zdravotní obtíţe

dokázat sdělit a popsat své
zdravotní obtíţe
dodrţovat zásady prevence
onemocnění

Zdraví a nemoc, chování u
lékaře
Prevence onemocnění

vědět na koho se obrátit o
pomoc

vědět na koho se obrátit o
pomoc podle obtíţí

Ochrana sebe a svého těla
před obtěţováním a
zneuţíváním
Preventivní chování –
zneuţívání nebezpečných
látek

zvládnout ošetření
drobného poranění

osvojuje dovednosti pro
ošetření drobných
poranění

Ošetření drobných
poranění

uplatňovat základní
pravidla silničního
provozu pro chodce

uplatňovat základní
pravidla silničního
provozu pro chodce

Dopravní výchova

reagovat přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

reagovat přiměřeně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Chování při mimořádných
událostech

 KK2, KK4, KK5, KK6

 KK1, KK2, KK4, KK5,
KK6
 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6

VDO – občan, občanská
společnost a stát
ŘV – beseda
 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6
 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6
 KK1, KK2, KK3, KK5,
KK6
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 KK1, KK2, KK3, KK5
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5.7. Člověk a společnost
5.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.7.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Člověk a společnost je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Člověk a společnost, který je součástí vzdělávací
oblasti Člověk a společnost. Předmět je rozčleněn do okruhů: Historie našeho národa, Člověk ve společnosti, Poznatky o společnosti,
Péče o občana.
Cílem vyučovacího předmětu je vybavit ţáky základními vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, o právech a povinnostech
občanů, poskytnout jim základní orientaci v právních předpisech a normách potřebných v běţném ţivotě a vytvářet u nich základy právního
vědomí a občanské odpovědnosti.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- mezilidské vztahy
- komunikace
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje a praktická etika
- psychohygiena
- spolupráce a soutěţivost
Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola
- občan, občanská společnost a stát
- formy participace občanů v politickém ţivotě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- objevujeme Evropu a svět
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- jsme Evropané
Multikulturní výchova
- kulturní rozdíly
- lidské vztahy
- etnický původ
Enviromentální výchova
- vztah člověka k prostředí
- lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí
Mediální výchova
- fungování a vliv médií ve společnosti
- vnímání mediálních sdělení
Při výuce předmětu Člověk a společnost jsou upřednostňovány metody a formy: vzájemná komunikace v kruhu, před třídou, prezentace,
referát, dialog, komunikace s úřady – dotazníky, ţádosti, vyhledávání informací na úřadech, na internetu, dramatizace a nácvik chování
v různých situacích, při setkání s patologickými jevy, při mimořádných událostech, hry podporující upevňování mravních pravidel a
empatického chování, besedy, exkurze, diskuse, filmové projekce, řešení problémů.
Vyučovací předmět je realizován v 7. aţ 10. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka se realizuje ve třídě, v počítačové učebně,
v učebně s interaktivní tabulí. Výuky se účastní celý kolektiv třídy.
5.7.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

1. Kompetence k učení
učíme ţáky vyhledávat potřebné informace na internetu, navštěvujeme úřady a informační střediska, aktivně pracujeme
s informacemi
poskytujeme ţákům dostatek učebních materiálů, map, encyklopedií, právní literatury k orientaci a samostatné práci
osvojujeme u ţáků nové pojmy z oblasti předmětu a vedeme je k jejich aktivnímu pouţívání
2. Kompetence k řešení problémů
předkládáme ţákům problémové úlohy a vedeme k jejich samostatnému řešení
aktivně cvičíme orientaci v obci a na úřadech
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vedeme ţáky k uvědomění si hodnot a vedeme je k sestavení svého ţebříčku hodnot a plánování
učíme ţáky rozpoznávat rizikové a patologické jevy a aktivně jim čelit
navozováním atmosféry důvěry umoţňujeme ţákům svěřovat se se svými problémy a společně hledáme jejich řešení
3. Kompetence komunikativní
hojně vyuţíváme v hodinách komunikační kruh, diskuse, prezentace a obhajobu svých názorů, hry na parlament
cvičíme se ţáky ústní komunikaci s úřady, dovednost stručně a výstiţně vyjádřit svůj poţadavek
při vzájemné komunikaci respektujeme názory ostatních a prakticky uplatňujeme principy demokracie
učíme ţáky obhajovat svá práva navozováním cvičných situací a dramatizací
aktivně vyuţíváme při komunikace nově osvojených pojmů
prakticky nacvičujeme písemnou komunikaci s úřady, elektronickou komunikaci
při veškeré komunikaci uplatňujeme pravidla společenského souţití a mravní principy
4. Kompetence sociální a personální
seznamujeme ţáky se zásadami společenského chování v rodině i ve společnosti, formou her procvičujeme chování k ostatním
dle mravních hodnot a principů
předkládáme ţákům příklady dobrých mezilidských vztahů a vedeme je k uvědomění si jejich důleţitosti
podporujeme empatii a prosociální chování a jejich vyjadřování při vzájemných diskusích
seznamujeme ţáky s riziky psychického a fyzického zneuţívání a postupy jejich řešení
vedeme ţáky k toleranci odlišností a jejich chápání jako obohacení člověka i společnosti
5. Kompetence občanské
seznamujeme ţáky se společenskými normami a aktivně je při všech činnostech uplatňujeme
osvojujeme u ţáků schopnost orientovat se v krizových situacích formou navozování cvičných situací a praktickým nácvikem
jejich řešení
vytváříme u ţáků schopnost aktivně čelit a nepřijímat projevy rasismu a xenofobie otevřenými rozhovory, diskusemi, prací
s informacemi
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vedeme ţáky k ochraně ţivotního prostředí, odmítání vandalismu aktivním spolupodílením se na vytváření prostředí školy a
jejího okolí
nacvičujeme postupy chování v krizových situacích
6. Kompetence pracovní
vytváříme u ţáků pocit uznání práce ostatních, ocenění zapojení se do pracovního procesu předkládáním vhodných příkladů z
okolí
směřujeme ţáky k vyhledávání informací k vlastní pracovní orientaci
seznamujeme ţáky s moţnostmi uplatnění na trhu práce a zapojení se do pracovního procesu exkurzí na Úřad práce
vedeme ţáky k dosaţení kvalifikace a vlastní profesní orientaci
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Člověk a společnost
Ročník: 7. A 8.
Očekávané výstupy
Historie našeho národa
Ţák by měl
poznat rozdíly ve způsobu
ţivota
mít základní poznatky
z období počátku českého
státu
Člověk ve společnosti
mít základní informace o
otázkách rodinného ţivota a
rozlišovat postavení a role
rodinných příslušníků

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

pravěk, ţivot v pravěku

ČJ – encyklopedie, staré
mapy

seznamuje se s prvními
státními útvary na území
našeho státu

první státní útvary na našem
území

ČJ – Lovci mamutů

umí pojmenovat členy
rodiny, zná jejich úlohy
v rodině i příbuzenské
vztahy
má úctu k rodičům,
prarodičům, k lidem
osvojuje si pravidla chování
k rodičům, sourozencům,
příbuzným
seznamuje se s rolí otce a
matky v rodině
dokáţe vysvětlit moţný
rozpad rodiny a jeho příčiny
zná prostředí školy a její

rodina
funkce a struktura rodiny
odpovědnost rodičů za
výchovu dětí

OSV 2b
MKV 2
KK3, KK4

mezilidské vztahy ve

VDO 1

Ţák
poznává postupné změny
způsobu ţivota lidí
v pravěku a dnes
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respektovat pravidla
společenského souţití

uplatňovat vhodné způsoby
chování a komunikace
v různých situacích, rozlišit
projevy nepřiměřeného
chování
znát hodnoty přátelství a
vztahů mezi lidmi a být
ohleduplný ke starým,
nemocným a postiţeným
spoluobčanům

vědět o nebezpečí rasismu a
projevech vandalismu

okolí
orientuje se ve škole
chová se slušně vůči
spoluţákům a dospělým
osvojuje si práva a
povinnosti ţáků, dodrţuje
školní řád
chrání majetek školy
upevňuje si základní návyky
společenského chování ve
škole
seznamuje se s obvyklými a
přijatelnými způsoby
chování ve společnosti
seznamuje se s vhodnými
způsoby chování a
komunikace v různých
ţivotních situacích
respektuje základní právní
normy našeho státu
seznamuje se se způsoby
pomoci lidem v nouzi
seznamuje se s důleţitostí
vzájemné solidarity mezi
lidmi v situacích ohroţení
(záplavy, poţáry)

společnosti – rovnoprávné
postavení ţen a muţů
škola
práva a povinnosti ţáků
vztahy ve škole

OSV 2b
KK 2, KK 3, KK 5

mezilidské vztahy ve
společnosti
základní pravidla
společenského chování

MKV 2
OSV 2b
KK3

mezilidská komunikace

OSV 2c
OSV 3a
KK 2, KK 3

úcta k člověku

OSV 1b
OSV 3b
KK2, KK3

rovnocennost a
rovnoprávnost
národnostních menšin
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MKV 1
MKV 2
MKV 3

tolerovat názory a zájmy
minoritních skupin ve
společnosti

znát nejbliţší okolí školy a
bydliště
seznámit se s významnými
událostmi a pověstmi, které
se vztahují k regionu, kraji

seznamuje se
s nepřijatelností
vandalského chování a
aktivně proti němu
vystupuje
seznamuje se
s netolerantními,
rasistickými a xenofobními
projevy chování lidí
respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí

KK2, KK3

obec, region, kraj,
zajímavosti a významné
osobnosti obce, regionu,
kraje
přírodní zajímavá místa,
kulturní památky, národní
zvyky a obyčeje
regionální pověsti
naše vlast, významné
události a osobnosti, které
proslavily naši vlast
státní svátky

zná svou obec, její okolí,
region, kraj, přírodní
zajímavá místa, kulturní
památky
seznamuje se s významnými
osobnostmi obce, regionu,
kraje
seznamuje se s národními
zvyky a obyčeji
seznamuje se s regionálními
pověstmi
seznamuje se s významnými
událostmi a osobnostmi,
které proslavily naši vlast
má povědomí o státních
svátcích a významných
dnech
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EV 4
EV 3
KK2, KK3

Poznatky o společnosti
znát symboly našeho státu a
jeho hlavní představitele

být seznámen se základními
právy a povinnostmi občanů

Péče o občana
rozeznat nebezpečí ohroţení
sociálně patologickými jevy

vědět o moţnostech sociální
péče o potřebné občany
vyuţívat, v případě potřeby,
sluţeb pomáhajících
organizací

seznamuje se s důleţitými
symboly našeho státu a
způsoby jejich pouţívání
seznamuje se s hlavními
představiteli státu

prezident republiky
státní symboly

VDO 3
KK5

seznamuje se se základními
právy a povinnostmi občanů
seznamuje se s důsledky
porušení práv a povinností
zná projevy a důsledky
šikany, diskriminace, týrání
a zneuţívání dětí

lidská práva, základní lidská
práva, práva dítěte a jejich
ochrana, rodinné právo
týrané dítě, zneuţívané dítě
diskriminace
šikana

OSV 2b
OSV 3a
VDO 2
MKV 2
KK2, KK5

seznamuje se s vhodnými a
nevhodnými způsoby
vyuţívání volného času
seznamuje se s nabídkou
volnočasových aktivit
seznamuje se s projevy a
důsledky sociálně
patologických jevů

člověk a volný čas. kultura,
sport, volnočasové aktivity,
nevhodné vyuţívání volného
času
ohroţení sociálně
patologickými jevy
nebezpečí drog

OSV 1c
OSV 1d
MEV 3
KK3, KK5

zdravotní a sociální péče,
systém zdravotní péče
zdravotní a sociální pojištění
sociální zabezpečení
orgány a instituce zdravotní
a sociální péče

seznamuje se se systémem
zdravotní a sociální péče
seznamuje se s příklady
pomoci ostatním
buduje si vztah k potřebným
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MEV 3
KK5

občanům
pomáhá starým a
postiţeným lidem
mít osvojeny nezbytné
dovednosti potřebné
k ochraně osob za
mimořádných událostí

pomáhající organizace

ví, jak se má chovat při
poţáru a při vyhlášení
poţárního poplachu
dodrţuje pravidla silničního
provozu chodců a cyklistů
seznamuje se s vhodným
chováním při dopravní
nehodě
zná pravidla poskytování
první pomoci
zná důleţitá telefonní čísla
seznamuje se se sloţkami
záchranného integrovaného
systému a jejich funkcí
seznamuje se s druhy
ţivelních pohrom
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situace hromadného
ohroţení, chování při
poţáru, při vyhlášení
poplachu, při dopravní
nehodě
důleţitá telefonní čísla
ţivelná pohroma

OSV 3a
OSV 3a
KK2, KK5

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Člověk a společnost
Ročník: 9. a 10.
Očekávané výstupy
Historie našeho národa
Ţák by měl
vědět o význačných
osobnostech našich dějin
mít představu o
významných historických
událostech v naší zemi

Člověk ve společnosti
mít základní informace o
otázkách rodinného ţivota a
rozlišovat postavení a role

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák
seznamuje se s hlavními
osobnostmi našich dějin

význačné osobnosti našich
dějin

seznamuje se s příčinami a
důsledky 1.světové války
seznamuje se s okolnostmi
vzniku samostatné ČSR
seznamuje se s osobností
T.G.Masaryka
seznamuje se se základními
změnami, k nimţ v naší
společnosti došlo po
listopadu 1989
ujasňuje si začlenění ČR do
integračního procesu (vstup
do EU), vliv začlenění ČR
do EU na kaţdodenní ţivot
občanů

vznik samostatné ČR

umí pojmenovat členy
rodiny, zná vztahy v rodině
orientuje se v širší rodině

rodina
funkce a struktura rodiny
odpovědnost rodičů za

Přesahy a vazby

VMEGS 3
KK 5

vznik československého
státu, první prezident
T.G.Masaryk
vznik České republiky
vstup ČR do EU
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OSV 2b
MKV 2
KK3, KK4

rodinných příslušníků

(prarodiče, příbuzní)
umí vysvětlit vznik rodiny
zná pojmy svatební obřad,
manţelství
umí vysvětlit význam
harmonických vztahů mezi
členy rodiny (vzájemná
pomoc, důvěra) pro zdravý
vývoj dítěte
umí vysvětlit role otce a
matky v rodině
rozpozná moţné příčiny
rodinných problémů a umí
uvést vhodné způsoby řešení
orientuje se ve škole
chová se slušně vůči
spoluţákům a dospělým
zná práva a povinnosti ţáků,
dodrţuje školní řád
chrání majetek školy
chápe vzájemné spolupráce
ve škole

výchovu dětí

škola
práva a povinnosti ţáků
vztahy ve škole

VDO 1
OSV 2b
KK 2, KK 3, KK 5

respektovat pravidla
společenského souţití

zná obvyklé a přijatelné
způsoby chování ve
společnosti

mezilidské vztahy ve
společnosti
základní pravidla
společenského chování

OSV 2b
MKV 2
KK3

uplatňovat vhodné způsoby
chování a komunikace
v různých situacích, rozlišit

uplatňuje vhodné způsoby
chování a komunikace
v různých ţivotních
situacích

mezilidská komunikace

OSV 2c
OSV 2d
KK 2, KK 3
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mezilidské vztahy ve
společnosti – rovnoprávné
postavení ţen a muţů

projevy nepřiměřeného
chování
znát hodnoty přátelství a
vztahů mezi lidmi a být
ohleduplný ke starým,
nemocným a postiţeným
spoluobčanům
vědět o nebezpečí rasismu a
projevech vandalismu
tolerovat názory a zájmy
minoritních skupin ve
společnosti

znát nejbliţší okolí školy a
bydliště
seznámit se s významnými
událostmi a pověstmi, které
se vztahují k regionu, kraji

respektuje základní právní
normy našeho státu
úcta k člověku

OSV 1b
OSV 3b
KK2, KK3

rovnocennost a
rovnoprávnost
národnostních menšin

MKV 1
MKV 2
MKV 3
VDO 2
KK2, KK3

obec, region, kraj,
zajímavosti a významné
osobnosti obce, regionu,
kraje
přírodní zajímavá místa,

VDO 1
EV 4
EV 3
KK2, KK3, KK5

navrhuje způsoby pomoci
lidem v nouzi a v případě
potřeby jim dokáţe pomoci
chápe důleţitost vzájemné
solidarity mezi lidmi
v situacích ohroţení
(záplavy, poţáry)
chápe nepřijatelností
vandalského chování a
aktivně proti němu
vystupuje
rozpozná netolerantní,
rasistické a xenofobní
projevy chování lidí
pokouší se objasnit potřebu
tolerance ve společnosti
zaujímá aktivní postoj proti
všem projevům lidské
nesnášenlivosti
respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí
zaujímá tolerantní postoj
k menšinám
seznamuje se s pojmem
domov z hlediska své
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Poznatky o společnosti
znát symboly našeho státu a
jeho hlavní představitele

být seznámen se základními
právy a povinnostmi občanů

sounáleţitosti k rodině, obci,
regionu, kraji
zná svou obec, její okolí,
region, kraj, přírodní
zajímavá místa, kulturní
památky
chová se šetrně ke kulturním
památkám a k přírodním
objektům
zná významné osobnosti
obce, regionu, kraje
zná národními zvyky a
obyčeje
zná regionální pověsti
má povědomí o
významných událostech a
osobnostech, které
proslavily naši vlast
má povědomí o státních
svátcích a významných
dnech

kulturní památky, národní
zvyky a obyčeje
regionální pověsti
naše vlast, významné
události a osobnosti, které
proslavily naši vlast
státní svátky

zná důleţité symboly našeho
státu a způsoby jejich
pouţívání
umí uvést příklady institucí,
které se podílejí na správě
obcí, krajů a státu

prezident republiky
státní orgány a instituce
státní občanství
státní symboly

VDO 2
VDO 3
VMEGS 1,2
KK5

zná základní lidská práva

lidská práva, základní lidská

VZ – Skryté formy a stupně
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práva, práva dítěte a jejich
ochrana, rodinné právo
týrané dítě, zneuţívané dítě
diskriminace
šikana

zná základní práva a
povinnosti občanů
uvědomuje si důsledky
porušení práv a povinností
respektuje základní právní
normy našeho státu
dokáţe popsat a odsoudit
projevy šikany
rozpozná projevy
diskriminace, týrání a
zneuţívání dětí
uvědomovat si rizika a
důsledky protiprávního
jednání
být seznámen s právy
občanů ČR v rámci EU

Péče o občana
dokázat vyřizovat své
osobní záleţitosti, v případě

člověk a právo, práva a
povinnosti občana
policie, soudy
právní dokumenty občana
druhy a postihy
protiprávního jednání
trestná činnost mládeţe

uvědomuje si rizika a
důsledky protiprávního
jednání
snaţí se vyplnit formuláře
k různým právním
dokumentům
seznamuje se s činností
důleţitých orgánů právní
ochrany občanů
(policie,soudy)
seznamuje se s příklady
postihů, které můţe pouţít
náš stát v případě
protiprávního jednání
(pokuta, odnětí svobody
apod.)

uvědomuje si význam
vzdělání pro budoucí ţivot

vzdělávání v ČR, právo na
vzdělání, význam vzdělání,
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individuálního násilí a
zneuţívání, sexuální
kriminalita
MKV 2
VDO 2
Listina základních práv a
svobod
KK2, KK5

potřeby poţádat o radu

rozeznat nebezpečí ohroţení

příprava pro profesní
uplatnění

uvědomuje si podíl vlastní
odpovědnosti při
rozhodování o volbě
budoucí profese
seznamuje se se
souvislostmi mezi různými
pracovními činnostmi a
předpoklady nutnými pro
jejich výkon
seznamuje se s pojmy
kvalifikace a rekvalifikace
pokouší se vyhledat
vhodnou profesi
seznamuje se se zdroji, ze
kterých pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí
stát směřuje své výdaje
seznamuje se se způsobem
pomoci v případě
nezaměstnanosti
seznamuje se s moţnostmi
vhodného pouţití kapesného
a uspořených peněz
zná moţnosti úhrady peněz
(sloţenky, trvalý příkaz aj.)
zná způsoby ukládání a
vybírání peněz (spořitelny,
banky, kreditní karty,
půjčky)
seznamuje se s důleţitými
oblastmi, do kterých rodina
směřuje své výdaje

pracovní uplatnění,
kvalifikace, rekvalifikace
odměna za práci
nezaměstnanost, pracovní
úřady
finanční podpora
v nezaměstnanosti

peníze a jejich funkce
hospodaření s penězi

člověk a volný čas, kultura,
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M – Manipulace s penězi

VZ – Podpora zdraví
OSV 3a

sociálně patologickými jevy

vědět o moţnostech sociální
péče o potřebné občany
vyuţívat, v případě potřeby,
sluţeb pomáhajících
organizací

mít osvojeny nezbytné
dovednosti potřebné
k ochraně osob za
mimořádných událostí

rozlišuje vhodné a nevhodné
způsoby vyuţívání volného
času
orientuje se v nabídce
volnočasových aktivit
vyzná se vnabídce
kulturních a sportovních
institucí a cíleně z nioch
vybírá akce, které ho
zajímají
rozpozná projevy sociálně
patologických jevů
hledá pomoc v případě
potřeby
ví, kde hledat pomoc
v případě potřeby
upevňuje si znalosti
v systému zdravotní a
sociální péče
snaţí se pomoci ostatním
vybuduje si vztah
k potřebným občanům

sport, volnočasové aktivity,
nevhodné vyuţívání volného
času
ohroţení sociálně
patologickými jevy
nebezpečí drog

OSV 3b
MEV 1
MEV 3
KK2, KK5

zdravotní a sociální péče,
systém zdravotní péče
zdravotní a sociální pojištění
sociální zabezpečení
orgány a instituce zdravotní
a sociální péče
pomáhající organizace

OSV 1d
OSV 2b
MEV 3

situace hromadného
ohroţení, chování při
poţáru, při vyhlášení
poplachu, při dopravní
nehodě
důleţitá telefonní čísla
ţivelná pohroma

ví, jak se má chovat při
poţáru a při vyhlášení
poţárního poplachu
dodrţuje pravidla silničního
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PŘ - Ţivelní pohromy,
chování a jednání při
nebezpečí ţivelních pohrom
VZ – Rizika ohroţující
zdraví a jejich prevence

provozu chodců a cyklistů
ví, jak se chovat při
dopravní nehodě
zná pravidla poskytování
první pomoci
zná důleţitá telefonní čísla
má povědomí o sloţkách
záchranného integrovaného
systému a jejich funkcích
zná druhy ţivelních pohrom
a zná jejich příčiny a
následky
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5.8 Přírodověda
5.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.8.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Přírodověda, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a
příroda. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, umoţňuje ţákům hlouběji porozumět procesům probíhajících v přírodě, vzájemným
souvislostem a vztahům mezi nimi. Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do oblastí: Základní poznatky z fyziky, Základní poznatky z chemie,
Základní poznatky z přírodopisu, Základní poznatky ze zeměpisu.
Vyučovací předmět Přírodověda dává ţákům příleţitost poznávat přírodu jako systém, jehoţ součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se. Ţáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém
ţivotě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav ţivotního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Učí ţáky vyuţívat
přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody, umoţňuje ţákům poznávat přírodní podmínky v nejbliţším okolí a na území ČR.
Cílem vyučovacího předmětu je rozvíjení schopností získávat informace při řešení přírodovědných problémů a pracovat s nimi;
porovnávání a zobecňování nových poznatků a vlastních zkušeností a jejich vyuţití v praktickém ţivotě; hledání odpovědí na otázky o způsobu a
příčinách přírodních procesů; porozumění vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a ţivotním prostředím; podílení se svým
chováním na ochraně ţivotního prostředí; osvojování dovedností předcházet a řešit situace ohroţující ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní
prostředí. Seznamují se základními poznatky z oboru fyziky, chemie a zeměpisu.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Enviromentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky ţivota
- lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí
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Výchovně vzdělávací cíle lze realizovat v organizačních formách jakými jsou exkurze, vycházka nebo výlet. Nejpouţívanějšími
metodami jsou popis a instruktáţ, dále metody demonstrační (s vyuţitím názorných pomůcek apod.), laboratorní práce.
Vyučovací předmět je realizován v 7. aţ 10. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Výuka je organizována ve třídě, v počítačové učebně, v učebně s interaktivní tabulí,v terénu.

5.8.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
při poznávání přírody učíme uţíváním názorných pomůcek, exkurzí, vycházek, laboratorních prací
učíme ţáky přemýšlet o přírodě v globálních souvislostech aktivním přístupem k informacím v různých médiích
vytvářením kladného a zodpovědného vztahu k přírodě motivujeme ţáky k učení pro vlastní budoucnost
osvojujeme u ţáků nové pojmy a pochopení přírodních zákonitostí vyuţitím aktivního pozorování přírody a přírodních jevů
2. Kompetence k řešení problémů
podněcujeme ţáky k postihování rozdílů a souvislostí přírodních dějů a organismů pozorováním
vyhledáváme se ţáky charakteristické znaky organismů porovnáváním, zařazujeme organismy do skupin tříděním
vedeme ţáky ke samostatnému řešení problémových úloh
vedeme ţáky k pochopení problémových situací při styku se zvířaty, rostlinami, v otázkách ţivotního prostředí či vlastního zdraví
a učíme je moţnostem jejich řešení formou řízeného rozhovoru, besed, exkursí
3. Kompetence komunikativní
poţadujeme uţívání základních přírodopisných pojmů při komunikaci ústní i písemné
dbáme na srozumitelnost řečového projevu, vedeme ţáky ke vzájemné komunikaci při práci dvojic, skupin, k vyslovení vlastního
názoru
poskytujeme ţákům dostatek tištěného materiálu i moţnosti vyhledávání informací prostřednictvím komunikačních technologií
vedeme ţáky k popisu přírodních dějů a jevů na základě vlastního pozorování
4. Kompetence sociální a personální
organizujeme skupinové a kooperativní vyučování k osvojení pravidel týmové
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práce

připravujeme laboratorní práce pro dvojice ţáků a skupiny, vedeme k respektování druhých a k dobrým mezilidským vztahům
společná pozorování zapisujeme ve skupině do pozorovacích archů, vedeme ţáky k prezentaci práce skupiny
posilujeme u ţáků sebevědomí pozitivním hodnocením
5. Kompetence občanské
vedeme ţáky k ochraně vlastního zdraví seznamováním s riziky pro zdraví člověka
aktivně se podílíme na ochraně ţivotního prostředí přípravou projektů – třídění odpadu, krmení ptactva, úklid a úprava okolí školy
apod.
seznamujeme ţáky s důleţitostí zdravého ţivotního stylu, významem přírody pro člověka, relaxací v přírodě
dbáme na dodrţování zásad bezpečného styku se zvířaty při pozorování zvířat

6. Kompetence pracovní
dbáme na dodrţování pracovních návyků a postupů při laboratorních pracích
důsledně dbáme na dodrţování zásad bezpečnosti při pobytu v přírodě i při pracích ve třídě
připravujeme pro ţáky práci dle pracovního postupu, návodu, náčrtu
vedeme ţáky k dokončení práce a jejímu reálnému vlastnímu hodnocení
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodověda
Ročník: 7.
Očekávané výstupy
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z
PŘÍRODOPISU
Ţák by měl
získat základní
vědomosti o přírodě
během ročních období

vědět o způsobu péče
o rostliny a zvířata
během roku

znát vybrané zástupce
rostlin a ţivočichů

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

Ţák by měl
poznat a umět
porovnat základní
změny v přírodě
v ročních obdobích

přírodní děje
příroda a počasí
roční období
ţivot zvířat a ptáků
praktické poznávání
přírody - vycházky

vědět o způsobech
péče o domácí i volně
ţijící zvířata a ptáky
během roku

domácí a volně ţijící
zvířata
praktické poznávání
přírody – vycházky,
exkurze

vědět o způsobech
péče o zahradní i
pokojové rostliny
během roku

sezónní práce na
zahradě
pokojové rostliny

uvést základní
podmínky pro ţivot
rostlin a ţivočichů

ţivotní prostředí
vybraných skupin
ţivočichů a rostlin
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EV2
ČT – popis, vyprávění
HV– písničky, říkadla
 KK1

PV– péče o floru a faunu
VV – přírodniny
ČT – popis, vyprávění
HV – písničky, říkadla
 KK1, KK2, KK3,
KK4, KK5, KK6

EV1
ČT– popis, vyprávění
VV – kresba, malba

PV – modelování, prostorová
práce
rozlišit a pojmenovat
vybrané ţivočichy a
prostředí ve kterém ţijí

významní zástupci
vybraných skupin
ţivočichů podle
ţivotního prostředí
(voda, vzduch, země)

poznat a pojmenovat
běţné druhy
vybraných rostlin

poznávání běţných
druhů a vybraných
zástupců rostlin

rozlišit základní části
těla vyšších rostlin,
znát jejich význam

praktické poznávání
přírody – vycházky

 KK1, KK2, KK3

stavba, tvar a funkce
rostlin
význam jednotlivých
částí těla vyšších
rostlin (kořen, stonek,
list, květ, semeno,
plod)
vědět o významu
hospodářsky
významných rostlin a
jejich pěstování

rozlišit základní druhy
hospodářsky
významných rostlin

hospodářsky
významné rostliny

PV – péče o floru a faunu
VV – kresba, malba
PV – modelování, prostorová
práce
HV – písničky, říkadla
 KK1, KK3, KK5
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ZÁKLADNÍ POZNATKY
ZE ZEMĚPISU
Ţák by měl
orientovat se na
mapě podle barev,
rozlišit vodstvo,
horstvo, níţiny
najít na mapě
zeměpisnou polohu
České republiky a
její sousední státy,
vědět, co jsou
státní hranice
ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z FYZIKY
Ţák by měl
rozpoznat
jednotlivá
skupenství

rozlišovat vodstvo,
horstvo a níţiny na
mapě podle barev

mapa
orientace na mapě
podle barev

rozpoznat na mapě
státní hranice

hranice republiky

vyhledat a pojmenovat
sousední státy

sousední státy

OSV1
ČT – pouţití odborné
literatury
INF – mapy
TV – turistika
VV - mapa
 KK1, KK2

 KK1, KK2

rozlišit na příkladech
látku a těleso

látka a těleso
OSV1

popsat na praktických
příkladech rozdíl mezi
látkou pevnou,
kapalnou a plynnou

skupenství látek (látky
pevné, kapalné a
plynné), vlastnosti
pevných látek, kapalin
a plynů

seznámit se
s přeměnami
skupenství

přeměny skupenství,
tání, tuhnutí; teplota
varu kapaliny

znát základní fyzikální

základní fyzikální
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ČT – popis
 KK1, KK2, KK3, KK6

vlastnosti látek

vlastnosti látek,
fyzikální veličiny
(délka, hmotnost,
objem, čas, teplota),
jednotky, měření

znát základní jednotky
a jejich značky,
měřidla
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INF - práce s výukovým
programem
TV – měření výkonů
VV – kreslení - měřidla

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodověda
Ročník: 8.
Očekávané výstupy
ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z PŘÍRODOPISU
Ţák by měl
poznat naše nejběţnější
jedlé a jedovaté houby

znát vybrané zástupce
rostlin a ţivočichů

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

Ţák by měl
poznat naše nejběţnější
jedlé a jedovaté houby

houby s plodnicemi, jedlé,
jedovaté
zásady sběru
konzumace a první pomoc
při otravě houbami

rozlišit vybrané zástupce
rostlin, vědět o jejich
významu a ochraně
rozpoznat vybrané
chráněné, léčivé a jedovaté
rostliny

význam rostlin a jejich
ochrana
chráněné rostliny
léčivé rostliny
plody jedovatých rostlin,
první pomoc při otravě

rozlišit vybrané zástupce
ţivočichů, vědět o jejich
významu a ochraně
rozlišit hospodářsky
významné a kriticky
ohroţené druhy

rozšíření, význam a
ochrana ţivočichů
hospodářsky významné
druhy ţivočichů
kriticky ohroţené druhy
ţivočichů
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EV1
INF – vyhledávání hub
v herbářích na internetu
VV– malování – houby
 KK1, KK2

PV – sběr přírodnin
 KK1, KK2

znát význam lesa,
společenství stromů,
rostlin a hub

popsat rostlinné
společenstvo les, znát jeho
význam

les – společenstvo rostlin,
hub a ţivočichů
význam lesa
listnaté stromy
jehličnaté stromy
lesní plody a byliny
houby

EV1
VV – malování, kreslení
PV – modelování, prostorová
práce, práce s přírodním
materiálem
TV – vycházky
ČT– popis
 KK1

vědět o významu
hospodářsky významných
rostlin a jejich pěstování

rozlišit základní druhy
hospodářsky významných
rostlin, znát jejich vyuţití

vyuţití hospodářsky
významných rostlin

PV – péče o floru a faunu
VV – kresba, malba
PV – modelování, prostorová
práce
HV – písničky, říkadla
 KK1, KK3, KK5

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE
ZEMĚPISU
Ţák by měl
orientovat se na mapě
podle barev, rozlišit
vodstvo, horstvo,
níţiny

rozlišovat vodstvo,
horstvo a níţiny na mapě
podle barev

mapa
orientace na mapě podle
barev
světadíly
moře
oceány

ukázat na mapě a
pojmenovat jednotlivé
světadíly a oceány,
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OSV1
MKV 1, MKV3

ČT – pouţití odborné
literatury

najít na mapě
zeměpisnou polohu
České republiky a její
sousední státy, vědět,
co jsou státní hranice

vybraná moře a státy EU

státy EU

seznámit se se zásadními
přírodními a
společenskými znaky
jednotlivých světadílů

Evropa
Asie
Austrálie a Oceánie
Afrika
Amerika
Antarktida

rozpoznat na mapě státní
hranice

hranice republiky
sousední státy

vyhledat a pojmenovat
sousední státy

 KK1, KK2

VMEGS 2
VMEGS 3
ČT – pouţití odborné
literatury
INF – mapy
TV – turistika
VV - mapa

ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z FYZIKY
Ţák by měl
poznat, zda je
těleso v klidu či
v pohybu vůči
jinému tělesu

INF – mapy
TV – turistika
VV - mapa

 KK1, KK2, KK3
mít základní poznatky
o pohybu a klidu těles

pohyby těles
pohyb a klid těles

seznámit se s pojmy:
rychlost, setrvačnost,
síla a tření

rychlost, setrvačnost,
síla, tření

znát jednoduché stroje
a uvést příklady jejich
vyuţití v praktickém

jednoduché stroje a
jejich vyuţití v praxi
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OSV1

TV – míčové hry, chůze,
běh, jízda, vzpory, hody,
lyţování bruslení

ţivotě

rozeznat zdroje
tepla

(páka, kladka, kolo na
hřídeli, nakloněná
rovina, šroub)

 KK1, KK2, KK6
rozeznat zdroje tepla,
seznámit se s pojmy
vodič tepla, šíření
tepla, uvést příklady

zdroje tepla, vodiče
tepla, šíření tepla
ústřední vytápění,
paliva, hořlaviny

znát běţné měřiče
tepla a jednotky

teplota – teploměr
pokojový, lékařský;
bod mrazu a varu,
jednotky
rozeznat zdroje
zvuku

PV– praktické vyuţití
jednoduchých strojů

určit zdroje zvuku ve
svém okolí

 KK1, KK2

zdroje zvuku
OSV1

vědět o vlivu
nadměrného hluku
na ţivotní prostředí
a zdraví člověka

seznámit se s pojmy
vodič zvuku, zvukový
izolant, odraz zvuku,
uvést příklad vzniku
ozvěny

odraz zvuku(ozvěna)

HV – zdroje zvuku

hudební nástroje
 KK1, KK2, KK3, KK6

objasnit pojem
hlasitost, porovnat
hlasitost zvuků ve
svém okolí

hlasitost

EV3
HV – síla zvuku

na příkladech posoudit
vliv nadměrného hluku
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škodlivost nadměrného

ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z CHEMIE
Ţák by měl
rozlišit základní
vlastnosti látek –
rozpustné,
nerozpustné

na zdraví člověka a
ţivotní prostředí

hluku

rozlišit fyzikální tělesa
a látky na konkrétních
příkladech

látky a tělesa

 KK1, KK2, KK3

OSV1
ČT – popis

rozlišit základní
vlastnosti látek

vlastnosti látek,
hustota, rozpustnost,
barva, skupenství,
teplota varu

rozeznat látky
rozpustné a
nerozpustné

vliv teploty a míchání
na rychlost rozpouštění
pevné látky
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 KK1, KK2, KK3, KK6

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor:Přírodověda
Ročník: 9.
Očekávané výstupy
ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z PŘÍRODOPISU
Ţák by měl
znát jednotlivé části
lidského těla a umět je
pojmenovat, vědět o
základních ţivotních
funkcích

Dílčí výstupy

Učivo

umět vyjmenovat společné
a rozdílné znaky člověka a
ostatních organizmů

společné a rozdílné znaky
člověka a ostatních
organizmů

rozlišit jednotlivé části
lidského těla, znát jejich
stavbu a funkci

stavba a funkce
jednotlivých částí lidského
těla
soustava opěrná a
pohybová – kosti, kostra,
svaly a jejich činnost
v těle, první pomoc při
poranění a poškození kostí
(praktická činnost)
soustava oběhová – krev a
její funkce v těle, srdce a
cévy, první pomoc při
krvácení (praktická
činnost)
soustava dýchací – stavba
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Přesahy a vazby

OSV 2
ŘV – souvislý řečový projev,
popis stavby lidského těla
a jeho částí
 KK 1, KK 3

a činnost dýchací
soustavy, hygiena dýchací
soustavy, první pomoc při
zástavě dechu (praktická
činnost)
soustava trávicí – orgány
trávicí soustavy a jejich
činnost, zdravá výţiva,
hygiena potravy
soustava vylučovací –
činnost a význam ledvin,
hygiena vylučovací
soustavy
soustava koţní – kůţe a
její význam, osobní
hygiena, otuţování
soustava řídící – mozek,
mícha, nervy, styk
organizmu s prostředím –
čidla koţní, ústrojí čichu,
chuti zraku a sluchu
rozmnoţování, vývin
jedince – pohlavní orgány,
pohlavní nemoci, význam
antikoncepce a citového
vztahu; přehled hlavních
období lidského ţivota,
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zvláštnosti období
dospívání
člověk jako součást
prostředí – zásady
zdravého ţivota
besedy s lékaři, nácvik
první pomoci

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE
ZEMĚPISU
Ţák by měl
vyhledat na mapě České
republiky kraj (region)
podle bydliště nebo místa
školy

orientovat se na mapě
města podle významných
bodů

charakterizovat
hospodářské poměry,
přírodní zvláštnosti a
kulturní zajímavosti krajů
znát největší města
ukázat jednotlivé kraje ČR
vymezit území Ústeckého
kraje
popsat podle mapy místní
krajinu

kraje, města, doprava

lokalizovat své město

mapa města

orientovat se na mapě
města podle významných
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krajské členění ČR

EV 3, EV4


KK 1, KK 2, KK 4, KK 6

Ústecký kraj
místní region, zeměpisná
poloha, ohraničení
vzhledem k okolním
regionům
OSV 1, VMEGS 1,
VDO 2
VV – historické budovy
PV – prostorová tvorba

bodů
poznat základní mapové
značky
vědět o druzích a
způsobech dopravy
v regionu, na území ČR,
do zahraničí

vědět o přírodních
zvláštnostech a kulturních
zajímavostech svého
regionu

mapové značky

znát základní způsoby
dopravy na území ČR

základní informace o
ţelezniční, silniční, letecké
a vodní dopravě

vědět o způsobech
dopravy a podmínkách
cestování do zahraničí

pohraniční styk, hraniční
přechody, cestovní
doklady

vědět o způsobech
dopravy v regionu

dopravní síť v místní
oblasti

seznámit se s jízdním
řádem a jeho pouţíváním

jízdní řád, informační
sluţba ve stanicích

vyhledávat a
shromaţďovat poznatky o
kulturních zajímavostech
regionu

kulturní zajímavosti
regionu

vyhledávat a
shromaţďovat poznatky o
přírodních zvláštnostech
regionu

přírodní zvláštnosti
regionu

chápat význam ochrany
ţivotního prostředí a
přírody

zásady ochrany přírody a
ţivotního prostředí

212

TV – vycházky
ČT – popis
VV– plánek
o KK 1, KK3
OSV 1, EV4
TV – vycházky
ČT – popis

EV 4
PŘ – ochrana přírody
 KK 1, KK 2, KK 3

vědět o příkladech
důsledků společenských
vlivů a rizik na ţivotní
prostředí v regionu
vědět o příkladech
přírodních vlivů na ţivotní
prostředí v regionu
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z
FYZIKY
Ţák by měl
být informován o zdrojích
elektrického proudu

druhy energie– tepelná,
světelná, pohybová,
elektrická
elektrická energie

vyjmenovat některé druhy
energie

zdroje elektrického proudu
- baterie, dynamo,
zásuvka, akumulátor

vědět o zdrojích
elektrického proudu
uvést příklady výroby
elektrické energie v různých
elektrárnách

druhy elektráren – tepelná,
vodní větrná, jaderná,
sluneční
jaderná elektrárna,
ochrana lidí před
radioaktivním zářením

seznámit se s pojmem
jaderná elektrárna a znát
základní pravidla ochrany
lidí před radioaktivním
zářením
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OSV 1,
PV – prakticky vyuţívat
znalostí
 KK1, KK2

znát zásady bezpečnosti
při práci s elektrickými
přístroji

elektrické spotřebiče
vyjmenovat některé
elektrické spotřebiče a
znát moţnosti a způsoby
jejich vyuţití

MEV 1
PV – prakticky vyuţívat zásad
bezpečnosti
 KK1, KK2

přeměna elektrické energie
na tepelnou a světelnou

seznámit se s přeměnou
elektrické energie na
tepelnou a světelnou

dodrţování pravidel
bezpečné práce
s elektrickými přístroji

znát a dodrţovat pravidla
bezpečné práce
s elektrickými přístroji
rozpoznat zdroje světla

zdroje světla
posoudit, zda těleso je, či
není zdrojem světla
vyuţití zrcadel
seznámit se s pojmy
rovinné, duté a vypouklé
zrcadlo, uvést příklady
vyuţití

OSV 1
VV – vyuţívání světla a stínu
 KK 2
EV 2
PR – základní podmínky
ţivota rostlin

praktické vyuţití
optických přístrojů

uvést příklady optických
přístrojů - brýle,
dalekohled, fotoaparát,
mikroskop - a jejich
vyuţití

 KK 1, KK 3
OSV 1
VkZ – aktivní podpora zdraví,
ochrana zraku
 KK 1, KK 3
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ZÁKLADNÍ POZNATKY Z
CHEMIE
Ţák by měl
rozlišovat druhy vody –
pitná, uţitková, odpadní

voda
uvést příklady v jakých
formách se vyskytuje voda
v přírodě, vysvětlit
koloběh vody v přírodě
rozlišit druhy vod a uvést
příklady jejího pouţití

vědět o kyslíku jako sloţce
vzduchu a jeho
nezbytnosti pro ţivot
člověka, zvířat a rostlin

vědě o znečišťování vody
a vzduchu ve svém
nejbliţším okolí – továrny,
auta

seznámit se se sloţením
vzduchu
vědět o významu kyslíku a
jeho nezbytnosti pro ţivot
člověka, zvířat a rostlin

voda v přírodě
pitná a uţitková voda,
odpadní vody

 KK 3, KK 5

vzduch

EV 2
PŘ – vlastnosti látek

kyslík jako jedna ze sloţek
vzduchu

 KK 1, KK 2, KK 3

čistota vody

označit zdroje
znečišťování vody a
vzduchu ve svém okolí

čistota ovzduší, smog
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EV 4, EV 1
PŘ – vliv globálního
oteplování na změny
v přírodě

EV 4, EV 1
 KK 3, KK 5

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodověda
Ročník: 10.
Očekávané výstupy
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z
PŘÍRODOPISU
Ţák by měl
vědět, které činnosti
přírodnímu prostředí
pomáhají a které ho
poškozují

Dílčí výstupy

Učivo

popsat příklady kladného a
záporného vlivu člověka
na ţivotní prostředí

ochrana přírody a
ţivotního prostředí

Přesahy a vazby

EV 4, EV3
 KK 1, KK2, KK 5

uvést příklady ochrany
ţivotního prostředí
chráněná území

znát pojmy: chráněné
území, chráněná krajinná
oblast a národní park
vysvětlit jejich význam
uvést příklady chráněných
území v ČR a ukázat je na
mapě
uvést příklady chráněných
rostlin a ţivočichů
dodrţovat základní
pravidla bezpečného

praktické poznávání

znát základní pravidla
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EV 4, EV3

chování při poznávání
přírody

bezpečného chování
v přírodě

přírody

vědět, jak chránit přírodu
na úrovni jedince

popsat příklady kladného a
záporného vlivu člověka
na ţivotní prostředí

ochrana přírody a
ţivotního prostředí

 KK 1, KK2, KK 5

EV 4, EV3
 KK 1, KK2, KK 5

uvést příklady ochrany
ţivotního prostředí na
úrovni jedince
ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE
ZEMĚPISU
Ţák by měl
uplatňovat v praxi zásady
bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě

vědět jak třídit odpad

třídění odpadu

připravit se na pohyb a
pobyt v přírodě, znát
vhodnou výbavu

zásady bezpečné turistiky

OSV 9
 KK KK 4, KK 5, KK 6

bezpečně se pohybovat
v terénu
znát zásady táboření
v přírodě
bezpečně zacházet
s ohněm
uplatňovat při pobytu
v přírodě zásady prevence
a první pomoci při úrazu
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adekvátně jednat při
nebezpečí ţivelné
pohromy a ohroţení ţivota

umět reagovat na
mimořádné události

ochrana člověka při
ohroţení zdraví a ţivota
ţivelní pohromy

OSV 9
Ochrana člověka za
mimořádných událostí
 KK KK 4, KK 5, KK 6

chování a jednání při
nebezpečí ţivelních
pohrom
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z
FYZIKY
Ţák by měl
být seznámen s pohyby
planety Země a jejich
důsledky – střídání dne a
noci, ročních období

Země jako vesmírné těleso

charakterizovat Zemi jako
planetu sluneční soustavy

OSV 1
ČT – čtení naukových textů


popsat tvar Země, ukázat
severní pól a jiţní pól
vědět o pohybu Země ve
vesmíru

pohyb Země kolem své
osy a kolem Slunce

vědět o důvodu střídání
dne a noci
vědět o důvodu střídání
ročních období
měsíční fáze

seznámit se s pojmem
měsíční fáze
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KK 2, KK 3

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z
CHEMIE
Ţák by měl
poznat podle etikety
chemické výrobky
pouţívané v domácnosti a
bezpečně s nimi pracovat

rozpoznat podle značky na
obalu nebezpečnou
chemikálii, pracovat dle
zásad bezpečnosti při
manipulaci
s nebezpečnými
chemikáliemi

nebezpečné látky a
přípravky, značení a
uţívání běţných
chemikálií
zásady bezpečné práce
s chemickými přípravky
v běţném ţivotě

EV 3
PV – zásady bezpečné práce
o KK 2, KK 6
MEV 1
 KK 1, KK 4, KK 5

na příkladech doloţit
zhoubné účinky otravných
látek na lidský organismus
předvést reakci na
vyhlášení chemického
poplachu

mimořádné události, úniky
nebezpečných látek,
havárie chemických
provozů, ekologické
katastrofy

ukázat pouţití ochranných
prostředků a ochranné
masky

EV 3
 KK 1, KK 4, KK 6

prokázat znalost
důleţitých telefonních
čísel
paliva, ropa, uhlí, zemní
plyn; příklady vyuţití

seznámit se s tím, jak
vznikla ropa, uhlí, zemní
plyn

EV 2, EV3
 KK 1, KK 3, KK5
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rozlišit průmyslově
vyráběná paliva
vyjádřit kritické soudy
k uţívání paliv jako zdrojů
energie
uvést příklady produktů
průmyslového zpracování
ropy
uvést příklady bílkovin,
tuků, sacharidů a vitamínů
v naší potravě, vysvětlit
význam z hlediska zásad
správné výţivy

bílkoviny; tuky; sacharidy;
vitaminy a jejich zdroje;
vliv na zdraví člověka

zdůvodnit uţití stavebních
pojiv v praxi vzhledem
k ţivotnímu prostředí a
zdraví člověka

stavební pojiva, cement,
vápno, sádra; vyuţití
v praxi; bezpečnost při
práci

posoudit vyuţívání plastů
v praxi vzhledem
k ţivotnímu prostředí a
zdraví člověka

plasty, pouţití, likvidace

zdůvodnit vyuţívání
hořlavin a tříd
nebezpečnosti v praxi
vzhledem k ţivotnímu

hořlaviny, zásady
zacházení; první pomoc
při popálení nebo
poleptání

EV 4
VkZ – zásady zdravého
stravování
 KK 1, KK 5

EV 4
ŘV – souvislý jazykový
projev
 KK 3, KK 4, KK 6
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získat základní vědomosti
o léčivech a návykových
látkách

prostředí a zdraví člověka
vyjádřit názor k uţívání
léčiv a návykových látek
z hlediska zdraví člověka

léčiva a návykové látky

VDO 2
VkZ – rizika spojená se
zneuţíváním látek
 KK 3, KK 4, KK 5
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5.9. Hudební výchova
5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.9.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Hudební výchova, který je součástí vzdělávací oblasti
Umění a kultura.
Cílem vyučovacího předmětu je vytvářet u ţáků kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnost hudbu
emocionálně proţít, poskytovat vhled do hudební kultury, podporovat u ţáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních
dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- komunikace
Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
Při výuce předmětu Hudební výchova jsou upřednostňovány formy vzájemné komunikace, dialog, hry podporující empatii, sociální učení
a prosociální chování, besedy, exkurze, diskuse, filmové projekce, tvořivá dramatika.
Vyučovací předmět je realizován v 1. aţ 10. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka se realizuje ve třídě a v mediální učebně.
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5.9.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
osvojujeme u ţáků správné návyky a techniku při zpěvu praktickým předvedením činnosti, poslechem;
rozvíjíme rytmus říkankami, deklamačními cvičeními, rytmizací, hrou na Orfovy nástroje;
vedeme ţáky k soustředěnosti při poslechu skladeb a písní, k postihování rozdílů v síle, výšce tónu, barvě, rozpoznání
hudebních nástrojů, hudebních ţánrů poslechovými činnostmi;
rozvíjíme u ţáků cit pro rytmus a tempo pohybovými činnostmi, napodobivými hrami, tanečky, lidovými tanci
2. Kompetence k řešení problémů
předkládáme ţákům hudební hádanky k rozpoznání písní, hudebních nástrojů, hudebních ţánrů a skladeb;
hudební improvizací při doprovodu písní rytmickými nástroji vedeme ţáky k samostatnému vyjádření rytmu, vlastní volbou
nástroje podněcujeme hudební cit
obměňováním tempa a rytmu učíme ţáky samostatně reagovat na změnu, vyjádřit změnu pohybem
rozvíjíme hudební paměť ţáků hrami, opakováním písní, rytmickými cvičeními
3. Kompetence komunikativní
rytmizací a melodizací říkadel rozvíjíme cit pro rytmus řeči, správnou výslovnost, dýchání při řeči
hrami typu otázky a odpovědi rozvíjíme dovednost vést dialog
vedeme ţáky ke slovnímu vyjádření emocí spojených s poslechem hudby, ověřujeme porozumění obsahu písní a skladeb,
vedeme ţáky k pohybovému vyjádření obsahu písní, tanečků, skladeb
rozvíjíme u ţáků vyprávění a popis při seznamování se s hudebními skladateli a jejich skladbami, poskytujeme ţákům
dostatek materiálu a informací k učivu, vedeme ţáky k samostatné práci s informacemi
dbáme na zásady otevřené, vstřícné, respektující komunikace, vyjádření vlastního názoru a postoje
4. Kompetence sociální a personální
připravujeme pro ţáky úkoly ke skupinové a týmové práci, vedeme ţáky k respektování pravidel práce v týmu
společným zpěvem, vzájemným doprovodem k písním utváříme u ţáků pocit sounáleţitosti s kolektivem ţáků, uvědoměním
si, ţe výsledek písně nebo skladby je společnou prací všech ţáků
citlivě hodnotíme zpěv jednotlivců s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
volíme vzájemné hodnocení a sebehodnocení k poznání vlastních schopností a schopností ostatních
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účastníme se soutěţí a vystoupení, posilujeme u ţáků sebevědomí
5. Kompetence občanské
vedeme ţáky k uvědomění si důleţitosti hudby v ţivotě člověka, při významných událostech, při relaxaci, při podpoře zdraví
učíme ţáky Českou státní hymnu, seznamujeme ţáky s jejím významem, vedeme k úctě ke státním symbolům
seznamujeme ţáky s folklorem a tradicemi našeho národa
poslechem a rozborem významných českých skladeb učíme lásce k vlasti
6. Kompetence pracovní
osvojujeme u ţáků základní dovednosti a návyky spojené se zpěvem
podporujeme koncentraci ţáka při poslechových činnostech a pohybových ztvárnění písní a skladeb
nacvičujeme se ţáky taneční kroky a lidové tance vedeme k výdrţi a postupnému osvojování si dovedností
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 1.
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Ţák by měl
Ţák by měl
zpívat jednoduché melodie
zpívat jednoduché lidové
či písně přiměřené jeho
písně a písně zaměřené
hlasovému rozsahu a
k ročním dobám, lidovým
individuálním
slavnostem či
schopnostem
křesťanským svátkům
(koledy) v rozsahu kvinty
aţ sexty
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlasu
naučit se správně a
hospodárně hospodařit s
dechem a zřetelně
vyslovovat

uţívat při hudebních

Učivo
vokální činnosti
zpěv lidových a umělých
písní přiměřeného rozsahu

Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – melodizace rozpočitadel,
říkanek
o KK 1, KK 3, KK 4,
KK 6

procvičovat pěvecký a
mluvní projev
správně drţet tělo při
dýchání, pravidelně a
hospodárně dýchat,
zřetelně vyslovovat
jednotlivá slova, slovní
spojení, říkadla
rytmizace říkadel

pochopení a interpretace
rytmu podle koordinace
motorické, zrakové a
sluchové

hrát na tělo (tleskání,

instrumentální činnosti

OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
Čj – rytmizace říkadel
o KK 1, KK 3, KK 6
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OSV – komunikace – řeč

aktivitách různé hudební
nástroje přiměřeně svým
schopnostem a
dovednostem

vnímat, rozlišovat a
napodobovat různé
nehudební i hudební
zvuky

soustředit se na poslech
jednoduché krátké známé
písně či skladby

dupání)
hrát na jednoduché dětské
nástroje
hrát na nástroje Orffova
instrumentáře, případně
další předměty (misky,
vařečky, pokličky)
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru

rytmus a pohyb, hra na
tělo
hra na jednoduché
nástroje; nástroje Orffova
instrumentáře

poslechové činnosti
výška, síla, délka tónu
rozpoznávání tempa a
rytmu
zpěvní hlasy
zvuk hudebních nástrojů

rozlišovat zvuky, lidské
hlasy, barvy zvuku
hudebních nástrojů
(bubínek, klavír, housle,
kytara)

poslouchat říkadla a
jednoduché lidové písně
v provedení dětských
pěveckých sborů, písničky
z pohádek a uměle
vytvořené písně pro děti
poslouchat krátké výrazné
skladby pochodového
charakteru, charakteru
ukolébavky v různém

poslechové činnosti
melodie a skladby určené
dětem

těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
o KK 3, KK 4

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
ČjS – domácí zvířata a
mláďata
o KK 3, KK 4
OSV – seberegulace a
sebeorganizace – regulace
vlastního jednání a
proţívání, vůle
Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů a
nálad
o KK 1, KK 2, KK 5,
KK 6
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nástrojovém provedení

reagovat pohybem na
hudbu

umět spojit říkadla
s pohybovými hrami a
dětskými popěvky
reagovat pohybem na
jednoduchý rytmický
doprovod (chůze, pochod,
klus v různém tempu –
zrychlování, zpomalování,
poskoky)
spojovat tělesná cvičení
s hudebním doprovodem

hudebně pohybové
činnosti
pohybové hry s říkadly a
dětskými popěvky
pochod podle hudebního
doprovodu

OSV – rozvoj schopností
poznávání - dovednosti
pro učení
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem,
rytmizovaná chůze
o KK 1, KK 2, KK 3, KK
4
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Vzdělávací oblast: Člověk a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 2.
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Ţák by měl
Ţák by měl
zpívat jednoduché melodie
zpívat jednoduché lidové
či písně přiměřené jeho
písně a písně zaměřené
hlasovému rozsahu a
k ročním dobám, lidovým
individuálním
slavnostem či
schopnostem
křesťanským svátkům
(koledy) v rozsahu kvinty
aţ sexty
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlasu
naučit se správně a
hospodárně hospodařit s
dechem a zřetelně
vyslovovat

Učivo
vokální činnosti
zpěv lidových a umělých
písní přiměřeného rozsahu

Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – rozpočitadla, říkanky,
o KK 1, KK 2, KK 3

procvičovat pěvecký a
mluvní projev
správně drţet tělo při
dýchání, pravidelně a
hospodárně dýchat,
zřetelně vyslovovat
jednotlivá slova, slovní
spojení, říkadla
rytmizace říkadel

pochopení a interpretace
rytmu podle koordinace
motorické, zrakové a
sluchové

OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
Čj – říkadla, rozpočítadla
o KK 1, KK 2, KK 3,
KK 6
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uţívat při hudebních
aktivitách různé hudební
nástroje přiměřeně svým
schopnostem a
dovednostem

vnímat, rozlišovat a
napodobovat různé
nehudební i hudební
zvuky

hrát na tělo (tleskání,
dupání)
hrát na jednoduché dětské
nástroje
hrát na nástroje Orffova
instrumentáře, případně
další předměty (misky,
vařečky, pokličky)
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru

instrumentální činnosti

rozlišovat zvuky, lidské
hlasy, barvy zvuku
hudebních nástrojů
(bubínek, klavír, housle,
kytara)

poslechové činnosti
výška, síla, délka tónu
rozpoznávání tempa a
rytmu
zpěvní hlasy
zvuk hudebních nástrojů

rytmus a pohyb, hra na
tělo
hra na jednoduché
nástroje; nástroje Orffova
instrumentáře

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
ČjS – lidské činnosti
o KK 1, KK 2, KK 3

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
ČjS – lidské činnosti
o KK 1, KK 2, KK 3

soustředit se na poslech
jednoduché krátké známé
písně či skladby

poslouchat říkadla a
jednoduché lidové písně
v provedení dětských
pěveckých sborů, písničky
z pohádek a uměle
vytvořené písně pro děti
poslouchat krátké výrazné
skladby pochodového

poslechové činnosti
melodie a skladby určené
dětem
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OSV – seberegulace a
sebeorganizace – regulace
vlastního jednání a
proţívání, vůle
Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů a
nálad

o KK 1, KK 2, KK 3, KK
4, KK 5, KK 6

charakteru, charakteru
ukolébavky v různém
nástrojovém provedení

reagovat pohybem na
hudbu

umět spojit říkadla
s pohybovými hrami a
dětskými popěvky
reagovat pohybem na
jednoduchý rytmický
doprovod (chůze, pochod,
klus v různém tempu –
zrychlování, zpomalování,
poskoky)
spojovat tělesná cvičení
s hudebním doprovodem

hudebně pohybové
činnosti
pohybové hry s říkadly a
dětskými popěvky
pochod podle hudebního
doprovodu

OSV – rozvoj schopností
poznávání - cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem,
rytmizovaná chůze
o KK 2, KK 3, KK 6
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 3.
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Ţák by měl
Ţák by měl
zpívat jednoduché melodie
zpívat jednoduché lidové
či písně přiměřené jeho
písně a písně zaměřené
hlasovému rozsahu a
k ročním dobám, lidovým
individuálním
slavnostem či
schopnostem
křesťanským svátkům
(koledy) v rozsahu kvinty
aţ sexty
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlasu
naučit se správně a
hospodárně hospodařit s
dechem a zřetelně
vyslovovat

Učivo
vokální činnosti
zpěv lidových a umělých
písní přiměřeného rozsahu

Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – rozpočitadla, říkanky
o KK 1, KK 3

procvičovat pěvecký a
mluvní projev
správně drţet tělo při
dýchání, pravidelně a
hospodárně dýchat,
zřetelně vyslovovat
jednotlivá slova, slovní
spojení, říkadla
rytmizace říkadel

pochopení a interpretace
rytmu podle koordinace
motorické, zrakové a
sluchové

OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
Čj – rozpočítadla, říkadla
o KK 1, KK 3, KK 6
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uţívat při hudebních
aktivitách různé hudební
nástroje přiměřeně svým
schopnostem a
dovednostem

vnímat, rozlišovat a
napodobovat různé
nehudební i hudební
zvuky

hrát na tělo (tleskání,
dupání)
hrát na jednoduché dětské
nástroje
hrát na nástroje Orffova
instrumentáře, případně
další předměty (misky,
vařečky, pokličky)
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru

instrumentální činnosti

rozlišovat zvuky, lidské
hlasy, barvy zvuku
hudebních nástrojů
(bubínek, klavír, housle,
kytara)

poslechové činnosti
výška, síla, délka tónu
rozpoznávání tempa a
rytmu
zpěvní hlasy
zvuk hudebních nástrojů

rytmus a pohyb, hra na
tělo
hra na jednoduché
nástroje; nástroje Orffova
instrumentáře

OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
Čj – rozpočítadla, říkadla
o KK 1, KK 3, KK 6

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
ČjS – dopravní prostředky
o KK 1, KK 3

soustředit se na poslech
jednoduché krátké známé
písně či skladby

poslouchat říkadla a
jednoduché lidové písně
v provedení dětských
pěveckých sborů, písničky
z pohádek a uměle
vytvořené písně pro děti
poslouchat krátké výrazné
skladby pochodového

poslechové činnosti
melodie a skladby určené
dětem
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OSV – seberegulace a
sebeorganizace – regulace
vlastního jednání a
proţívání, vůle
VDO – občan, občanská
společnost a stát – státní
hymna
Vv – prostředky a postupy pro

vyjádření emocí, pocitů a
nálad

charakteru, charakteru
ukolébavky v různém
nástrojovém provedení

o KK 2, KK 3, KK 4,
KK 5, KK 6
reagovat pohybem na
hudbu

umět spojit říkadla
s pohybovými hrami a
dětskými popěvky
reagovat pohybem na
jednoduchý rytmický
doprovod (chůze, pochod,
klus v různém tempu –
zrychlování, zpomalování,
poskoky)
spojovat tělesná cvičení
s hudebním doprovodem

hudebně pohybové
činnosti
pohybové hry s říkadly a
dětskými popěvky
pochod podle hudebního
doprovodu

OSV – rozvoj schopností
poznávání - dovednosti
pro učení
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem,
rytmizovaná chůze
o KK 1, KK 3
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 4
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zpívat písně přiměřené
jeho hlasovému rozsahu
a individuálním
schopnostem

rozlišit hudební a
nehudební zvuk, mluvený
a zpívaný hlas, rozeznat
tóny: krátké – dlouhé,
vyšší - niţší

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlase
zpívat lidové i umělé písně
s doprovodem hudebního
nástroje
rozvíjet hudební paměť

Učivo
vokální činnosti
zpěv lidových a umělých
písní přiměřeného rozsahu

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Čj – hra na otázky a odpovědi
o KK 1, KK 2, KK 3

vokální činnosti
instrumentální činnosti
výška, síla, délka tónu
zpěvní hlasy

rozlišovat barvy tónů
poznávat hudební nástroje
sluchem

Přesahy a vazby

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
Vv – emocionální kresba
o KK 2, KK 3, KK 4

poznat vybrané rytmické
hudební nástroje a uţívat
je při hudebních aktivitách

zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru
vytleskávat rytmus
vyuţívat jednoduché
hudební nástroje

rozpoznávání tempa a
rytmu
zvuk hudebních nástrojů
instrumentální činnosti
rytmus a pohyb, hra na
tělo
hra na jednoduché
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OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
Čj – říkadla, rozpočítadla
 KK 1, KK 2, KK 3

správně, hospodárně a
pravidelně dýchat a snaţit
se o co nejlepší
vyslovování při zpěvu i při
rytmizaci říkadel

soustředit se na poslech
jednoduchých skladeb

k doprovodné hře, např.
Orffův instrumentář,
případně další předměty
rytmizovat říkadla,
jednoduchá slovní spojení

nástroje; nástroje Orffova
instrumentáře

procvičovat pěvecký a
mluvní projev
zřetelně vyslovovat texty
písní a říkadel, správně
drţet tělo při dýchání,
pravidelně a hospodárně
dýchat

pochopení a interpretace
rytmu podle koordinace
motorické, zrakové a
sluchové

OSV – seberegulace a
sebeorgaizace – cvičení
sebekontroly a
sebeovládání
Čj – tempo a frázování řeči
 KK 3, KK 4, KK 6

poslechové činnosti
zpěvní hlasy
zvuk hudebních nástrojů
melodie a skladby určené
dětem

poslouchat hudbu
z rozhlasu, CD apod.
rozlišovat zpěvní hlasy a
zvuk některých hudebních
nástrojů v proudu znějící
hudby
rozpoznat v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, rozlišovat barvy
tónů

OSV – seberegulace a
sebereorganizace –
regulace vlastního jednání
i proţívání, vůle
Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů a
nálad
VDO – občan, občanská
společnost a stát – státní
hymna
o KK 3, KK 4, KK 5
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propojit vlastní pohyb
s hudbou, zvládnout
jednoduché taneční hry

vyjádřit improvizovaně
hudbu pohybem
ztvárnit hudbu pohybem
s vyuţitím tanečních
kroků s akcentem na
pohybovou kulturu
umět spojit říkadla
s pohybovými hrami a
dětskými popěvky

hudebně pohybové
činnosti
pohybové hry s říkadly a
dětskými popěvky
pochod podle hudebního
doprovodu
pohybový projev podle
hudby – improvizace
hudebně relaxační
techniky
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OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – dovednosti
pro učení
Tv – rytmická a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem,
rytmizovaná chůze
o KK 1, KK 2, KK 3,
KK 6

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 5.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zpívat písně přiměřené
jeho hlasovému rozsahu
a individuálním
schopnostem

rozlišit hudební a
nehudební zvuk, mluvený
a zpívaný hlas, rozeznat
tóny: krátké – dlouhé,
vyšší - niţší

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlase
zpívat lidové i umělé písně
s doprovodem hudebního
nástroje
rozvíjet hudební paměť

Učivo
vokální činnosti
zpěv lidových a umělých
písní přiměřeného rozsahu

OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
Čj – otázky a odpovědi
o KK 2, KK 3

vokální činnosti
instrumentální činnosti
výška, síla, délka tónu
zpěvní hlasy

rozlišovat barvy tónů
poznávat hudební nástroje
sluchem

Přesahy a vazby

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
Vv – emocionální kresba
o KK 3, KK 4, KK 5

poznat vybrané rytmické
hudební nástroje a uţívat
je při hudebních aktivitách

zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru
vytleskávat rytmus
vyuţívat jednoduché

rozpoznávání tempa a
rytmu
zvuk hudebních nástrojů
instrumentální činnosti
rytmus a pohyb, hra na
tělo
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OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
o KK 1, KK 2, KK 3

správně, hospodárně a
pravidelně dýchat a snaţit
se o co nejlepší
vyslovování při zpěvu i při
rytmizaci říkadel

soustředit se na poslech
jednoduchých skladeb

hudební nástroje
k doprovodné hře, např.
Orffův instrumentář,
případně další předměty
rytmizovat říkadla,
jednoduchá slovní spojení

hra na jednoduché
nástroje; nástroje Orffova
instrumentáře

procvičovat pěvecký a
mluvní projev
zřetelně vyslovovat texty
písní a říkadel, správně
drţet tělo při dýchání,
pravidelně a hospodárně
dýchat

pochopení a interpretace
rytmu podle koordinace
motorické, zrakové a
sluchové

poslouchat hudbu
z rozhlasu, CD apod.
rozlišovat zpěvní hlasy a
zvuk některých hudebních
nástrojů v proudu znějící
hudby
rozpoznat v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, rozlišovat barvy
tónů

poslechové činnosti
zpěvní hlasy
zvuk hudebních nástrojů
melodie a skladby určené
dětem

Čj – říkadla, rozpočítadla

OSV – seberegulace a
sebeorganizace – cvičení
sebekontroly,
sebeovládání
Čj – pauzy a tempo řeči
o KK 3, KK 4

OSV – seberegulace a
sebereorganizace –
regulace vlastního jednání
i proţívání, vůle
Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů a
nálad
VDO – občan, občanská
společnost a stát – státní
hymna
o KK 3, KK 4, KK 5
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propojit vlastní pohyb
s hudbou, zvládnout
jednoduché taneční hry

vyjádřit improvizovaně
hudbu pohybem
ztvárnit hudbu pohybem
s vyuţitím tanečních
kroků s akcentem na
pohybovou kulturu
umět spojit říkadla
s pohybovými hrami a
dětskými popěvky

hudebně pohybové
činnosti
pohybové hry s říkadly a
dětskými popěvky
pochod podle hudebního
doprovodu
pohybový projev podle
hudby – improvizace
hudebně relaxační
techniky
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OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – dovednosti
pro učení
Tv – rytmická a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem,
rytmizovaná chůze
o KK 1, KK 2, KK 3

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 6.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
interpretovat vybrané a
vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové
a umělé písně

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlase

Učivo
vokální činnosti
lidové i umělé písně

vyuţívat pěvecké návyky,
podle individuálních
schopností a dovedností
zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i
mluveném projevu

rozvíjet hudební paměť
procvičovat pěvecký a
mluvní projev
rozlišovat tempo, takt
rytmizovat říkadla,
jednoduchá slovní spojení

upevňování správných
pěveckých návyků;
zřetelná výslovnost,
správné dýchání
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel

doprovázet podle svých
schopností a dovedností
písně na rytmické hudební
nástroje

vyuţívat jednoduché
hudební nástroje
k doprovodné hře
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru
hra na tělo, tleskání,

instrumentální činnosti
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel
hudební doprovody; hra na
tělo, nástroje Orffova
instrumentáře
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Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – rozpočitadla, říkanky
o KK 1, KK 2, KK 3
OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
Tv – rytmizace pohybu
o KK 1, KK 2,

OSV – rozvoj schopností
poznávání - cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
o KK 1, KK 2, KK 6

dupání
hra na orffovské rytmické
i melodické nástroje,
případně základy hry na
zobcovou flétnu
procvičovat rytmizaci,
melodizaci a stylizaci,
hudební improvizaci
soustředit se na poslech
skladeb různých
hudebních ţánrů

poslechové činnosti
rozpoznávání zvuků
vybraných hudebních
nástrojů
poslech písní a skladeb
různých hudebních ţánrů a
vybraných ukázek našich i
zahraničních skladatelů a
interpretů
seznámení s významnými
hudebními skladateli

poznat dětské pěvecké
sbory, lidové orchestry,
foklor, country,
symfonické orchestry
rozpoznat v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, rozlišovat barvu
tónů
odlišit hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
poznávat hudební skladby
v kontextu s jinými
hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku,
ţivotem autora, vlastními
zkušenostmi
rozeznávat různé hudební
styly a ţánry, např. hudba
taneční, pochodová,
ukolébavka atd.
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VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá – zvyky a
tradice národů Evropy
D – doba vzniku skladeb
VDO – občan, občanská
společnost a stát – kulturní
dědictví národa
o KK 1, KK 3, KK 4, KK
5

zvládnout základní kroky
jednoduchého tance

kultivovaně reagovat
pohybem na znějící
hudbu, pohybem
vyjadřovat metrum,
tempo, dynamiku, směr
melodie
orientovat se v prostoru –
rozvoj pohybové paměti,
reprodukce pohybu
prováděných při
pohybových hrách
ztvárnit hudbu pohybem s
vyuţitím tanečních kroků
s akcentem na pohybovou
kulturu
vyjádřit hudební náladu
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytvářet pohybové
improvizace
vyhledávat souvislost
mezi hudbou a jinými
druhy umění
seznámit se základními
kroky polky a mazurky

improvizovaný pohyb
podle hudby
hudebně pohybové hry
základní taneční kroky
jednoduchých tanců
relaxační techniky
muzikoterapie

OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem –
rytmizovaná chůze,
základní taneční krok,
lidové tance
o KK 3, KK 4

Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů, nálad
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 7.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
interpretovat vybrané a
vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové
a umělé písně

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlase

Učivo
vokální činnosti
lidové i umělé písně

Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – rozpočitadla, říkanky
o KK 1, KK 3, KK 6

vyuţívat pěvecké návyky,
podle individuálních
schopností a dovedností
zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i
mluveném projevu

rozvíjet hudební paměť
procvičovat pěvecký a
mluvní projev
seznámit se s pojmy
notová osnova, houslový
klíč, noty
rozlišovat tempo, takt
rytmizovat říkadla,
jednoduchá slovní spojení

seznámení s hudebními
pojmy, nota, notová
osnova, hudební klíč
upevňování správných
pěveckých návyků;
zřetelná výslovnost,
správné dýchání
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel

OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
Tv – rytmizace pohybu

doprovázet podle svých
schopností a dovedností
písně na rytmické hudební
nástroje

vyuţívat jednoduché
hudební nástroje
k doprovodné hře
hra na tělo, tleskání,

instrumentální činnosti
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel
hudební doprovody;

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
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o KK 2, KK 3

soustředit se na poslech
skladeb různých
hudebních ţánrů

dupání
hra na orffovské rytmické
i melodické nástroje,
případně základy hry na
zobcovou flétnu
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru
procvičovat rytmizaci,
melodizaci a stylizaci,
hudební improvizaci

nástroje Orffova
instrumentáře

poznat dětské pěvecké
sbory, lidové orchestry,
foklor, country,
symfonické orchestry
rozpoznat v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, rozlišovat barvu
tónů
odlišit hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
poznávat hudební skladby
v kontextu s jinými
hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku,
ţivotem autora, vlastními
zkušenostmi

poslechové činnosti
rozpoznávání zvuků
vybraných hudebních
nástrojů
poslech písní a skladeb
různých hudebních ţánrů a
vybraných ukázek našich i
zahraničních skladatelů a
interpretů
seznámení s významnými
hudebními skladateli

lidských skutků
Vv – ztvárnění hudebních
výrazových prostředků
o KK 3, KK 4
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OSV – rozvoj schopností
poznávání – xcvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
o KK 1, KK 2, KK 3

rozeznávat různé hudební
styly a ţánry, např. hudba
taneční, pochodová,
ukolébavka atd.
zvládnout základní kroky
jednoduchého tance

improvizovaný pohyb
podle hudby
hudebně pohybové hry
základní taneční kroky
jednoduchých tanců
relaxační techniky
muzikoterapie

kultivovaně reagovat
pohybem na znějící
hudbu, pohybem
vyjadřovat metrum,
tempo, dynamiku, směr
melodie
orientovat se v prostoru –
rozvoj pohybové paměti,
reprodukce pohybu
prováděných při
pohybových hrách
ztvárnit hudbu pohybem s
vyuţitím tanečních kroků
s akcentem na pohybovou
kulturu
seznámit se základními
kroky polky a mazurky
vyjádřit hudební náladu
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytvářet pohybové
improvizace
vyhledávat souvislost
mezi hudbou a jinými
druhy umění

VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá – zvyky a
tradice národů Evropy
D – doba vzniku skladeb
VDO – občan, občanská
společnost a stát – kulturní
dědictví národa
o KK 1, KK 3, KK 5
OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem –
rytmizovaná chůze,
základní taneční krok,
lidové tance
o KK 1, KK 2, KK 3
Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů,
nálad
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 8.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
interpretovat vybrané a
vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové
a umělé písně
vyuţívat pěvecké návyky,
podle individuálních
schopností a dovedností
zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i
mluveném projevu

doprovázet podle svých
schopností a dovedností
písně na rytmické hudební
nástroje

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlase

Učivo
vokální činnosti
lidové i umělé písně

rozvíjet hudební paměť
zvyšovat kvalitu
pěveckého a mluvního
projevu, hlasová hygiena
s ohledem na věkovou
zvláštnost ţáků
seznámit se s pojmy
notová osnova, houslový
klíč, noty
rozlišovat tempo, takt
rytmizovat říkadla,
jednoduchá slovní spojení

seznámení s hudebními
pojmy, nota, notová
osnova, hudební klíč
upevňování správných
pěveckých návyků;
zřetelná výslovnost,
správné dýchání
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel

vyuţívat jednoduché
hudební nástroje
k doprovodné hře
hra na tělo, tleskání,

instrumentální činnosti
hudební doprovody;
nástroje Orffova
instrumentáře
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Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – rozpočitadla, říkanky
o KK 1, KK 3, KK 6
OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity
Tv – rytmizace pohybu
o KK 1, KK 2, KK 3

soustředit se na poslech
skladeb různých
hudebních ţánrů

dupání
hra na orffovské rytmické
i melodické nástroje,
případně základy hry na
zobcovou flétnu
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru
procvičovat rytmizaci,
melodizaci a stylizaci,
hudební improvizaci

hra na tělo

poznat dětské pěvecké
sbory, lidové orchestry,
foklor, country,
symfonické orchestry
rozpoznat v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, rozlišovat barvu
tónů
odlišit hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
poznávat hudební skladby
v kontextu s jinými
hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku,
ţivotem autora, vlastními
zkušenostmi
rozeznávat různé hudební

poslechové činnosti
rozpoznávání zvuků
vybraných hudebních
nástrojů
poslech písní a skladeb
různých hudebních ţánrů a
vybraných ukázek našich i
zahraničních skladatelů a
interpretů
seznámení s významnými
hudebními skladateli

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
Vv – emocionální kresba,
malba
o KK 2, KK 3, KK 4

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
o KK 2, KK 3, KK 4

VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá – zvyky a
tradice národů Evropy
D – doba vzniku skladeb
VDO – občan, občanská
společnost a stát – kulturní
dědictví národa
o KK 3, KK 4, KK 5
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styly a ţánry, např. hudba
taneční, pochodová,
ukolébavka atd.
zvládnout základní kroky
jednoduchého tance

kultivovaně reagovat
pohybem na znějící
hudbu, pohybem
vyjadřovat metrum,
tempo, dynamiku, směr
melodie
orientovat se v prostoru –
rozvoj pohybové paměti,
reprodukce pohybu
prováděných při
pohybových hrách
ztvárnit hudbu pohybem s
vyuţitím tanečních kroků
s akcentem na pohybovou
kulturu
zvládat základní kroky
polky a mazurky
vyjádřit hudební náladu
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytvářet pohybové
improvizace

improvizovaný pohyb
podle hudby
hudebně pohybové hry
základní taneční kroky
jednoduchých tanců
relaxační techniky
muzikoterapie

OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem –
rytmizovaná chůze,
základní taneční krok,
lidové tance
o KK 1, KK 2, KK 3

Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů, nálad
Čj – říkanky, přednes
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 9.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
interpretovat vybrané a
vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové
a umělé písně

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlase

Učivo
vokální činnosti
lidové i umělé písně

Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – rozpočitadla, říkanky
o KK 1, KK 3, KK 6

vyuţívat pěvecké návyky,
podle individuálních
schopností a dovedností
zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i
mluveném projevu

rozvíjet hudební paměť
zvyšovat kvalitu
pěveckého a mluvního
projevu, hlasová hygiena
s ohledem na věkovou
zvláštnost ţáků
rozlišovat durovou a
mollovou tóninu
znát pojmy nota, notová
osnova, hudební klíč
rozlišovat tempo, takt
rytmizovat říkadla,
jednoduchá slovní spojení

seznámení s hudebními
pojmy, nota, notová
osnova, hudební klíč
upevňování správných
pěveckých návyků;
zřetelná výslovnost,
správné dýchání
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel

doprovázet podle svých
schopností a dovedností
písně na rytmické hudební

vyuţívat jednoduché
hudební nástroje
k doprovodné hře

instrumentální činnosti
hudební doprovody;
nástroje Orffova
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OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů

nástroje

soustředit se na poslech
skladeb různých
hudebních ţánrů

hra na tělo, tleskání,
dupání
hra na orffovské rytmické
i melodické nástroje,
případně základy hry na
zobcovou flétnu
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru
procvičovat rytmizaci,
melodizaci a stylizaci,
hudební improvizaci

instrumentáře
hra na tělo

poznat dětské pěvecké
sbory, lidové orchestry,
foklor, country,
symfonické orchestry
rozpoznat v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, rozlišovat barvu
tónů
odlišit hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
poznávat hudební skladby
v kontextu s jinými
hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku,
ţivotem autora, vlastními
zkušenostmi

poslechové činnosti
rozpoznávání zvuků
vybraných hudebních
nástrojů
poslech písní a skladeb
různých hudebních ţánrů a
vybraných ukázek našich i
zahraničních skladatelů a
interpretů
seznámení s významnými
hudebními skladateli

kreativity
Tv – rytmizace pohybu
o KK 1, KK 2, KK 3

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
Vv – emocionální kresba,
malba
o KK 3, KK 4

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
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lidských skutků

rozeznávat různé hudební
styly a ţánry, např. hudba
taneční, pochodová,
ukolébavka atd.
zvládnout základní kroky
jednoduchého tance

o KK 3, KK 4

improvizovaný pohyb
podle hudby
hudebně pohybové hry
základní taneční kroky
jednoduchých tanců
relaxační techniky
muzikoterapie

kultivovaně reagovat
pohybem na znějící
hudbu, pohybem
vyjadřovat metrum,
tempo, dynamiku, směr
melodie
orientovat se v prostoru –
rozvoj pohybové paměti,
reprodukce pohybu
prováděných při
pohybových hrách
ztvárnit hudbu pohybem s
vyuţitím tanečních kroků
s akcentem na pohybovou
kulturu
zvládat základní kroky
polky a valčíku; moderní
tance
vyjádřit hudební náladu
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytvářet pohybové
improvizace

VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá – zvyky a
tradice národů Evropy
D – doba vzniku skladeb
VDO – občan, občanská
společnost a stát – kulturní
dědictví národa
o KK 3, KK 4, KK 5
OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem –
rytmizovaná chůze,
základní taneční krok,
lidové tance
o KK 1, KK 2, KK 3
Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů, nálad
Čj – tvořivá dramatika
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Ročník: 10.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
interpretovat vybrané a
vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové
a umělé písně

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zpívat na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně
v jednohlase

Učivo
vokální činnosti
lidové i umělé písně

Přesahy a vazby
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání – cvičení
smyslového vnímání
pozornosti a soustředění
Čj – rozpočitadla, říkanky
o KK 1, KK 3, KK 6

vyuţívat pěvecké návyky,
podle individuálních
schopností a dovedností
zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i
mluveném projevu

rozvíjet hudební paměť
zvyšovat kvalitu
pěveckého a mluvního
projevu, hlasová hygiena
s ohledem na věkovou
zvláštnost ţáků
rozlišovat durovou a
mollovou tóninu
znát pojmy nota, notová
osnova, hudební klíč
rozlišovat tempo, takt
rytmizovat říkadla,
jednoduchá slovní spojení

seznámení s hudebními
pojmy, nota, notová
osnova, hudební klíč
upevňování správných
pěveckých návyků;
zřetelná výslovnost,
správné dýchání
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel

doprovázet podle svých
schopností a dovedností
písně na rytmické hudební

vyuţívat jednoduché
hudební nástroje
k doprovodné hře

instrumentální činnosti
rytmická cvičení a
rytmizace říkadel
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OSV – kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů

nástroje

soustředit se na poslech
skladeb různých
hudebních ţánrů

hra na tělo, tleskání,
dupání
hra na orffovské rytmické
i melodické nástroje,
případně základy hry na
zobcovou flétnu
zvládat jednoduchý
ostinátní rytmus ve
dvoudobém a třídobém
metru
procvičovat rytmizaci,
melodizaci a stylizaci,
hudební improvizaci

hudební doprovody;
nástroje Orffova
instrumentáře

poznat dětské pěvecké
sbory, lidové orchestry,
foklor, country,
symfonické orchestry
rozpoznat v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, rozlišovat barvu
tónů
odlišit hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
poznávat hudební skladby
v kontextu s jinými
hudebními i nehudebními
díly, dobou vzniku,

poslechové činnosti
rozpoznávání zvuků
vybraných hudebních
nástrojů
poslech písní a skladeb
různých hudebních ţánrů a
vybraných ukázek našich i
zahraničních skladatelů a
interpretů
seznámení s významnými
hudebními skladateli

kreativity
Tv – rytmizace pohybu
o KK 1, KK 2, KK 3

253

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
Vv – emocionální kresba,
malba
o KK 3, KK 4

OSV – komunikace – řeč
těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč

ţivotem autora, vlastními
zkušenostmi
rozeznávat různé hudební
styly a ţánry, např. hudba
taneční, pochodová,
ukolébavka atd.
zvládnout základní kroky
jednoduchého tance

lidských skutků
o KK 3, KK 4

improvizovaný pohyb
podle hudby
hudebně pohybové hry
základní taneční kroky
jednoduchých tanců
relaxační techniky
muzikoterapie

kultivovaně reagovat
pohybem na znějící
hudbu, pohybem
vyjadřovat metrum,
tempo, dynamiku, směr
melodie
orientovat se v prostoru –
rozvoj pohybové paměti,
reprodukce pohybu
prováděných při
pohybových hrách
ztvárnit hudbu pohybem s
vyuţitím tanečních kroků
s akcentem na pohybovou
kulturu
zvládat základní kroky
polky a valčíku; moderní
tance
vyjádřit hudební náladu
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytvářet pohybové
improvizace

VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá – zvyky a
tradice národů Evropy
D – doba vzniku skladeb
VDO – občan, občanská
společnost a stát – kulturní
dědictví národa
o KK 3, KK 4, KK 5
OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
Tv – rytmické a kondiční
činnosti s hudbou a
rytmickým doprovodem –
rytmizovaná chůze,
základní taneční krok,
lidové tance
o KK 1, KK 2, KK 3
Vv – prostředky a postupy pro
vyjádření emocí, pocitů, nálad
Čj – tvořivá dramatika
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5.10. Výtvarná výchova
5.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.10.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Výtvarná výchova, který je součástí vzdělávacího
oblasti Umění a kultura.
Cílem vyučovacího předmětu je vytvářet u ţáků kladný vztah k umění, prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu
a interpretaci rozvíjet smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat se a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti a myšlenky, uplatňovat
neverbální komunikaci a zkvalitňovat jemnou motoriku.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
– rozvoj schopností poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
- etnický původ
Při výuce předmětu Výtvarná výchova jsou upřednostňovány metody a formy: předvedení činnosti, pozorování, vzájemná
komunikace, práce skupin, exkurze, návštěvy výstav a galerií, pořádání výstav, diskuse, prezentace.
Vyučovací předmět je realizován v 1. aţ 6. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně, v 7. aţ 10. ročníku jednou disponibilní hodinou.
Výuka se realizuje ve třídě i v plenéru.
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5.10.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
 Kompetence k učení
nápodobou a předvedením činnosti osvojujeme správné drţení výtvarného materiálu a pracovní návyky ve výtvarné
výchově;
předkládáním názoru a pojmenováváním barev a vlastností, přiřazováním, učíme barvy, vlastnosti materiálů;
pojmenováváme tvary a vlastnosti předmětů formou soutěţí a her;
osvojujeme dovednosti práce s materiály a liniemi hravou formou;
zkoumáme předměty zapojením co nejvíce smyslů;
seznamujeme ţáky s druhy umění návštěvou výstav, poskytováním obrazových materiálů;
 Kompetence k řešení problémů
předkládáme ţákům hravou formou úkoly k řešení problémových situací, např. rozlišování barev, poznávání tvarů, rozlišení
hračky a pomůcky apod.
podporujeme samostatné rozhodování výběrem barev, způsobu ztvárnění, technik, námětů;
hodnotíme výběr prostředků, upozorňujeme na správnou a nesprávnou volbu a vedeme ţáka k přijímání důsledků vlastního
rozhodnutí;
motivujeme a podporujeme ţáka k dokončení díla, pěstujeme schopnost nenechat se odradit nezdarem;
vyslechneme ţákovu ţádost o radu a pomoc, dbáme, aby se ţák našimi radami řídil;
 Kompetence komunikativní
podporujeme ţáky ve vzájemné komunikaci a dbáme na dodrţování pravidel vzájemné komunikace a dialogu;
hovoříme k ţákům jim srozumitelným jazykem, ujišťujeme se o porozumění obsahu sdělení;
připravujeme se ţáky prezentace vlastní práce, vedeme je ke sdělování a odůvodňování výběru výrazových prostředků a
technik, vlastnímu hodnocení;
vyuţíváme informačních prostředků k seznámení ţáků s výstavami umění, prezentujeme svou práci na PC
vedeme ţáky ke sdělování svých pocitů a názorů;
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 Kompetence sociální a personální
podporujeme vzájemnou spolupráci, respektování pravidel práce v týmu, respekt k ostatním;
posilujeme u ţáků zdravé sebevědomí motivací a pozitivním hodnocením;
hodnotíme při prezentacích schopnost spolupráce v týmu a kvalitu společné práce;
hledáme obohacení v odlišnostech, vítáme různorodost pohledů a názorů;
 Kompetence občanské
Podněcujeme ţáky k vlastní prezentaci své tvůrčí činnosti;
Vedeme ţáky k respektování odlišného pohledu na svět, odlišného názoru;
 Kompetence pracovní
Předváděním pracovních postupů, jejich nácvikem a kontrolou utváříme pracovní dovednosti a návyky;
vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k výtvarným a manuálním činnostem;
dodrţujeme zásady hygieny práce, posilujeme pracovní výdrţ, koncentraci a snahu o dokončení práce;
učíme ţáky reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 1.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládnout nejzákladnější
dovednosti pro vlastní
tvorbu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
správně drţet tuţku, štětec,
pastel a další výtvarný

rozvíjení grafomotoriky
drţení tuţky, štětce,
pastelu, křídy
tvoření špetky,
grafomotorická cvičení
základní dovednosti a
postupy při práci s různými
materiály

materiál
připravit si pomůcky
k výtvarné činnosti
osvojit si základní
návyky,dovednosti a
postupy při práci
poznat a osvojit si
vlastnosti jednotlivých
výtvarných materiálů, se
kterými bude pracovat
osvojit si základy
bezpečnosti při práci

rozpoznávat, pojmenovat a
porovnat s dopomocí
učitele barvy, tvary,
objekty na příkladech
z běţného ţivota a ve

hra a práce s tvary –
čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
hra s barvou
pojmenovávání základních
barev

rozlišit základní tvary,
barvy a objekty

258

Přesahy a vazby

OSV1 c, OSV1d
PS – grafomotorická cvičení

 KK 1, KK 6

OSV1a
M – barvy, tvary

výsledcích tvorby vlastní,
tvorby ostatních
uplatňovat vlastní
zkušenosti, proţitky a
fantazii při tvůrčích
činnostech

kreslení a malování podle
názoru
kresba (fixy, pastelky,
křídy)

rozlišit pojem kresba a
malba

zkoušet barvy míchat,
poznává vlastnosti barev
(husté – řídké, světlé –
tmavé) a vyuţívá jich v
praxi
poznat, zobrazit a
pojmenovat tvary a objekty

malba (vodové a
temperové barvy)

ČjS – roční období

manipulace s objekty,
modelování, vytrhávání,
vystřihování, lepení a
dotváření

Pv – práce s drobným
materiálem

rozvíjet cit pro prostor

pohyb těla v prostoru
prostorové práce

rozvíjet cit pro výtvarný
rytmus

dekorativní práce

rozvíjet své vlastní
pozorování, vyjadřovací
schopnosti

pojmenovávání vlastních
výsledků práce

vyhledat a dotvářet
přírodniny

práce s přírodninami –
kámen, kůra, dřevo,
kaštany, ţaludy
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Čj – tvoření jednoduchých vět
 KK 1, KK 2, KK 6

pracovat netradičními
výtvarnými technikami a
s netradičními prostředky

netradiční výtvarné
techniky, tradiční i
netradiční prostředky a
jejich kombinace

seznámí se s pojmem
ilustrace

ilustrátoři dětské knihy

zná a rozliší pojmy –
hračka, loutka, školní
potřeba

práce s dětskou hračkou
(prostorové divadlo)

ČT ilustrace v knize, práce s
loutkou
HV – omalovánky k říkadlům,
písním a básničkám

prezentuje výsledky své
tvůrčí činnosti

výstavy, prezentace

OSV2c
ŘV– základy techniky
mluveného projevu

ztvárňuje vlastní proţitky a
představy

tématická malba a kresba,
práce s hlínou

VU – zobrazení přírodních
námětů, námětů z okolí
KK 1, KK 2, KK 5, KK 6
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 2.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládnout nejzákladnější
dovednosti pro vlastní
tvorbu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
správně drţet tuţku, štětec,
pastel a další výtvarný

rozvíjení grafomotoriky
drţení tuţky, štětce,
pastelu, křídy
tvoření špetky,
grafomotorická cvičení
základní dovednosti a
postupy při práci s různými
materiály

materiál
připravit si pomůcky
k výtvarné činnosti
osvojit si základní
návyky,dovednosti a
postupy při práci
poznat a osvojit si
vlastnosti jednotlivých
výtvarných materiálů, se
kterými bude pracovat
osvojit si základy
bezpečnosti při práci

rozpoznávat, pojmenovat a
porovnat s dopomocí
učitele barvy, tvary,
objekty na příkladech
z běţného ţivota a ve

hra a práce s tvary –
čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
hra s barvou
pojmenovávání základních
barev

rozlišit základní tvary,
barvy a objekty
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Přesahy a vazby

OSV1c, OSV1d

PS – grafomotorická cvičení
 KK 1, KK 6

OSV1a

M – barvy, tvary

výsledcích tvorby vlastní,
tvorby ostatních
uplatňovat vlastní
zkušenosti, proţitky a
fantazii při tvůrčích
činnostech

kreslení a malování podle
názoru
kresba (fixy, pastelky,
křídy)

rozlišit pojem kresba a
malba

malba (vodové a
temperové barvy)

zkoušet barvy míchat,
poznává vlastnosti barev
(husté – řídké, světlé –
tmavé) a vyuţívá jich v
praxi

ČjS – roční období

poznat, zobrazit a
pojmenovat tvary a objekty

manipulace s objekty,
modelování, vytrhávání,
vystřihování, lepení a
dotváření
Pv – práce s drobným
materiálem

rozvíjet cit pro prostor

pohyb těla v prostoru
prostorové práce

rozvíjet cit pro výtvarný
rytmus

dekorativní práce

rozvíjet své vlastní
pozorování, vyjadřovací
schopnosti

pojmenovávání vlastních
výsledků práce

 KK 1, KK 2, KK 6

vyhledat a dotvářet
přírodniny

práce s přírodninami –
kámen, kůra, dřevo,
kaštany, ţaludy

EV4

Čj – tvoření jednoduchých vět

Čj – ilustrace v knize, práce s
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pracovat netradičními
výtvarnými technikami a
s netradičními prostředky

netradiční výtvarné
techniky, tradiční i
netradiční prostředky a
jejich kombinace

seznámí se s pojmem
ilustrace

ilustrátoři dětské knihy

zná a rozliší pojmy –
hračka, loutka, školní
potřeba

práce s dětskou hračkou
(prostorové divadlo)

prezentuje výsledky své
tvůrčí činnosti

výstavy, prezentace

ztvárňuje vlastní proţitky a
představy

tématická malba a kresba,
práce s hlínou
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loutkou

HV – omalovánky k říkadlům,
písním a básničkám

OSV2c
ŘV – základy techniky
mluveného projevu
VU – zobrazení přírodních
námětů, námětů z okolí
KK 1, KK 2, KK 5, KK 6

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 3.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
zvládnout nejzákladnější
dovednosti pro vlastní
tvorbu

rozpoznávat, pojmenovat a
porovnat s dopomocí
učitele barvy, tvary,
objekty na příkladech
z běţného ţivota a ve

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
pouţít osvojené základní
dovednosti pro vlastní
tvorbu

základní dovednosti a
postupy při práci
cvičení na jemnou
motoriku ruky
(grafomotorika)

znát vlastnosti barev a
vlastnosti materiálů (barvy
základní, řídké a husté,
světlé a tmavé), umí je
vyuţít v praxi

malba ( vlastnosti, světlé a
tmavé plochy)
kresba (v terénu křídami)
pouţití netradičních
výtvarných nástrojů –
dřívka, špejle, špachtle

dbát zásad bezpečnosti a
hygieny při práci v

bezpečnost práce

rozlišit základní tvary,
barvy, objekty a linie

hra a práce s tvary –
čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
hra s barvou
pojmenovávání základních
barev
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Přesahy a vazby

OSV1c, OSV1d

 KK 1, KK 2, KK 4, KK
5, KK 6

OSV1a

M – barvy, tvary
VU – roční období

výsledcích tvorby vlastní,
tvorby ostatních

uplatňovat vlastní
zkušenosti, proţitky a
fantazii při tvůrčích
činnostech

hra a práce s linií – rovná
čára, křivá čára, vlnovka,
přerušovaná čára,
grafomotorická cvičení
rozpoznat jednoduché
proporce postavy i
předmětů v různém
prostředí

kreslení a malování podle
názoru
tématická kresba a malba
modelování
nalepování, dotváření
experimentování
kresba, malba, grafika

rozvíjet svůj cit pro barvu, a
prostor, rozvíjí své
praktické znalosti a
zkušenosti, výtvarný
rytmus

dekorativní práce, mobily

rozlišovat tvary a funkce
předmětů

prostorové práce
manipulace s objekty
modelování
tisk, otisk
práce s papírem, textilem, s
přírodninami a netradičním
materiálem

pracovat a přetvářet
přírodniny, textil, papír a
netradiční materiál

ČsP – práce s drobným
materiálem

EV4

sp
ilustrace

pokoušet se o výtvarné
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Čj – ilustrace, literární

vyprávění děje pohádek a
příběhů

výchova

aktivně pracovat s ilustrací,
znát a porovnávat ilustrace

ilustrátoři dětské knihy
(knihovna)

pojmenovat hračku, loutku,
maňáska

práce s dětskou hračkou
(prostorové divadlo)

rozvíjet svůj smysl pro
krásu a vkus v umění,
kultuře bydlení a odívání

HV– omalovánky k říkadlům,
písním a básničkám
 KK 1, KK 2, KK 3,
KK 4, KK 6

lidová tvorba, vkus a kýč

prezentovat výsledky své
tvůrčí činnosti

výstavy, prezentace

vyjadřovat rozdíly při
vnímání smysly a pro
jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky

tématická, fantazijní malba
a kresba
netradiční techniky
mobily, plastika

OSV2c
VU – zobrazení námětů z
přírody a z okolí
 KK 1, KK 2, KK 3,
KK 4, KK 6
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 4.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
uplatňovat základní
dovednosti pro vlastní
tvorbu

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
vyuţívat osvojených
základních dovedností pro
vlastní tvorbu

základní dovednosti a
postupy při práci

OSV1d
 KK 1, KK 2, KK 5,
KK 6

poznat základní barvy a
vhodně je pouţít
(míchání barev , barvy teplé
a studené)

rozlišovat, porovnávat,
třídit a pojmenovat linie,
barvy, tvary, objekty a
uplatnit je podle svých
schopností při vlastní
tvorbě

Přesahy a vazby

výtvarná kompozice
barevný kruh

vyuţít vlastnosti barev a
jejich výrazových moţností
pomocí hry si osvojit
dovednosti práce s linií
(vyuţívá přítlak, odlehčení,
šrafování, zhušťování a
zřeďování čar)
rozvíjí svůj smysl pro
výtvarný rytmus (rytmické
řazení prvků)
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malba (rozlévání barev a
kombinace technik)
kresba (tuš, voskové
pastely, suché pastely)

OSV1a

M – geometrické tvary

kresba tuţkou, tuší, uhlem
perokresba

dekorační práce

HV, ČT – omalovánky k

frotáţ, koláţ

říkadlům, písním a
básničkám

rozliší proporce lidské

postavy, zvířat a věcí

při tvorbě vycházet ze
svých zrakových,
hmatových i sluchových
vjemů, vlastních proţitků,
zkušeností a fantazie

tématické kreslení
( kresba a malba)

vyhledat a roztřídit
přírodniny, výtvarně je
dotvářet na základě
představ

PV– práce s drobným
materiálem

dotváření přírodního
materiálu, tisk, otisk,
frotáţ, kombinace technik

rozpozná lidské výtvory,
pozoruje a porovnává
jejich tvar

plastiky, objekty
kombinace různých
technik

pozná základní vlastnosti
plastických materiálů,
objem vytváří
modelováním

modelování (modurit,
plastelína)
keramika
manipulace s objekty

se seznámí s funkcí
ilustrace a jejich
výrazových prostředků

ČjS – zobrazení přírodních
námětů, předmětů denní
potřeby

ilustrace

seznamuje se s pojmem
comics

comics

poznává výtvarnou hodnotu
´´´´
hračky, loutky
seznamuje se s různými
druhy výtvarného umění
(malířství, grafika,

práce s loutkou (prostorové
divadlo)
reklama, kýč, lidové umění
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Čj – ilustrace, literární
výchova

Čj – dramatizace

sochařství)

historie výtvarného umění
kresba, malba, netradiční
techniky

dokáţe výtvarně ztvárnit
své proţitky, fantazii

emocionální malba

výtvarně ztvárnit své
proţitky, emoce, záţitky
vyjádřit pocit z vnímání
vlastní tvůrčí činnosti
(mimoslovně, graficky)

 KK 1, KK 2, KK 3,
KK 6
VU – roční období

prezentace mimoslovní a
grafická

prezentuje výsledky své
tvůrčí činnosti

pracovní prezentace za
pomoci učitele pro
spoluţáky v rámci výstav
či dalších akcí školy
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 KK 2, KK 3, KK4,
KK 6

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 5.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
uplatňovat základní
dovednosti pro vlastní
tvorbu

rozlišovat, porovnávat,
třídit a pojmenovat linie,
barvy, tvary, objekty a
uplatnit je podle svých
schopností při vlastní
tvorbě

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
dokázat graficky vyjádřit
představu
rovnoměrně rozloţit
kompozici práce
zvolit vhodný výtvarný
materiál pro ztvárnění
představy
pracovat tvořivě, bez zábran
uplatňovat při práci
osvojené návyky a správné
postupy práce
poznat barvy základní a
podvojné, pojmenovat
prvky vizuálně obrazného
vyjádření a porovnat je na
základě vztahů (světlo,
stín, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)

základní dovednosti a
postupy při práci na různý
námět, i dle vlastního
námětu

 KK 2, KK 4, KK 5,
KK 6

dekorativní práce
modelování, keramika
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OSV1c

INF – grafický editor

malba (pouţití špejlí,
špachtle a netradičního
materiálu např. hadr,
korek)
kresba (pero, zmizík, tuţka,
tuš, uhel, rudka, písek,
lepidlo)

rytmicky řadit různé prvky
(přírodní, geometrické)

Přesahy a vazby

M – barvy, tvary
VU – roční období

PV – práce drobným
materiálem
 KK1, KK2, KK3, KK6

kombinace technik

při tvorbě vycházet ze
svých zrakových,
hmatových i sluchových
vjemů, vlastních proţitků,
zkušeností a fantazie

sleduje základní přírodní
zákonitosti na tvarově
zajímavých ţivých i
neţivých přírodninách a
dotváří je

dotváření přírodnin

EV2

ČjS – pravěk, nástěnné malby
pozorovat a srovnávat tvary
uţitkových předmětů,
pokouší se je výtvarně
vyjádřit v ploše

plastiky, objekty
manipulace s objekty
prostorové práce

poznávat výtvarné moţnosti
linie, druhy linie a jejich
výrazové moţnosti
při tvorbě vycházet ze
smyslového vnímání (zrak,
hmat, sluch)

ornament

ČjS – regionální zvláštnosti,
ornamentální výzdoba

tradiční a netradiční
prostředky a techniky
( papír, textil, vlna, sádra,
drát apod.)
kresba, malba, grafika,
koláţ, experiment

podle výrazových
prostředků poznat díla
některých dětských
ilustrátorů

ilustrace

Hv, Čj – omalovánky k
říkadlům, písním a
básničkám
Čj – ilustrace, literární
výchova
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 KK 1, KK 3, KK
4, KK 6

výtvarně ztvárnit své
proţitky, emoce, záţitky z
filmů, knih, uměleckých
děl apod.

emocionální malba
pracovní prezentace za
pomoci učitele pro
spoluţáky v rámci výstav
či dalších akcí školy

vyjádřit pocit z vnímání
vlastní tvůrčí činnosti
(mimoslovně, graficky)

prezentace slovní,
mimoslovní a grafická
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ŘV – vyjádření pocitů z tvůrčí
činnosti
 KK 2, KK 3, KK
4, KK 5, KK 6

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 6.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
uplatňovat základní
dovednosti pro vlastní
tvorbu

rozlišovat, porovnávat,
třídit a pojmenovat linie,
barvy, tvary, objekty a
uplatnit je podle svých
schopností při vlastní
tvorbě

Dílčí výstupy
Ţák by měl
dokázat graficky vyjádřit
představu
rovnoměrně rozloţit
kompozici práce
zvolit vhodný výtvarný
materiál pro ztvárnění
představy
pracovat tvořivě, bez zábran
uplatňovat při práci
osvojené návyky a správné
postupy práce

Učivo
základní dovednosti a
postupy při práci na různý
námět, i dle vlastního
námětu

 KK 2, KK 4, KK 5,
KK 6


poznat barvy základní a
podvojné, pojmenovat
prvky vizuálně obrazného
vyjádření a porovnat je na
základě vztahů (světlo,
stín, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)

malba (pouţití špejlí,
špachtle a netradičního
materiálu např. hadr,
korek)
kresba (pero, zmizík, tuţka,
tuš, uhel, rudka, písek,
lepidlo)

rytmicky řadit různé prvky
(přírodní, geometrické)

dekorativní práce
modelování, keramika
kombinace technik
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Přesahy a vazby

OSV1a

M – linie a tvary
VU – krajina a ţivot v
regionu
 KK1, KK2, KK3, KK6

při tvorbě vycházet ze
svých zrakových,
hmatových i sluchových
vjemů, vlastních proţitků,
zkušeností a fantazie

sleduje základní přírodní
zákonitosti na tvarově
zajímavých ţivých i
neţivých přírodninách a
dotváří je

dotváření přírodnin

pozorovat a srovnávat tvary
uţitkových předmětů,
pokouší se je výtvarně
vyjádřit v ploše

plastiky, objekty
manipulace s objekty
prostorové práce

poznávat výtvarné moţnosti
linie, druhy linie a jejich
výrazové moţnosti

ornament

poznat některé aspekty
kultury odívání a kultury
bydlení

uţité umění, vkus a nevkus,
kýč

při tvorbě vycházet ze
smyslového vnímání (zrak,
hmat, sluch)

tradiční a netradiční
prostředky a techniky
( papír, textil, vlna, sádra,
drát apod.)
kresba, malba, grafika,
koláţ, experiment

podle výrazových
prostředků poznat díla
některých dětských
ilustrátorů

ilustrace

PV – práce drobným
materiálem

MKV 3

 KK 1, KK 2, KK 4, KK
5, KK 6

HV, ČT – omalovánky k
říkadlům, písním a
básničkám
ČT – ilustrace, literární
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vyjádřit pocit z vnímání
vlastní tvůrčí činnosti
(mimoslovně, graficky)

výtvarně ztvárnit své
proţitky, emoce, záţitky z
filmů, knih, uměleckých
děl apod.

emocionální malba

výchova

výstavy, besedy, návštěva
galerie

OSV1 a

prezentace slovní,
mimoslovní a grafická

275

 KK 1, KK 2, KK 3, KK
6

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 7.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
uplatňovat základní
dovednosti při realizaci a
prezentaci vlastní tvorby

uplatňovat linie, barvy,
tvary a objekty v ploše i
v prostoru podle vlastního

Dílčí výstupy
Ţák by měl
znát různé druhy
výtvarného materiálu,
připravit si pracovní místo
a pomůcky

Učivo
tradiční i netradiční
výtvarný materiál

vnímat velikost práce
v ploše a prostoru

základní poměry částí
vnímaných objektů

vyuţít dostatečně plochu
a prostor práce

plošné a prostorové práce

pracovat dle předvedeného
postupu

pracovní postupy

kreativně ztvárňovat své
výtvarné představy

různorodé náměty a
techniky

prezentovat výsledek své
práce, sebehodnotit se,
vzájemně se hodnotit

prezentace, výstavky
prací, PC prezentace

rozvíjet své vnímání,
představivost, tvořivost a
fantazii při vyjadřování

prostředky a postupy pro
vyjádření proţitků, situací,
myšlenek
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Přesahy a vazby
OSV1c

 KK 1, KK 2, KK 3,
KK 6


OSV1a

tvůrčího záměru, vyuţívat
jejich vlastnosti a vztahy

tvarových a barevných
znaků přírodních a
umělých forem

– kresba, malba, grafické
techniky, koláţ,
modelování
- náměty ze ţivota dětí a
dospělých, vztah
k prostředí, ilustrace,
rodina

ČS – rodina, škola
 KK1, KK2, KK3, KK6

při vlastní tvorbě vycházet
ze svých zkušeností a
představ

hledat a zvolit pro jejich
vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy
s dopomocí učitele

rozvíjet své prostorové
vidění, cítění při
pozorování a zobrazování
prostorových útvarů a jevů

hra a experimentování –
vytvoření jednoduchého
prostorového objektu
- Zvíře, Město, Les

rozvíjet smysl a cit pro
prostorové formy
v dekorativních a
prostorových pracích

tisky, koláţe, frotáţe,
asymetrická řešení, kultura
bydlení

seznámit se
s krajinomalbou, portréty

díla našich výtvarníků srovnání

rozvíjet svůj vztah
k přírodě a k ţivotnímu
prostředí

zobrazování námětů
z přírody různými
technikami – Organismy,
Růst, Bujení, Bouře

prezentovat a hodnotit
uplatnění linií, barev,
tvarů a objektů v ploše i v
prostoru

prezentace a výstavky
prací, výzdoba školy
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PŘ – les
 KK2, KK3, KK6
PV – návrhy dekorů na kachle,
hrnečky, vázy

ČS – výtvarná díla v různých
obdobích
 KK2, KK3, KK6

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 8.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
uplatňovat základní
dovednosti při realizaci a
prezentaci vlastní tvorby

Dílčí výstupy
Ţák by měl
připravit si potřebný
výtvarný materiál pro
kresbu, malbu, grafiku,
prostorové vytváření

Učivo
tradiční i netradiční
výtvarný materiál

rozvrhnout si práci na
plochu nebo do prostoru

náčrt, návrh

rozvíjet své prostorové
vidění a cítění, pozorovat
prostorové útvary a jevy

umístění objektů, těla,
pozorování prostorových
útvarů – kresba, malba,
grafika, kombinované
techniky

dodrţet pracovní postup

pracovní postupy

vyuţívat při práci vlastní
invenci a kreativitu

různorodé náměty a
techniky

prezentovat vlastní tvůrčí
záměr

prezentace, výstavky, PC
prezentace

rozpoznat prvky
obrazných vyjádření

linie, barva, tvar
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Přesahy a vazby
OSV1 a

OSV1c

ŘV – kultivovaný mluvený
projev
 KK 2, KK 3, KK4,
KK 6

uplatňovat linie, barvy,
tvary a objekty v ploše i
v prostoru podle vlastního
tvůrčího záměru, vyuţívat
jejich vlastnosti a vztahy

při vlastní tvorbě vycházet
ze svých zkušeností a
představ

hledat a zvolit pro jejich
vyjádření nejvhodnější

tvořivě vyuţívat linií,
barev, objektů k vyjádření
vlastního tvůrčího záměru

různorodé náměty a
techniky, ilustrace

uplatňovat výtvarný výraz
linie vytvářené různými
nástroji, kontrast a vztahy
tvarů

dekorativní práce,
dekorativní kompozice
v uţité grafice, řazení
plošného písma
v jednoduchých, krátkých
nápisech
- kresba, malba, koláţ
z hotových tvarů písma,
kreslené písmo

chápat prostorové
výtvarné faktory – hmota,
tvar, barva a vyuţívat je
při prostorovém vytváření

prostorová tvorba –
hračky, fantastické stroje,
nádoby apod.
- papír, keramika, plast

vnímat výtvarná díla více
smysly

kresba, malba, sochařství,
uţité umění

interpretovat pouţití
výtvarných výrazových
prostředků ve svém díle

interpretace vlastního
výtvarného díla

rozvíjet tvořivost,
představivost a fantazii při
vyjadřování záţitků a

tématické práce – děj a
vlastní vztah k němu
-kresba, malba, grafika,

OSV1a
ČsP – návrhy dekoru na uţité
předměty

ČsP – dotváření prostorových
předmětů různými
materiály
 KK 2, KK 3, KK4,
KK 6

 KK 2, KK 3, KK 4,
KK 6
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prostředky a postupy
s dopomocí učitele

dojmů

prostorová tvorba

experimentovat
s netradičními výrazovými
prostředky

animace, komiks,
fotografie, videotvorba

vybrat a třídit výsledky
vlastních tvůrčích činností
pro prezentaci, vnímat a
porovnávat vlastní
výsledky s výsledky
ostatních

výběr a prezentace
výsledků vlastních
tvůrčích činností podle
vlastní potřeby, před
spoluţáky, rodiči, pro
prezentaci školy
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ČT – ztvárnění příběhu

ŘV – kultivovaný mluvený
projev

 KK 2, KK 3, KK 4,
KK 6

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 9.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
uplatňovat základní
dovednosti při realizaci a
prezentaci vlastní tvorby

uplatňovat linie, barvy,
tvary a objekty v ploše i
v prostoru podle vlastního
tvůrčího záměru, vyuţívat

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zvolit materiál vhodný pro
ztvárnění své výtvarné
představy

Učivo
tradiční i netradiční
výtvarný materiál

Přesahy a vazby
OSV1 a

uplatnit prostorové
vnímání při rozvrţení
výtvarného díla,
uvědomovat si
kompoziční moţnosti a
přístupy

poměry a velikosti částí a
objektů
střed, symetrie, asymetrie

M – středová a osová
souměrnost

rozlišit kvalitu podkladu
pro výtvarnou techniku

savost, struktura papíru,
ruční papír

PV – práce s papírem

vyuţívat při práci vlastní
invenci a kreativitu

volba námětů a technik

prezentovat vlastní tvůrčí
záměr

prezentace, výstavky, PC
prezentace, výtvarný
projekt

tvůrčím způsobem
zpracovávat výtvarné
náměty s vyuţitím
různorodých linií, barev,

písmo, značka, viněta,
plakát, linie, plochy,
dekorace, prostorové
tvoření, papír, keramická
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INF – PC prezentace
 KK 2, KK 4, KK 5, KK
6

jejich vlastnosti a vztahy

při vlastní tvorbě vycházet
ze svých zkušeností a
představ

tvarů a objektů

hlína

hodnotit a vyuţívat
výrazových moţností
barev

odstín, sytost, harmonie,
kontrast

vnímat výrazové
prostředky a prvky
výtvarných děl

umělecká díla

prohlubovat vztah k umění
a k estetickým hlediskům
ţivotního prostředí

uţité umění a moderní
architektura, srovnání
s uměním tradičním a
tradiční architekturou,

interpretovat vyuţití
výtvarných prostředků ve
vlastní tvorbě

prezentace, portfolia

ČT – prezentace vlastních
portfolií
 KK 2, KK 3, KK 4, KK
5, KK 6

hledat a zvolit pro jejich
vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy
s dopomocí učitele

rozvíjet tvořivost,
představivost a fantazii při
vyjadřování záţitků a
dojmů

tématické práce – děj a
vlastní vztah k němu
-kresba, malba, grafika,
prostorová tvorba

vědomě zapojovat smysly
při vnímání uměleckých
děl, všímat si shodností a
rozdílů

umělecká díla všech ţánrů,
vlastní interpretace děl,
hodnocení

experimentovat

animace, komiks,
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OSV1 a

s netradičními výrazovými
prostředky

fotografie, videotvorba

vybrat a třídit výsledky
vlastních tvůrčích činností
pro prezentaci, vnímat a
porovnávat vlastní
výsledky s výsledky
ostatních

výběr a prezentace
výsledků vlastních
tvůrčích činností podle
vlastní potřeby, před
spoluţáky, rodiči, pro
prezentaci školy

ČT – ztvárnění příběhu

ŘV- kultivovaný mluvený
projev
 KK 2, KK 3, KK 6
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Ročník: 10.
Očekávané výstupy
Ţák by měl
uplatňovat základní
dovednosti při realizaci a
prezentaci vlastní tvorby

uplatňovat linie, barvy,
tvary a objekty v ploše i
v prostoru podle vlastního
tvůrčího záměru, vyuţívat
jejich vlastnosti a vztahy

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zvolit výtvarné prostředky

Učivo
přírodní a umělé materiály

kombinovat a
experimentovat
s prostředky

různé výtvarné prostředky

volit vhodný podklad pro
výtvarnou techniku

experimentace s papírem

uplatňovat kompoziční
principy ve vlastní tvorbě

dominanta, subdominanta,
vertikála, horizontála

prezentovat vlastní tvůrčí
záměr

prezentace, PC prezentace,
výtvarný projekt

pracovat se světlem a
barvou v prostoru

osvětlení tváře, hry se
stíny
náměty – Lidské bytosti,
Komunikace
práce se světlem v dílech
mistrů (Rembrandt)

zkoumat psychický účinek
barev

tón a jas barev
náměty – Planeta Země,
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Přesahy a vazby
OSV1a

INF – PC prezentace
 KK 2, KK 3, KK
4, KK 6

OSV1d

Organismy, Atomy
v umění – kubismus,
fauvismus

při vlastní tvorbě vycházet
ze svých zkušeností a
představ

hledat a zvolit pro jejich
vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy
s dopomocí učitele

experimentovat s tvary

návrhy designu
náměty – Automobil,
Oděvy, Perpetum mobile

vyhledávat a
pojmenovávat linie, barvy,
struktury, světla, kontrast
ve vlastní tvorbě

hodnocení a interpretace
vlastní tvorby
náměty – Obydlí, Socha,
Zahrada

zaznamenávat své
autentické záţitky a emoce

sny a představy, myšlenky

 KK 2, KK 3, KK 4, KK 6

MKV2
 KK 2, KK 3, KK 4, KK 6

vyuţívat rozmanitých
přírodních a umělých
materiálů

skupinová tvorba, vyuţití
vlastního těla – Ikaros,
Leonardo, Mimozemšťané

spojit výtvarnou tvorbu
s hudbou a pohybem

dramatické multimediální
představení

vyhledávat v učebnicích
výtvarné výchovy,
encyklopediích

výpisky, letáky,
propagační grafika

dokumentovat a
prezentovat vlastní
výtvarný vývoj

portfolio

OSV8

Čj – dramatické představení

 KK 2, KK 3, KK 4, KK 6
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orientovat se v hlavních
oblastech výtvarného
umění

klasické a moderní umění
galerie na www

zařadit do historických
souvislostí hlavní
architektonické slohy

románský, gotický,
renesanční sloh

hodnotit účinek a kvalitu
reklamy

estetičnost a účinek
reklamy

seznámit se s úlohou těla
v umění a vyjádřit svůj
pocit

body art, PC animace,
kaligrafie

hodnotit a obhajovat svůj
názor na uměleckou
produkci, tolerovat tvorbu
jiných

dialog, hodnocení

VMEGS 1
ŘV – kultivovaný mluvený
projev

INF – orientace na internetu

ČS – historické souvislosti
architektonických slohů
 KK 1, KK 2, KK 3, KK
4, KK 6
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5.11 Výchova ke zdraví
5.11.1 Chrakteristika vyučovacího předmětu
5. 11. 1. 1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví, který je součástí vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví. Navazuje na obsah vyučovacího předmětu Věcné učení. Poskytuje ţákům základní informace o člověku v souvislosti s
preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu ţivota a k péči o své zdraví. Ţáci si upevňují hygienické, stravovací a pracovní
návyky, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohroţení v různých
situacích.
Cílem vyučovacího předmětu je poznávat zdraví jako důleţitou ţivotní hodnotu, jednat v souladu se zdravím, pochopit zdraví jako stav
tělesné, duševní a sociální pohody a usilovat o vyrovnanost těchto sloţek v kaţdodenním ţivotě, rozpoznávat základní situace ohroţující tělesné
a duševní zdraví (nemoc, úraz, osobní ohroţení, návykové látky, atd.) a osvojovat dovednosti jim předcházet, seznámit se s různým nebezpečím,
které ohroţuje zdraví v běţných i mimořádných situacích.
Ve vyučovacím předmětu jsou zařazena průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova demokratického občana
Mediální výchova
Formy a metody práce se uţívají dle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Jsou upřednostňovány formy vzájemné komunikace, dialog, hry
podporující empatii, sociální učení a prosociální chování, besedy, diskuse, filmové projekce, tvořivá dramatika, praktický nácvik postupů
a jednání v určitých situacích, řešení problémů.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v 9. a 10. ročníku 1 hodinu týdně.
Výuka probíhá především v kmenových učebnách. Ţáci téţ budou vyuţívat vhodné výukové programy v počítačové učebně. Podle
potřeby budou uskutečňovány exkurze, vycházky do okolí školy a besedy k daným tématům. Bude téţ vyuţíváno metod a forem práce
zaloţených na ţákovské spolupráci (práce ve dvojicích a menších skupinách).
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5. 11. 1. 2 Výchovné a vzdělávací strategie:
Ve vyučovacím předmětu jsou uplatňovány k utváření klíčových kompetencí tyto postupy, metody a formy:
1. Kompetence k učení
poskytujeme ţákům dostatek informačních zdrojů (vyuţití knihovny, výukové programy, internet, exkurze, aj.)
zadáváme úlohy vycházející v co největší míře z praktického ţivota, a tím jim umoţňujeme aplikaci získaných zkušeností v praktických
situacích
vedeme ţáky k samostatnému vyhledávání informací a orientaci v informačních zdrojích pomocí naučených stereotypů i získaných
zkušeností
2. Kompetence k řešení problémů
učíme ţáky vnímat problémové situace pozorováním jednání svého i ostatních lidí související se zdravím a společně vyvozujeme
praktické závěry
otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry, řešením problémových situací vedeme ţáky k samostatnému řešení problémů ve škole i mimo
školu na základě naučených stereotypů i získaných zkušeností
3. Kompetence komunikativní
učíme ţáky formulovat otázky, vést dialog a diskusi prostřednictvím pozitivního klimatu ve třídě, ve škole a poskytnutím dostatečného
časového prostoru k vyjádření
učíme ţáky chápat mediální sdělení, vliv médií ve společnosti, vliv médií na kaţdodenní ţivot, na postoje a chování prostřednictvím
řešení známých a opakujících se situací na základě nápodoby a vlastních zkušeností
4. Kompetence sociální a personální
pomáháme ţákům pochopit, ţe dobrý fyzický vzhled i duševní pohoda je významným předpokladem pro uplatnění ve společnosti
učíme ţáky zásadám slušnosti, tolerance a odpovědného chování podílením se na jednoduchých sociálních aktivitách, dodrţováním
dohodnutých pravidel, školního řádu, vnitřního řádu školského zařízení
učíme ţáky respektovat druhé lidi uplatňováním základních návyků společenského chování, navazováním a udrţováním vztahů
s vrstevníky
formou besed a dlouhodobě zaměřených programů vedeme ţáky k rozpoznání nevhodného a rizikového chování a k uvědomění si jeho
moţných důsledků
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navozujeme dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti i jedinečnosti kaţdého člověka a budou rozvíjet pozitivní sebedůvěru a
vědomí vlastních moţností ovlivňovat své zdraví
posilováním sebeúcty a základního právního povědomí ţáka se snaţíme předcházet moţnému psychickému a fyzickému zneuţívání
vlastní osoby
5. Kompetence občanské
nabízíme ţákům dostatek příleţitostí k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy (jejich
dodrţování a narušování) i dostatek modelových situací k prokázání praktických dovedností ochránit zdraví své i jiných v krizových
situacích, situacích hrubého zacházení, násilí, atd.
svým příkladem, řešením známých a opakujících se situací podporujeme u ţáků zdravý ţivotní styl a ochranu svého zdraví
učíme ţáky poskytnout první pomoc při úrazech lehčího charakteru řešením modelových situací
formou besed a diskusí seznamujeme ţáky s negativními účinky drog a jiných škodlivin
6. Kompetence pracovní
vedeme ţáky k dodrţování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany ţivotního prostředí pomocí naučených stereotypů
učíme ţáky akceptovat pravidla práce v týmu, svými pracovními činnostmi a schopností vytrvat při plnění pracovního výkonu ovlivňovat
kvalitu společné práce dodrţováním pravidel chování, vzájemným respektováním
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví
Ročník: 9. a 10.
Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
Ţák
vědět o významu dobrého
seznámit se se vztahy ve dvojici
souţití mezi vrstevníky i členy
- pojmy kamarádství, přátelství,
rodiny
láska, partnerské vztahy,
manţelství, rodičovství
seznámit se s různými typy
partnerských vztahů
pokoušet se vysvětlit rozdíl
mezi jednotlivými pojmy
seznámit se s právy a
povinnostmi rodičů a dětí
seznámit se s věkovými
obdobími dítěte
chápat základní ţivotní
potřeby a jejich naplňování ve
shodě se zdravím

seznámit se a pochopit základní
ţivotní potřeby
chápat změny ve vývoji jedince
v různých etapách ţivota
seznámit se s pojmy dětství,
puberta, dospívání –
souvisejícími tělesnými
změnami
pojmenovat tělesné, fyziologické
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Přesahy a vazby

vztahy
ve
dvojici
–
kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manţelství
a rodičovství
vztahy a souţití v prostředí
rodiny, školy, vrstevnické
skupiny.

MKV 2

dětství, puberta, dospívání:
tělesné změny
sexuální dospívání, prevence
rizikového sexuálního chování
antikoncepce, těhotenství

TV – Činnosti podporující
korekce zdravotních oslabení

VDO 1
VDO 2
OSV 2b
KK3, KK4

OSV 1c
OSV 1b

a psychické změny v dospívání
zařazovat do svého denního
reţimu aktivní pohyb, otuţování
a relaxaci
seznámit se se zásadami osobní a
intimní hygieny
zařazovat do svého denního
reţimu tělesnou hygienu, intimní
hygienu a uplatňovat osobní a
intimní hygienu s ohledem na
zdravotní hlediska a ohleduplné
mezilidské vztahy
seznámit se se vztahem mezi
tělesným a duševním zdravím
osvojit si různé relaxační
(uvolňovací) techniky, dechová
cvičení, která nám pomohou
dosáhnout pocitu uvolnění
seznámit se s projevy sexuálního
dospívání, znát základní
informace o sexualitě
seznámit se s prevencí
rizikového sexuálního chování
znát nemoci přenosné pohlavním
stykem
seznámit se s pojmem plánované
rodičovství
pojmenovat způsoby ochrany
proti nechtěnému těhotenství a
orientovat se v moţnostech i ve
vhodnosti jejich pouţití
orientovat se v rozdílech
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reţim dne
tělesná hygiena, zásady osobní
a intimní hygieny
otuţování
význam pohybu pro zdraví

relaxační techniky

OSV 1d

respektovat zdravotní stav
svůj i svých vrstevníků, umět
popsat své zdravotní
problémy a potíţe

znát správné stravovací
návyky a v rámci svých
moţností dodrţovat a
uplatňovat zásady správné
výţivy

sexuálního chování jednotlivců
(homosexuální, bisexuální,…)
seznámit se s riziky
nechráněného pohlavního styku
a střídání partnerů (promiskuita)
seznámit se s typy antikoncepce
seznámit se s obdobím
těhotenství
pohybový reţim
získat kladný vztah ke zdraví
dokázat pomoci vrstevníkům
s určitým handicapem
znát zdravotní rizika spojená
s kouřením, alkoholem, drogami

pochopit význam zdravé stravy
na růst a vývoj jedince
posoudit na konkrétních
příkladech zastoupení
jednotlivých potravin a nápojů
ve stravovacím reţimu člověka
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ochrana před přenosnými i
nepřenosnými
chorobami,
chronickým onemocněním a
úrazy, bezpečné způsoby
chování (nemoci přenosné
pohlavním
stykem,
HIV/AIDS, hepatitidy)
chování v situacích úrazu a
ţivot ohroţujících stavů
(úrazy v domácnosti, při
sportu,
na
pracovišti,
v dopravě)
civilizační
choroby
–
zdravotní rizika, preventivní a
lékařská péče
reţim dne – zásady zdravého
stravování
vliv ţivotních podmínek a
způsobu
stravování
na
zdraví, specifické druhy
výţivy

OSV 2a
OSV 3b
PŘ – nemoci, úrazy, prevence

TV – činnosti podporující korekce
zdravotních oslabení
PV – příprava pokrmů podle
zásad zdravé výţivy
MEV 3

uplatňovat způsoby
bezpečného chování
v sociálním kontaktu
s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi,
v konfliktních a krizových
situacích a vědět, kde
v případě potřeby vyhledat
pomoc
pouţít důleţitá telefonní
čísla v případě potřeby
pomoci

z hlediska zdravé výţivy
orientovat se ve specifických
potřebách výţivy v období
dospívání
seznámit se s pojmy mentální
anorexie a bulimie
uplatňovat zásady zdravého
stravovacího reţimu
umět přivolat lékaře či jinou
odbornou pomoc
získat informace o linkách
důvěry a krizových centrech
snaţit s včas rozpoznat moţná
rizika vzniku stresu
poţádat druhé o pomoc,
nebránit se spolupráci s
ostatními
dokázat přivolat pomoc
v případě osobního nebo cizího
ohroţení
seznámit se s technikami pro
zvládání stresu
seznámit se se základními
postupy první pomoci
znát školní řád
znát specifika při práci a
pobytu ve specializovaných
učebnách
dbát na ochranu zdraví při
různých činnostech
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poruchy příjmu potravy

bezpečné
chování
–
komunikace s vrstevníky a
neznámými lidmi, pohyb
v rizikovém
prostředí,
konfliktní a krizové situace
dodrţování
pravidel
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví – bezpečné prostředí
ve škole, ochrana zdraví při
různých činnostech
integrovaný
záchranný
systém – tísňová volání

KK 2, KK 6

OSV 2c
OSV 2b
ČP – chování v krizových
situacích
KK 1, KK 2, KK 3, KK 4

uplatňovat osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se
sociálně patologickými jevy
zaujímat odmítavé postoje ke
všem formám brutality a násilí
vědět o souvislosti mezi
konzumací návykových
psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví

vysvětlit pojem sociálně
patologické jevy
pouţívat způsoby odmítání
návykových látek v modelových
situacích i ve styku s vrstevníky
a neznámými lidmi
uplatňovat účelné modely
chování v případě šikanování,
týrání a zneuţívání dítěte
seznámit se se sluţbami
specializované pomoci
umět komunikovat se sluţbami
odborné pomoci

rozpoznávat situace ohroţující
bezpečnost a pouţívat účinné
formy chování
seznámit se s právní
problematikou zneuţívání dítěte
uplatňovat účelné modely
chování v případě šikanování,
týrání a zneuţívání dítěte
kriticky se vyjadřovat
k projevům násilí
seznámit se se sluţbami
specializované pomoci
umět komunikovat se sluţbami
odborné pomoci

294

sociálně patologické jevy
zdravotní a sociální rizika
zneuţívání návykových látek
skryté formy a stupně
individuálního násilí a
zneuţívání, sexuální
kriminalita
šikana a jiné projevy násilí
formy sexuálního zneuţívání
dětí
komunikace se sluţbami
odborné pomoci – praktické
dovednosti

OSV 1c
OSV 2b
OSV 2c
OSV 3a
ČS – úcta k člověku
ČS – nebezpečí sociálně
patologických jevů a ochrana před
nimi
KK 2, KK 4, KK 5

VDO 1

odmítat návykové látky
uvědomit si zdravotní a sociální
rizika při konzumaci
návykových látek
seznámit se s trestně právní
problematikou návykových
látek
seznámit se s příklady
pozitivních ţivotních cílů a
hodnot jako protiargument
zneuţívání návykových látek
vybudovat si pozitivní ţivotní
cíle a hodnoty
chápat souvislosti mezi
zneuţíváním návykových látek
a bezpečností silničního
provozu
umět komunikovat se sluţbami
odborné pomoci
znát telefonická čísla
integrovaného záchranného
systému – tísňová volání
pokusit se vyhledat centra
specializované pomoci
vyjádřit vlastními slovy způsob
chování v situaci úrazu a ţivot
ohroţujících stavů
umět komunikovat se sluţbami
odborné pomoci
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podpora zdraví a její formy –
MEV3 – fungování a vliv
prevence
a
intervence,
médií ve společnosti
působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, PŘ – Ch – Návykové látky a
jejich rizika
odpovědnost
jedince
za
zdraví
návykové látky a jejich rizika
auto-destruktivní závislosti –
VDO 1
zdravotní a sociální rizika
zneuţívání návykových látek
trestněprávní
problematika
návykových látek
komunikace se sluţbami
odborné pomoci – praktické
dovednosti

PŘ - Ch – zásady bezpečnosti,
tel.čísla
PV – Bezpečnost a hygiena při
práci

řídit se pokyny odpovědných
osob při mimořádných
událostech

charakterizovat mimořádné
situace
porozumět integrovanému
záchrannému systému
znát zásady ochrany člověka za
mimořádných situací
seznámit se se zásadami
kolektivní ochrany obyvatelstva
znát potenciální nebezpečí
znát zásady chování po
vyhlášení mimořádné situace
znát zásady chování po
vyhlášení evakuace
umět komunikovat se sluţbami
odborné pomoci
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ochrana
člověka
za PŘ - Ch – zásady bezpečnosti,
mimořádných
událostí
– tel.čísla
ţivelné pohromy, terorismus
tísňová volání
varovný signál a chování po
jeho vyhlášení
evakuace
improvizovaná ochrana
havárie
s únikem
nebezpečných látek

5.12. Tělesná výchova
5.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.12.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova je obsahově totoţný se vzdělávacím oborem Tělesná výchova, který je součástí vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví. Do osnov předmětu je integrována Zdravotní tělesná výchova.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na tři tematické okruhy:
a) Činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, příprava organizmu, 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 přírodě, plavání, bruslení, hry na sněhu, 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
Předmět Tělesná výchova je propojen mezipředmětovými vztahy s ostatními předměty:
Matematika – orientace v prostoru, měření délky, orientace v čase, bodové hodnocení,
Hudební výchova – tance, říkadla a písně
Pracovní výchova – bezpečnost a hygiena, ochrana ţivotního prostředí
Čtení – dramatizace, komunikace lidí, význam pravidel, dovednost naslouchání, přesné vyjadřování
Věcné učení – hry v přírodě, první pomoc, lidské tělo a péče o zdraví, zdravý ţivotní styl, zásady bezpečného chování, pravidla silničního
provozu, ochrana ţivotního prostředí, dodrţování pravidel ve škole
o Přírodověda – vyuţívat metodu pozorování přírody, biologie člověka, osobní hygiena, otuţování, zásady zdravého způsoby ţivota, druhy
map, kompas, buzola
o Informatika – vyhledávání informací o účincích drog, vyhledávání sportovních výsledků
o Člověk a společnost – uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení, ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí, ekologická výchova,
historie olympijských her, významné sportovní osobnosti
o
o
o
o
o
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Cílem vyučovacího předmětu je dodrţování zásad zdravého způsobu ţivota a ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své zdraví a snaze o
jeho zlepšení a posílení, rozpoznávání základních situací ohroţujících tělesné a dušení zdraví vlastní i druhých a osvojování poznatků a
dovedností jim předcházet, odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem, poznávání vlastních fyzických a zdravotních
předpokladů pohybových moţností a omezení, rozvíjení a vyuţívání pohybových schopností a dovedností, vnímání proţitků z pohybové
činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a aktivnímu vztahu ke sportu, pochopení, ţe sport je jedním z prostředků k navazování
sociálních kontaktů
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- spolupráce a soutěţivost
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Enviromentální výchova
- vztah člověka k prostředí
Při výuce předmětu Tělesná výchova jsou nejvíce zastoupeny metody a formy: praktický nácvik cviků, her, postupů řešení problémů a
situací, demonstrace, manipulace, napodobování, tvořivě dramatické hry, sportovní hry a olympiády, diskuze, besedy, projekty, vzájemná
komunikace, problémové vyučování, práce v týmu.
Učivo je předkládáno ţákům formami a metodami zohledňujícími jejich individuální moţnosti, přičemţ se snaţíme o co nejvyšší dosaţení
vědomostí, dovedností a schopností a návyků.
Vyučovací předmět je vyučován v 1. – 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Výuka se uskutečňuje v tělocvičně, ve sportovním areálu, ve volné přírodě.
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5.12.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
vedeme ţáky k osvojení základního tělocvičného názvosloví, cvičíme podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení
měříme se ţáky základní pohybové výkony a porovnáváme je s předchozími
vyhledáváme se ţáky informace a učíme je orientovat se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
nabízíme ţákům aktivity a seznamujeme se smyslem a cílem těchto aktivit
podporujeme ţáky v plánování, organizování a řízení vlastní činnosti
vybízíme ţáky k hodnocení vlastní činnosti i činnosti ostatních na základě jasných kritérií nebo výsledků
2. Kompetence k řešení problémů
seznamujeme ţáky s moţným vznikem problémů v souvislosti s bezpečným chování v hodinách tělesné výchovy, s jejich řešením
cvičíme se ţáky řešení situace úrazu spoluţáka
řešíme společně problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním
a nářadím, vedeme ţáky k reálnému zhodnocení situace
podporujeme u ţáků kritické myšlení, činit uváţlivá rozhodnutí, schopnost je obhájit
pracujeme s chybou ţáka jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
3. Kompetence komunikativní
vedeme ţáky ke spolupráci a vzájemné komunikaci při jednoduchých týmových pohybových činnostech, soutěţích
učíme ţáky reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávat
organizujeme jednoduché pohybové soutěţe, činnosti a jejich varianty podporujeme vzájemnou komunikaci
osvojujeme u ţáků pojmy a názvosloví z tělesné výchovy, učíme reagovat na povely a pokyny
učíme cvičení dle nákresů a znázornění cviků
vysvětlujeme pravidla her a soutěţí, dbáme na jejich dodrţování
vyţadujeme kultivovaný ústní projev ve spojení s chováním fair play, dbáme na ohleduplnou a taktní komunikaci
připouštíme diskusi bez podléhání emocím, vedeme ţáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých
vyţadujeme dodrţování pravidel slušného chování
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4. Kompetence sociální a personální
organizujeme soutěţe, činnosti, jejich varianty pro dvojice, skupiny, druţstva, týmy
vedeme ţáky k respektování pravidel pohybové činnosti ve skupině
podněcujeme ţáky k podílení se na vytváření pravidel práce v týmu
nabádáme ţáky k poskytnutí pomoci nebo poţádání o pomoc
vytváříme u ţáků pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj
zadáváme úkoly, při kterých ţáci musí spolupracovat
umoţňujeme kaţdému ţáku zaţít úspěch, hodnotíme kaţdý úspěch
5. Kompetence občanské
důsledně dbáme na uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí
vytváříme u ţáků dovednost realizovat pravidelný pohybový reţimu
podporujeme u ţáků přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti
spojujeme pohybovou činnost ţáků se zdravím
formujeme volní a charakterové rysy ţáků jejich vedením ke zvyšování poţadavků na sebe sama, snahou o zdokonalení výkonu
rozlišujeme a uplatňujeme práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák …)
respektujeme opačné pohlaví
vyţadujeme dodrţování pravidel slušného chování

vedeme ţáky k chování a jednání v duchu fair play
6. Kompetence pracovní
vedeme ţáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
učíme ţáky správně uţívat jednotlivé tělocvičné náčiní a nářadí
vedeme ţáky k efektivitě při organizování vlastní práce
spoluorganizujeme se ţáky jejich pohybový reţim
cvičíme se ţáky základní postupy první pomoci
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Tělesná výchova
Ročník: 1. až 3.
Očekávané výstupy
Činnosti ovlivňující zdraví
Ţák by měl
mít osvojeny základní
pohybové lokomoce,
dovednosti a prostorovou
orientaci podle individuálních
předpokladů

dodrţovat základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a mít osvojeny
základní hygienické návyky
při pohybových aktivitách

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
zvládat základní přípravu
organismu před pohybovou
aktivitou
provádět protahovací a
napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
spojovat pravidelnou
kaţdodenní pohybovou
činnost se zdravím a
vyuţívat nabízené
příleţitosti
dbát na správné drţení těla
při různých činnostech i
provádění cviků
dbát na správné dýchání
znát význam sportování pro
zdraví

příprava organismu –
příprava před pohybovou
činností, uklidnění po
zátěţi, protahovací cvičení
zdravotně zaměřené činnosti
– správné drţení těla,
průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační,
psychomotorická, dechová
a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
význam pohybu pro zdraví –
pohybový reţim, délka a
intenzita pohybu,
spontánní pohybové
činnosti a hry

Přesahy a vazby

VU – Člověk a zdraví
OSV 1a
OSV 1c
KK 2

PV – osobní hygiena
EV 4

dodrţovat pravidla
bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě
pouţívat vhodné sportovní
oblečení a sportovní obuv

bezpečnost při pohybových
činnostech v různém
prostředí
hygiena při TV – osobní
hygiena, hygiena cvičebního
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Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
mít kladný postoj
k pohybovým aktivitám

uplatňovat zásady
pohybové hygieny

prostředí, vhodné oblečení a
obuv

pohybovat se v souladu
s rytmem hudby, říkanky
dbát na správné drţení těla
při chůzi, běhu
zvládat základní
manipulace s míčem

Rytmická a kondiční cvičení
– vyjádření rytmu pohybem,
sladění jednoduchého pohybu
s hudbou, jednoduché
tanečky; motivovaná a
rytmizovaná chůze a běh
v základním tempu;
nácvik střídání chůze a běhu
podle rytmického
doprovodu;
nácvik přísunného kroku
stanou
Chůze – navození správného
drţení těla při chůzi
(vyrovnání hlavy), volný
pohyb paţí podle chůze,
chůze daným směrem, chůze
po čáře, laně, hadici apod.,
chůze v zástupu, nácvik
rytmické chůze s udáváním
tempa, překračování nízkých
překáţek při chůzi
Běh – nácvik tichého
našlapování při běhu, zvedání
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HV – Hudebně pohybové
činnosti
VU – Člověk a jeho zdraví
ČJ – Reprodukce říkanek a
básniček
OSV 2d
OSV 1c

spolupracovat při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a
soutěţích
zvládat hry s míčem,
honičky
spojovat kolektivní hry
s vyuţitím chůze, běhu
znát a dodrţovat základní
pravidla her
být si vědom porušení
pravidel a následků pro
sebe i druţstvo
znát a dodrţovat základní

nohou, ohýbání v kolenou,
nácvik výběhu na daný
signál, běh po celé ploše, běh
v zástupu
Skoky – poskoky na místě
snoţmo a střídavě na jedné a
druhé noze, poskoky z místa,
skok přes čáru, skok z výše
10-15 cm do dřepu
Lezení – libovolným
způsobem lezení vpřed,
podlézání, přelézání a
prolézání vhodných překáţek
(průlezky, nízký ţebřík,
švédské lavičky, obruče na
stojáncích, díly švédské
bedny apod.)
Házení a chytání – nácvik
v chytání míče koulejícího se
po zemi, po mírné šikmé
ploše, nácvik chytání
hozeného míče, házení na
terč a cíl, nácvik nadhazování
míče oběma rukama;
manipulace s různými
drobnými
předměty (sbírání, podávání,
skládání, přenášení, házení)
Základy sportovních her –
průpravné hry;
základní manipulace s míčem
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MKV 2

HV – Hudebně pohybové
činnosti

pravidla her

či

jiným herním náčiním
odpovídající
velikosti a hmotnosti;
hry s upravenými pravidly
(hry
s míčem, honičky apod.)
Pohybové hry – pohybové
hry s různým zaměřením,
s vyuţitím tradičního i
zvládat cvičení na ţíněnce –
netradičního náčiní, bez
kotouly vpřed
náčiní;
zvládat cviky pomocí
motivační, tvořivé a
nářadí
napodobivé hry
umět házet míčkem
nacvičovat skok do dálky,
start, běh na krátké
vzdálenosti, vytrvalostní
běh

Základy atletiky – průpravné
atletické činnosti, varianty
chůze, běhy na krátké
vzdálenosti, motivovaný
vytrvalostní běh (podle
schopnosti ţáků), skok do
dálky, hod míčkem

umět se pohybovat
v terénu, má základní
znalosti o oblečení,
vybavení
pohybovat se na ledu bez
bruslí

Základy gymnastiky –
průpravná cvičení.
Vzpor dřepmo, sed
roznoţný
s předklonem, kolébka,
poskoky
snoţmo, válení sudů
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VU – Místo, kde ţijeme

hrát hry v přírodě a
dodrţovat při nich
bezpečnost
cvičit s netradičním
nářadím (skákací míče,
létající talíře apod.)

z mírného
svahu, nácvik 1.fáze
kotoulu –
„okénko“, rovnováţné
postoje na
jedné noze.
Cvičení na vybraném
nářadí.
Cvičení s vyuţitím
lavičky,
švédské bedny, výstup na
švédskou lavičku, přechod
lavičky, sestup z lavičky,
sed na
švédské bedně, klek,
prolézání
dílů švédské bedny
Turistika a pobyt v přírodě
– chování v přírodě,
ochrana přírody, chůze v
terénu;
pobyt v zimní přírodě –
hry na
sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu a jízdy na
saních a bobech,
bezpečnost při
pohybových aktivitách na
sněhu
Další pohybové činnosti a
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netradiční sporty podle
podmínek školy, zájmu a
moţností ţáků
Činnosti podporující pohybové
učení
zvládat podle pokynů
přípravu na pohybovou
činnost
reagovat na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti

znát a reagovat na smluvené
povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
znát nástupový a pochodový
tvar
znát pojmy z pravidel sportů
a soutěţí
jednat a chovat se v duchu
fair play

organizace při TV –
základní organizační
činnosti
komunikace v TV –
smluvené povely a signály
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností a her
zásady sportovního jednání
a chování; fair play
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OSV 2c
MKV 2
KK 3

Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Tělesná výchova
Ročník: 4. až 6.
Očekávané výstupy
Činnosti ovlivňující zdraví
Ţák by měl
zlepšovat svou tělesnou
zdatnost, pohybový projev a
správné drţení těla
vyuţívat osvojené pohybové
dovednosti při hrách a
soutěţích
zvládat podle pokynů
základní přípravu organismu
před pohybovou činností i
uklidnění organismu po
ukončení činnosti

podle pokynu uplatňovat
v pohybovém reţimu
korektivní cvičení

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
chápat význam sportování
pro zdraví
spojovat pravidelnou
kaţdodenní pohybovou
činnost se zdravím a
vyuţívat nabízené
příleţitosti

význam pohybu pro zdraví –
pohybový reţim, délka a
intenzita pohybu,
spontánní pohybové
činnosti a hry

příprava organismu –
příprava před pohybovou
činností, uklidnění po
zátěţi, protahovací cvičení

dbát na správné drţení těla
při různých činnostech i
provádění cviků
zvládat základní přípravu
organismu před pohybovou
činností i uklidnění
organismu po ukončení
činnosti
provádět protahovací a
napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
dbát na správné dýchání

zdravotně zaměřené činnosti
– správné drţení těla,
průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační,

podle pokynu uplatňovat
v pohybovém reţimu
korektivní cvičení,
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Přesahy a vazby

VU – Člověk a zdraví
OSV 1a
OSV 1c
KK 2

v souvislosti s vlastním
zdravotním oslabením

uplatňovat hygienické a
bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné
a bezpečné pohybové činnosti

především v souvislosti
s jednostrannou zátěţí nebo
vlastním svalovým
oslabením
dbát na správné drţení těla
při různých činnostech i
provádění cviků, projevovat
přiměřenou samostatnost a
vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
dbát na správné dýchání
dodrţovat pravidla
bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě, ve vodě

bezpečnost při pohybových
činnostech v různém
prostředí

VU – osobní hygiena

hygiena při TV – osobní
hygiena, hygiena cvičebního
prostředí, vhodné oblečení a
obuv

pouţívat vhodné sportovní
oblečení a sportovní obuv
uplatňovat zásady pohybové
hygieny

Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
rozvíjet základní
pohybové dovednosti
podle svých pohybových
moţností a schopností

psychomotorická, dechová
a jiná zdravotně zaměřená
cvičení

Rytmická a kondiční cvičení
– nácvik zátočky ve dvojicích
(učitel-dítě), pohybové
vyjádření hudebních pojmů:

pohybovat se v souladu
s rytmem hudby, říkanky
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HV – Hudebně pohybové
činnosti
ČJ – Dramatizace říkanek a
básniček

vysoko, nízko
dbát na správné drţení těla
při chůzi, běhu
zvládat základní
manipulace s míčem

Chůze – upevňování
správného drţení těla při
chůzi (vyrovnávání hlavy,
zad, vtaţení břicha, souhybné
pohyby paţí a nohou),
propínání pokrčené nohy,
dostatečné zdvihání chodidel,
chůze v zástupu za vedoucím
ţákem, nácvik chůze ve
dvojicích s drţením, postupné
zrytmizování chůze s udáním
tempa (vytleskávání,
bubnování apod., hudební
doprovod se zvýrazněním
rytmu), nácvik chůze po
schodech nahoru a dolů
střídavě levou a pravou
nohou, chůze s lehkým
předmětem v ruce
Běh – prohlubování nácviku
pohybu nohou a paţí při
běhu, pravidelné dýchání, běh
v zástupu za učitelem nebo
vedoucím ţákem, běh
udaným směrem, proběhnutí
nakreslené křivky na zemi,
volný běh kolem drobných
předmětů poloţených na zemi
(slalom), běh v daném tempu,
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OSV 2d
OSV 1c

výběh na daný signál ze stoje,
z dřepu
Skoky – poskoky na místě i
z místa snoţmo a střídavě na
jedné a druhé noze, poskoky
udaným směrem, poskoky
dokola (kolem předmětu na
zemi), skok přes čáru, lano,
přeskok napjaté gumy,
seskok z výše na měkkou
podloţku do dřepu, nácvik
skoku do dálky (bez rozběhu)
Lezení – podlézání, přelézání
a prolézání vhodných
překáţek, vystupování a
sestupování, přelézání
(ţebřiny, ţebřík), sjíţdění po
skluzavce (příp.lavičce
zavěšené do ţebřin), vylézání
po šikmé ploše

zvládat základy míčových
her
znát a dodrţovat základní
pravidla her

Házení a chytání – chytání
míče koulejícího se po zemi
(prudce), po šikmé ploše,
chytání hozeného míče,
nadhazování míče a chytání,
přehazování nízkých
překáţek, nácvik hodu míčem
do dálky horním obloukem

zvládat techniku hodu
kriketovým míčkem
uběhnout 60 m, 100 m, 300
m
zvládat taktiku při běhu –
k metě, při sprintu,
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OSV 2d
OSV 1c
MKV 2

vytrvalostního běhu, při
běhu terénem s překáţkami
skákat do dálky
nacvičit správnou techniku
skoku z místa

Základy sportovních her –
průpravné hry; základní
manipulace s míčem či
jiným herním náčiním
odpovídající
velikosti a hmotnosti;
hry s upravenými pravidly
zvládat cvičení na ţíněnce –
nácvik kotoulu, kolébky na
Základy atletiky – průpravné
zádech z dřepu spojného
atletické činnosti, varianty
provádět cvičení na švédské
chůze, běhy na krátké
bedně
vzdálenosti, motivovaný
zdokonalovat se ve cvičení
vytrvalostní běh (podle
na ostatním nářadí –
schopnosti ţáků), skok do
švédská bedna, lavičky,
dálky, hod míčkem
hrazda, kladina
HV – Hudebně pohybové
činnosti

znát a dodrţovat základní
pravidla her

Základy gymnastiky, kolébka
na zádech z dřepu spojného,
převaly stranou v lehu na
rovné podloţce (napjaté
nohy, vzpaţmo), nácvik
kotoulu
Smíšené visy na nízké hrazdě
(za ruce i nohy) s výdrţí
Změny postojů a poloh
Chůze po lavičce s obratem,
chůze po
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VU – Rozmanitost přírody.
Místo, kde ţijeme

EV 4

lavičce ve dřepu, chůze po
nízké
kladině (obrácené lavičce)
Výskok na 2-3 díly švédské
bedny do
vzporu klečmo, dřep, stoj,
seskok
Pohybové hry – pohybové
hry s různým zaměřením,
s vyuţitím tradičního i
netradičního náčiní, bez
náčiní;
motivační, tvořivé a
napodobivé hry
zvládat pohyb v terénu,
základní turistické znalosti

Turistika a pobyt v přírodě –
chování v přírodě, ochrana
přírody, chůze v terénu

seznámit se s netradičními
sporty

Další pohybové činnosti a
netradiční sporty podle
podmínek školy, zájmu a
moţností ţáků

získat základní informace o
nebezpečí na horách

Pobyt v zimní přírodě – hry na
sněhu a na ledě, základní
techniky pohybu a jízdy na
saních a bobech, bezpečnost
při
pohybových
aktivitách na sněhu
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Činnosti podporující pohybové
učení
rozumět základním termínům
tělocvičné terminologie a
reagovat na pokyny
k provádění vlastní pohybové
činnosti

znát základní tělocviční
pojmy – názvy pohybových
činností, tělocvičného nářadí
a náčiní
rozumět povelům pořadových
cvičení a správně na ně
reagovat
jednat a chovat se v duchu
fair play
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organizace při TV –
základní organizační
činnosti
komunikace v TV –
smluvené povely a signály
zásady sportovního jednání
a chování; fair play

OSV 2c
MKV 2
KK 3

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Tělesná výchova
Ročník: 7. a 8.
Očekávané výstupy
Činnosti ovlivňující zdraví
Ţák by měl
cíleně se připravit na
pohybovou činnost a její
ukončení

usilovat o zlepšení úrovně
pohybových schopností a o
zdokonalování základních
lokomocí a pohybových
dovedností
vyuţívat základní
kompenzační a relaxační
techniky

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
chápat význam sportování
pro zdraví
spojovat pravidelnou
kaţdodenní pohybovou
činnost se zdravím a
vyuţívat nabízené
příleţitosti
vyuţít strečink a protahovací
cvičení na začátku a konci
hodiny
zvládnout jednoduchá
speciální cvičení související
s vlastním oslabením,
únavou

význam pohybu pro zdraví –
pohybový reţim, pohybové
aktivity

Rozvoj rychlostních,
vytrvalostních,
silových a koordinačních
schopností:
Chůze –v daném rytmu téţ
přes nízké překáţky, chůze
v zástupu, nácvik chůze vzad
Běh – přirozený, běh na 1016 m s výběhem na daný
signál ze stoje, dřepu, sedu i
kleku, plynulé zrychlování a
zpomalování běhu podle
daného tempa, změny směru
běhu, běh po kruţnici, po
„osmičce“, nácvik běhu
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Přesahy a vazby

OSV 1d
KK 2

s přeskokem přes nízkou
překáţku
Skoky – poskoky na místě i
z místa daným směrem,
přeskok nízkých překáţek,
napjaté gumy, seskok z výše
na měkkou podloţku do
dřepu, skok do dálky (bez
rozběhu i s rozběhem),
poskoky v dřepu, poskoky
s obraty;
Lezení – zdokonalování dříve
osvojených druhů lezení,
podlézání,
přelézání, prolézání, sjíţdění,
výstup p o šikmé lavičce
chůzí,
lezením, plíţením, zlézání
přírodních překáţek
Házení a chytání – hod do
dálky a do výšky horním
obloukem, koulení míče na
cíl, chytání míče odraţeného
o zem, přehazování vyšších
překáţek, prohazování obručí
apod.;
zvedání plného míče v kleku
a ve stoji, koulení a
přitahování plného míče
v kleku
Cvičení s gymnastickými
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siliči, cvičení se švihadly
Prevence a korekce
svalových dysbalancí,
průpravná, kondiční,
koordinační, koncentrační a
postřehová cvičení,
kompenzační, vyrovnávací,
relaxační cvičení

znát zásady ošetření
drobných poranění, umět
poţádat o pomoc
uplatňovat bezpečné chování
v přírodě a v silničním
provozu

umět poskytnout první
pomoc
umět poţádat o pomoc

VU – osobní hygiena

Opakování a obměňování
cviků z niţších ročníků

chápat význam bezpečného
chování v přírodě a
v silničním provozu
seznamovat se s pravidly
silničního provozu

Cvičení ke správnému drţení
těla a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
Ošetření drobných poranění,
umět poţádat o pomoc
Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech,
vhodný oděv a obuv ve
specifickém prostředí

Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
zvládat v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované

hrát fotbal, házenou,
košíkovou a vybíjenou
s upravenými pravidly

Pohybové hry s různým
zaměřením pohybové hry
s netradičními pomůckami
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HV – Hudebně pohybové
činnosti
OSV 2d

pohybové dovednosti a
vyuţívat je ve hře, soutěţi,
při rekreačních činnostech

ovládat míč a střelbu
v pohybu, ovládat základy
obranného a útočného
systému
vyuţít netradiční pomůcky
dle moţností školy

snaţit se o co
nejsprávnější provedení
pohybové činnosti

zvládnout kolébku, převaly,
kotouly
reagovat na rychlé změny
poloh a postojů

sportovní hry s upravenými
pravidly
základy fotbalu, házené,
košíkové, vybíjené
závodivé hry, honičky

nácvik cvalu stranou a
vpřed
nácvik přísunného kroku
vpřed i vzad
vyjádřit takt potleskem,
podupem
cvičit s náčiním i bez náčiní
při hudbě (improvizace)

Gymnastika, cvičení
s náčiním a na vybraném
nářadí
Kolébka, převaly, kotouly
Smíšené visy na nízké hrazdě
Rychlé změny postojů a
poloh, rovnováţné postoje
Výskok na 3-4 díly švédské
bedny do
vzporu klečmo, vztyk,
seskok

zvládnout základy
atletických disciplín- běh
na krátké tratě, skok do
výšky, skok do dálky, hod
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Rytmické a kondiční formy
cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem –
nácvik cvalu stranou a vpřed,
nácvik přísunného kroku
vpřed i vzad, vyjádření ¾
taktu potleskem, podupem,
popř. trojdupem, pohybové
vyjádření pojmů: vysoko,
nízko, pomalu, rychle,
cvičení s náčiním i bez náčiní

OSV 1c

HV – Hudebně pohybové činnosti

míčkem, hod granátem a
vrh koulí
umět plynule spojit rozběh
s odrazem

při hudbě (improvizace)
Atletika – starty, běhy na
dráze v terénu (podle
schopností a moţností ţáků),
skok do dálky, skok do
výšky, hod míčkem, hod
granátem, vrh koulí

orientovat se v přírodě
získat základní poznatky o
táboření
získat základní turistické
dovednosti
chránit přírodu

Turistika a pobyt v přírodě –
základní poznatky z turistiky,
chůze a orientace v terénu,
táboření, základní turistické
dovednosti, ochrana přírody

Základní techniky jízdy na
lyţích, na sáňkách a bobech
Pobyt v zimní přírodě
Bezpečnost pohybu v zimní
horské krajině a při
pohybových aktivitách na
sněhu (podle podmínek
školy)

zvládnout vybrané zimní
sporty (dle podmínek
školy)
dodrţovat pravidla
bezpečného pohybu a
pobytu v zimní krajině
zvládnout v souladu
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PŘ – Zásady ochrany přírody a
ţivotního prostředí
- praktické poznávání přírody

PŘ – Zásady ochrany přírody a
ţivotního prostředí

s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednosti
projevit zájem o další (i
netradiční) pohybové
činnosti

Činnosti podporující pohybové
učení
dodrţovat dohodnutou
spolupráci v druţstvu při
kolektivních hrách
sledovat určené prvky
pohybové činnosti a výkony

Další ( i netradiční) pohybové
činnosti (podle podmínek
školy a zájmu ţáků)

uţívat osvojované názvosloví
(ve slovní i grafické podobě)
na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka
reagovat na pokyny
k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
jednat a chovat se v duchu
fair play, dodrţovat pravidla
her s soutěţí
změřit základní pohybové
výkony a porovnat je
s předchozími výsledky

Komunikace v TV,
smluvené povely a signály,
základy odborné
terminologie, vzájemná
komunikace při
osvojovaných pohybových
činnostech
pravidla osvojovaných
pohybových činností,
základní pravidla her
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OSV 2c
MKV 2
KK 3

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Tělesná výchova
Ročník: 9. a 10.
Očekávané výstupy
Činnosti ovlivňující zdraví
Ţák by měl
cíleně se připravit na
pohybovou činnost a její
ukončení

usilovat o zlepšení úrovně
pohybových schopností a o
zdokonalování základních
lokomocí a pohybových
dovedností
vyuţívat základní
kompenzační a relaxační
techniky

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
chápat význam sportování
pro zdraví
spojovat pravidelnou
kaţdodenní pohybovou
činnost se zdravím a
vyuţívat nabízené
příleţitosti
vyuţít strečink a protahovací
cvičení na začátku a konci
hodiny
zvládnout jednoduchá
speciální cvičení související
s vlastním oslabením,
únavou

význam pohybu pro zdraví –
pohybový reţim, pohybové
aktivity

Rozvoj rychlostních,
vytrvalostních,
silových a koordinačních
schopností:
Chůze –v daném rytmu téţ
přes nízké překáţky, chůze
v zástupu, nácvik chůze vzad
Běh – přirozený, běh na 1016 m s výběhem na daný
signál ze stoje, dřepu, sedu i
kleku, plynulé zrychlování a
zpomalování běhu podle
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Přesahy a vazby

OSV 1d
KK 2

daného tempa, změny směru
běhu, běh po kruţnici, po
„osmičce“, nácvik běhu
s přeskokem přes nízkou
překáţku
Skoky – poskoky na místě i
z místa daným směrem,
přeskok nízkých překáţek,
napjaté gumy, seskok z výše
na měkkou podloţku do
dřepu, skok do dálky (bez
rozběhu i s rozběhem),
poskoky v dřepu, poskoky
s obraty;
Lezení – zdokonalování dříve
osvojených druhů lezení,
podlézání,
přelézání, prolézání, sjíţdění,
výstup p o šikmé lavičce
chůzí,
lezením, plíţením, zlézání
přírodních překáţek
Házení a chytání – hod do
dálky a do výšky horním
obloukem, koulení míče na
cíl, chytání míče odraţeného
o zem, přehazování vyšších
překáţek, prohazování obručí
apod.;
zvedání plného míče v kleku
a ve stoji, koulení a
přitahování plného míče
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v kleku
Cvičení s gymnastickými
siliči, cvičení se švihadly
Prevence a korekce
svalových dysbalancí,
průpravná, kondiční,
koordinační, koncentrační a
postřehová cvičení,
kompenzační, vyrovnávací,
relaxační cvičení

znát zásady ošetření
drobných poranění, umět
poţádat o pomoc
uplatňovat bezpečné chování
v přírodě a v silničním
provozu

umět poskytnout první
pomoc
umět poţádat o pomoc

Opakování a obměňování
cviků z niţších ročníků

chápat význam bezpečného
chování v přírodě a
v silničním provozu
seznamovat se s pravidly
silničního provozu

Cvičení ke správnému drţení
těla a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
Ošetření drobných poranění,
umět poţádat o pomoc
Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech,
vhodný oděv a obuv ve
specifickém prostředí

Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
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VU – osobní hygiena

zvládat v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a
vyuţívat je ve hře, soutěţi,
při rekreačních činnostech

hrát fotbal, házenou,
košíkovou a vybíjenou
s upravenými pravidly
ovládat míč a střelbu
v pohybu, ovládat základy
obranného a útočného
systému
vyuţít netradiční pomůcky
dle moţností školy

Pohybové hry s různým
zaměřením pohybové hry
s netradičními pomůckami
sportovní hry s upravenými
pravidly
základy fotbalu, házené,
košíkové, vybíjené
závodivé hry, honičky

snaţit se o co
nejsprávnější provedení
pohybové činnosti

zvládnout kolébku, převaly,
kotouly
reagovat na rychlé změny
poloh a postojů

nácvik cvalu stranou a
vpřed
nácvik přísunného kroku
vpřed i vzad
vyjádřit takt potleskem,
podupem
cvičit s náčiním i bez náčiní
při hudbě (improvizace)

Gymnastika, cvičení
s náčiním a na vybraném
nářadí
Kolébka, převaly, kotouly
Smíšené visy na nízké hrazdě
Rychlé změny postojů a
poloh, rovnováţné postoje
Výskok na 3-4 díly švédské
bedny do
vzporu klečmo, vztyk,
seskok

zvládnout základy
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Rytmické a kondiční formy
cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem –
nácvik cvalu stranou a vpřed,
nácvik přísunného kroku
vpřed i vzad, vyjádření ¾
taktu potleskem, podupem,
popř. trojdupem, pohybové

HV – Hudebně pohybové
činnosti
OSV 2d
OSV 1c

HV – Hudebně pohybové činnosti

atletických disciplín- běh
na krátké tratě, skok do
výšky, skok do dálky, hod
míčkem, hod granátem a
vrh koulí
umět plynule spojit rozběh
s odrazem

vyjádření pojmů: vysoko,
nízko, pomalu, rychle,
cvičení s náčiním i bez náčiní
při hudbě (improvizace)
Atletika – starty, běhy na
dráze v terénu (podle
schopností a moţností ţáků),
skok do dálky, skok do
výšky, hod míčkem, hod
granátem, vrh koulí

orientovat se v přírodě
získat základní poznatky o
táboření
získat základní turistické
dovednosti
chránit přírodu

Turistika a pobyt v přírodě –
základní poznatky z turistiky,
chůze a orientace v terénu,
táboření, základní turistické
dovednosti, ochrana přírody
Základní techniky jízdy na
lyţích, na sáňkách a bobech
Pobyt v zimní přírodě
Bezpečnost pohybu v zimní
horské krajině a při
pohybových aktivitách na
sněhu (podle podmínek
školy)

zvládnout vybrané zimní
sporty (dle podmínek
školy)
dodrţovat pravidla
bezpečného pohybu a
pobytu v zimní krajině
zvládnout v souladu
s individuálními

Další ( i netradiční) pohybové
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PŘ – Zásady ochrany přírody a
ţivotního prostředí
- praktické poznávání přírody

PŘ – Zásady ochrany přírody a
ţivotního prostředí

předpoklady osvojované
pohybové dovednosti
projevit zájem o další (i
netradiční) pohybové
činnosti

Činnosti podporující pohybové
učení
dodrţovat dohodnutou
spolupráci v druţstvu při
kolektivních hrách
sledovat určené prvky
pohybové činnosti a výkony

činnosti (podle podmínek
školy a zájmu ţáků)

uţívat osvojované názvosloví
(ve slovní i grafické podobě)
na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka
reagovat na pokyny
k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
jednat a chovat se v duchu
fair play, dodrţovat pravidla
her s soutěţí
změřit základní pohybové
výkony a porovnat je
s předchozími výsledky

Komunikace v TV,
smluvené povely a signály,
základy odborné
terminologie, vzájemná
komunikace při
osvojovaných pohybových
činnostech
pravidla osvojovaných
pohybových činností,
základní pravidla her
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OSV 2c
MKV 2
KK 3

5.13. Pracovní výchova
5.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
5.13.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Pracovní výchova je obsahově seí vzdělávací oblastí Člověk a svět práce. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Člověk a svět práce je rozdělen na tématické okruhy:
1. stupeň:
 Sebeobsluha
 Práce s drobným materiálem
 Práce montážní a demontážní
 Pěstitelské práce
 Práce v domácnosti
2. stupeň:
 Práce s technickými materiály
 Práce s montážní a demontážní
 Pěstitelské práce
 Práce v domácnosti
Předmět Pracovní výchova úzce spjat s ostatními předměty (Přírodověda – druhy látek a jejich vlastnosti; tělesná výchova – pohybové
hry, první pomoc; výchova ke zdraví – zdravá výţiva; výtvarná výchova – prostorové práce, výroba uměleckých předmětů; matematika a její
aplikace – geometrie, třídění; výchova k občanství – rodina; dějepis – historické předměty, český jazyk – popis pracovního postupu,
komunikace; věcné učení – člověk, ţivá příroda, ochrana ţivotního prostředí; informatika – práce s textovým editorem).
Cílem vyučovacího předmětu je rozvoj motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků
z různých pracovních oblastí, vedení k přesnosti, vytrvalosti a systematičnosti při plnění pracovních úkolů, vytvoření pozitivního vztahu k práci,
porozumění pojmům a návodům, orientace v jednoduché technické dokumentaci, práce v kolektivu a odpovědnost za své i společné výsledky
práce, osvojení dovedností při pouţívání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím, poznání pracovních činností
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a orientace v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností pro uplatnění při volbě povolání, dodrţování
hygienických a bezpečnostních pravidel při práci.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tématické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopností poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- komunikace
- spolupráce a soutěţivost
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 Výchova demokratického občana
- občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- etnický původ
Enviromentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky ţivota
Při výuce předmětu Pracovní výchova jsou nejvíce zastoupeny metody a formy: praktický nácvik pracovních dovedností a postupů,
demonstrace, pozorování a pokusy, formy vzájemné komunikace, dramatizace, exkurze, besedy, sociální učení a chování, dle moţností školy i
ţáků lze zpracovávat projekty. Při výuce vyuţíváme jak hromadné, skupinové vyučování tak individuální přístup dle potřeby ţáka.
Vyučovací předmět je realizován v 1. – 10. ročníku:
1. ročník
3 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
2. ročník
3 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
3. ročník
3 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
4. ročník
4 hodiny týdně
5. ročník
4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
6. ročník
4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
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7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník

5 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
5 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
6 hodin týdně + 2 disponibilní hodiny
6 hodin týdně + 2 disponibilní hodiny

Výuka se realizuje ve třídě, na školním pozemku, ve cvičné kuchyňce, v dřevodílně a kovodílně.
Učivo je předkládáno ţákům formami a metodami zohledňujícími jejich individuální moţnosti, přičemţ se snaţíme o co nejvyšší dosaţení
vědomostí, dovedností a schopností.

5.13.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
1.Kompetence k učení
- učíme praktickou činností – osahat, vyzkoušet, zapojit co nejvíce smyslů při poznávání různých druhů materiálů, nástrojů
- pracovní postupy učíme nápodobou, dbáme na správné drţení nástrojů, sloţitější pracovní postupy rozfázujeme
- učíme ţáky správnému technickému názvosloví a vedeme je k porozumění obecně pouţívaných pojmů při práci přímým sdělováním,
vysvětlováním a ukázkou
- klademe důraz na orientaci v textu, knize a rozvíjíme informační gramotnost
- vedeme ţáky k uvědomění si vlastních pokroků, sebepoznání a sebehodnocení
- motivujeme ţáky k učení pro vlastní budoucnost uváděním příkladů z běţného ţivota
- pořádáme pro ţáky besedy, výlety, exkurze do učilišť, na Úřadě práce apod., podporujeme k vlastní profesní orientaci
- seznamujeme ţáky s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku návštěvou muzeí, exkurzí a samotnou aktivní
činností ţáků při vyhledávání informací
2. Kompetence k řešení problémů
- seznamujeme ţáky s problémovými situacemi a vedeme je k rozpoznání problému, promýšlení postupů a způsobu řešení aplikováním na
praktických cvičeních
- utváříme u ţáků pocit důvěry k učitelům, vyslechneme ţákovu ţádost o radu při řešení sloţitějšího problému
- pozitivním hodnocením posilujeme u ţáků sebedůvěru a vůli překonávat ţivotní překáţky
- nacvičujeme se ţáky chování při mimořádných událostech, přivolání v případě ohroţení formou modelových komunikačních situací
- při řešení problému stanovujeme posloupnost jednotlivých etap řešení
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3. Kompetence komunikativní
- vedeme ţáky k respektování pravidel vzájemné komunikace, k souvislému vyjadřování nácvikem monologu, dialogu a dalších forem
komunikace
- opakováním upevňujeme komunikační dovednosti v ústním i písemném projevu a popisu postupu práce
- stálým opakováním poskytujeme ţákům dostatek názorného materiálu, obrázků, textů a ověřujeme porozumění jeho obsahu
- vytváříme prostor pro rozšiřování slovní zásoby a správné terminologie pro oblast pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek
- uplatňujeme při vyučování prezentaci ţáků a jejich výsledků práce
4. Kompetence sociální a personální
- vedeme ţáky k sebepoznání porovnáváním vlastní osoby s ostatními, porovnáváním výsledků své práce a výkonů s výsledky a výkony
ostatních, vzájemným hodnocením, sebehodnocením
- pěstujeme u ţáků pocit sounáleţitosti s kolektivem, kamarádské vztahy, pomáhající chování v rámci práce ve skupinách
- vytváříme u ţáků dovednost přijmout i negativní hodnocení rozborem ţákovských prací
- pomocí sociálních her a dialogů vedeme ţáky k přijímání odlišností jako obohacení sebe sama
- společně se ţáky vytváříme pravidla pro práci ve třídě, pro skupinovou a týmovou práci a učíme ţáky respektovat je
- seznamujeme ţáky s problematikou šikany a chováním při setkání se šikanou formou besed
5. Kompetence občanské
- dbáme na respektování pravidel určených školním řádem a seznamujeme ţáky s právy a povinnostmi občanů s ukázkami důsledků při
jejich nedodrţení či porušení v naší společnosti
- prakticky nacvičujeme komunikaci s úřady vyplňováním tiskopisů, návštěvami úřadů, orientací na úřadech a institucích
- zdůvodňujeme potřebu pomáhat starým, nemocným lidem, lidem s handicapem
- zúčastňujeme se ekologicky zaměřených akcí, třídíme odpad, vedeme ţáky k ochraně ţivotního prostředí aktivní činností ţáků
v projektovém vyučování
- diskutujeme se ţáky o významu vzdělání a profesnímu uplatnění
- navozujeme modelové krizové situace a učíme ţáky nápodobou, jak se chovat v těchto situacích a jak se řídit pokyny kompetentních osob
- vedeme ţáky k chápání ekologických souvislosti, ochraně a oceňování naší kulturní tradice a historického dědictví
- demonstrací a názornými ukázkami vedeme ţáky k poznání a pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických
podmínek ţivota naší společnosti
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6. Kompetence pracovní
- dbáme na osvojení pracovních návyků při všech manuálních činnostech ţáka, zacházení s pracovními nástroji pomocí demonstrace a
ukázky
- zdokonalujeme pracovní činnosti (práce s různým materiálem – papír, textil, dřevo, kov) soustavným procvičováním a opakováním
pracovním operací a postupů
- rozvíjíme jejich dovednosti a návyky potřebné při tvorbě výrobků v návaznosti na uţitý materiál metodou nácviku pracovních dovedností
- posilujeme u ţáků pracovní výdrţ, koncentraci na pracovní výkon a dokončení výrobku za pomoci motivace, soutěţí, pochvaly
- motivujeme ţáky k práci, pozitivně hodnotíme kaţdý pokrok
- dodrţujeme zásady psychohygieny, hygieny práce a zásady bezpečnosti při práci zařazováním relaxačních a tělovýchovných chvilek
- správným způsobem uţití materiálu a nástrojů vedeme ţáky k šetrnosti a ochraně ţivotního prostředí
- přímým sdělováním a ukázkou upevňujeme dodrţování jednoduchého pracovního postupu práci podle návodu, náčrtu, orientaci
v jednoduchém technickém výkresu
- v rámci projektového vyučování podporujeme tvořivost a samostatnost ţáků
- poskytujeme dostatek informací, technologických postupů, různého materiálu a pomůcek pro rozvoj tvořivosti, která vede k uplatňování
vlastních nápadů při samostatné práci
- rozvíjíme poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich uţitných vlastností, surovin a plodin pro projekty a
další činnosti ţáků
- zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţáků a podle potřeby ţákům v jednotlivých činnostech pomáháme
- získanými znalostmi a zkušenostmi vytváříme u ţáků konkrétní představu o pracovních činnostech běţných profesí a moţnostech svého
budoucího pracovního uplatnění
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 1.
Očekávané výstupy
SEBEOBSLUHA
Ţák by měl
zvládnout základní
hygienické návyky a
sebeobsluţné činnosti

zvládnout oblékání a
svlékání oděvu, skládání a
uloţení oděvu, obouvání

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
zvládnout základní
hygienické návyky,
správné pouţívání WC

základní hygienické
návyky

naučit se správně pouţívat
jednotlivé úkony osobní
hygieny
zvládnout úkoly nácviku
sebeobsluţné činnosti

osobní hygiena – umývání
rukou a obličeje, čištění
zubů, pouţívání hřebenu a
kapesníku

zvládnout úkoly nácviku
sebeobsluhy - manuální
úkony potřebné k oblékání
a svlékání

svlékání a oblékání prádla
a oděvů, rozepínání a
zapínání knoflíků a
zdrhovadel

zvládnout manuální
dovednosti k obouvání

obouvání a zouvání,
šněrování
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Přesahy a vazby
OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
VU – péče o zdraví a
zevnějšek
o KK1, KK5, KK6

o KK1, KK2, KK6

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
třídit různé druhy
drobného materiálu podle
velikosti, tvaru, barev

určit a třídit podle
velikosti, tvaru, barev

práce s drobným
materiálem (přírodniny,
korálky a netradiční
materiál)

OSV - rozvoj schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
M – třídění, prostorová
orientace, geometrické tvary
o KK1, KK2, KK 3, KK6

zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály
a pomůckami

PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
zvládat elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

zvládat základní manuální
dovednosti
umět si rozdat, sbírat a
ukládat pomůcky

základní pracovní návyky,
činnosti k rozvoji jemné
motoriky (navlékání,
přebírání, seznámení
s vlastnostmi papíru)
dodrţování bezpečnosti

zvládat elementární
dovednosti – sestavuje,
spojuje, skládá, rozkládá

praktické dovednosti pro
rozvoj jemné motoriky –
stavebnice, kostky

o KK1, KK2, KK6

OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
M – třídění, prostorová
orientace, geometrické tvary
o KK1, KK2, KK3, KK6
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PĚSTITELSKÉ PRÁCE
provádět pozorování
přírody

pozorovat a porovnávat
přírodu v jednotlivých
ročních obdobích

pozorování přírody –
vycházky

EV – ekosystémy – les
VV – malba, kresba
HV – zpěv písní
VU – roční období
o KK1, KK2, KK3, KK5

pečovat o nenáročné
rostliny ve třídě –
zalévání, vymývání misek,
odstranění suchých listů

pěstování pokojových
rostlin
zalévání rostlin na
pozemku

o KK1, KK5, KK6

upravit stůl pro stolování

jednoduchá úprava stolu

o KK1, KK4, KK6

chovat se vhodně při
stolování

umět se chovat vhodně při
stolování ve třídě a v
jídelně

pravidla správného
stolování

zvládat drobné úklidové
práce

zvládat drobné úklidové
práce – utírání prachu,
sbírání a odnášení
odpadků

drobné úklidové práce

pečovat o nenáročné
rostliny v bytě i na
zahradě

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
upravit stůl pro
jednoduché stolování

ŘV - dramatizace
o KK1, KK2, KK4
OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
o KK1, KK2, KK6
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 2.
Očekávané výstupy
SEBEOBSLUHA
Ţák by měl
zvládnout základní
hygienické návyky a
sebeobsluţné činnosti

zvládnout oblékání a
svlékání oděvu, skládání a
uloţení oděvu, obouvání

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
zvládnout základní
hygienické návyky,
správné pouţívání WC
získat návyk udrţovat
pracovní předměty
v normální vzdálenosti od
očí

základní hygienické
návyky

Přesahy a vazby
VU – osobní hygiena
o KK1, KK5, KK6

správně pouţívat
jednotlivé úkony osobní
hygieny
zvládnout sebeobsluţné
činnosti

osobní hygiena – umývání
rukou a obličeje, čištění
zubů, pouţívání hřebenu a
kapesníku

zvládnout manuální úkony
potřebné k oblékání a
svlékání

svlékání a oblékání prádla
a oděvů, rozepínání a
zapínání háčků a patentů
skládání oděvů

zvládnout manuální
dovednosti k obouvání

obouvání a zouvání,
šněrování
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OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
o KK1, KK2, KK6

udrţovat pořádek ve svých
věcech i ve svém okolí

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
třídit různé druhy
drobného materiálu podle
velikosti, tvaru, barev
zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály
a pomůckami

vytvářet jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i netradičních
materiálů

dbát na čistotu a pořádek,
vše ukládat na určené
místo

péče o osobní věci a školní
pomůcky

určit a třídit podle
velikosti, tvaru, barev

práce s drobným
materiálem – třídění

TV – hry
o KK1, KK6

M – třídění, prostorová
orientace, geometrické tvary
o KK1, KK2, KK3, KK6

zvládat základní manuální
dovednosti - přesýpání,
překládání, navlékání,
lepení, stříhání

základní pracovní návyky,
činnosti k rozvoji jemné
motoriky, dodrţování
bezpečnosti
manipulace s drobným
materiálem
práce s jehlou, nůţkami,
tiskátky apod.

umět mačkat, trhat,
vytrhávat, překládat,
stříhat a lepit

práce s papírem, kartonem

modelovat mačkáním,
hnětením, stlačováním

práce s modelovací
hmotou, hlínou

splétat, navíjet a stříhat
provázky a podobný

práce s provázkem, vlnou,
slámou, textilem

OSV - rozvoj schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
o KK1, KK2, KK6

VV – prostorové práce
o KK1, KK2, KK3, KK6
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materiál
PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
zvládat elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
provádět pozorování
přírody

pečovat o nenáročné
rostliny v bytě i na
zahradě

zvládat elementární
dovednosti – sestavuje,
spojuje, skládá, rozkládá
sestavit jednoduché
modely podle názorné
předlohy

praktické dovednosti pro
rozvoj jemné motoriky –
prostorové stavebnice,
kostky, mozaiky

pozorovat a porovnávat
přírodu v jednotlivých
ročních obdobích
pozorování podmínek pro
ţivot rostlin

pozorování přírody –
vycházky

pečovat o nenáročné
rostliny ve třídě

o KK1, KK2, KK3, KK6

EV – základní
podmínky ţivota –
voda, světlo

pokusy (význam vody,
světla, tepla, vzduchu a
půdy)

VU – roční období

pěstování pokojových
rostlin
klíčení rostlin v koutku
ţivé přírody

VV – barvy v přírodě
HV – písně o květinách

pěstování rostlin na
zahradě

pěstování rostlin na
zahradě – zalévání, pletí,
sklizeň

dodrţovat zásady
bezpečnosti při práci na

zásady bezpečnosti práce,
pracovní oděv a hygiena
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M – třídění, prostorová
orientace, geometrické tvary

o KK2, KK3, KK6

o KK1, KK2, KK5, KK6

pouţívat lehké zahradní
náčiní

pozemku
umět pojmenovat a
pracovat s lehkým
zahradním náčiním

zahradní náčiní
úprava půdy

OSV - rozvoj schopností
poznávání – dovednosti
pro učení
VU – sezónní práce

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
upravit stůl pro
jednoduché stolování
chovat se vhodně při
stolování

o KK1, KK6
upravit stůl pro stolování

jednoduchá úprava stolu

umět se chovat vhodně při
stolování ve třídě a v
jídelně

pravidla správného
stolování

o KK1, KK4, KK5
OSV – komunikace
v různých situacích
VU, ŘV – základní pravidla
společenského chování
o KK1, KK4, KK5

orientovat se v základním
vybavení kuchyně

orientovat se ve vybavení
kuchyně - uloţení
umět pojmenovat
kuchyňské nádobí a náčiní

základní vybavení
kuchyně

zvládat drobné úklidové
práce

zvládat drobné úklidové
práce – utírání prachu,
zametání podlahy

úklidové práce

o KK1, KK2, KK6

ŘV – dramatizace
o KK1, KK6
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 3.
Očekávané výstupy
SEBEOBSLUHA
Ţák by měl
zvládnout základní
hygienické návyky a
sebeobsluţné činnosti

Dílčí výstupy
Ţák by měl
zvládnout základní
hygienické návyky,
správné drţení těla

Učivo

Přesahy a vazby

základní hygienické
návyky

VU – péče o zevnějšek,
osobní hygiena
o KK1, KK6

zvládnout oblékání a
svlékání oděvu, skládání a
uloţení oděvu, obouvání

udrţovat pořádek ve svých
věcech i ve svém okolí

zvládnout jednotlivé
úkony osobní hygieny a
sebeobsluhy

osobní hygiena

zvládnout základní
sebeobsluţné činnosti
spojené s oblékáním a
svlékáním, skládáním a
ukládáním oděvů

svlékání a oblékání prádla
a oděvu, upevňování
pásků, skládání oděvu

zvládnout manuální
dovednosti k obouvání

obouvání a zouvání,
šněrování

dbát na pořádek a čistotu
ve svých věcech i ve svém
okolí
dbát na bezpečnost při
práci

péče o osobní věci a školní
pomůcky
úprava prostředí třídy,
školy
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TV – hry
o KK1, KK2, KK6

OSV – rozvoj schopností
poznávání – dovednosti pro
učení
o KK1, KK6

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
třídit různé druhy
drobného materiálu podle
velikosti, tvaru, barev

určit a třídit podle
velikosti, tvaru, barev

práce s drobným
materiálem, přírodninami
– třídění

M – třídění, prostorová
orientace, geometrické tvary
TV – pohybové hry
o KK1, KK2, KK3, KK6

zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály
a pomůckami

zvládat základní manuální
dovednosti - překládání,
navlékání, lepení, stříhání,
aranţovat

základní pracovní návyky,
činnosti k rozvoji jemné
motoriky

o KK1, KK2, KK6

manipulace s drobným
materiálem
vytvářet jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i netradičních
materiálů

pracovat podle slovního
návodu

umět mačkat, trhat,
vytrhávat, stříhat,
překládat a lepit

práce s papírem,
kartonem, folií

modelovat mačkáním,
válením a přímým
pohybem dlaní na
podloţce

práce s modelovací
hmotou, hlínou, těsto,
modurit

splétat, navíjet a stříhat
provázky a podobný
materiál

práce s provázkem, vlnou,
slámou, textilem – uzel,
klička

pracovat podle
jednoduchého slovního
návodu, rozumí pracovním

jednoduché pracovní
operace a postupy
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VDO – občan, občanská
společnost a stát –
vzájemná komunikace a
spolupráce
VV - prostorové práce
o KK1, KK2, KK6

o KK1, KK2, KK3, KK6

operacím
PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
zvládat elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
provádět pozorování
přírody

pečovat o nenáročné
rostliny v bytě i na
zahradě

zvládat elementární
dovednosti – sestavuje,
spojuje, skládá, rozkládá,
šroubuje
sestavit jednoduché
modely podle názorné
předlohy

praktické dovednosti pro
rozvoj jemné motoriky –
prostorové a plošné
stavebnice, mozaiky,
špejle, dřívka a tyčky

M – třídění, prostorová
orientace, geometrické tvary

pozorovat a porovnávat
přírodu v jednotlivých
ročních obdobích
pozorování podmínek pro
ţivot rostlin

pozorování přírody –
vycházky

VU – roční období

pečovat o nenáročné
rostliny ve třídě

pěstování pokojových
rostlin
klíčení rostlin v koutku
ţivé přírody

pěstování rostlin na
zahradě

pěstování rostlin na
zahradě – zelenina,
květiny
úprava půda, setí, sadba,
zalévání, pletí a sklizeň

o KK1, KK2, KK6

o KK1, KK2, KK3, KK6

pokusy (význam vody,
světla, tepla, vzduchu a
půdy)
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ŘV – názvy pokojových
květin
HV – zpěv (květiny v písni)
VV – kresba, malba květin
o KK1, KK2, KK5, KK6

pouţívat lehké zahradní
náčiní

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
upravit stůl pro
jednoduché stolování

dodrţovat zásady
bezpečnosti při práci na
pozemku

zásady bezpečnosti práce
při práci s náčiním,
pracovní oděv a hygiena

umět pojmenovat a
pracovat s lehkým
zahradním náčiním –
motyčka, hrábě, rýč

zahradní náčiní – úprava
půdy
hrabání listí

upravit stůl pro stolování

jednoduchá úprava stolu

VU – sezónní práce na
Zahradě
HV – písně a říkadla
o KK1, KK6

MKV – etnický původ –
odlišnost lidí
o KK1, KK4, KK5

připravit jednoduchý
pokrm na základě daného
pracovního postupu

chovat se vhodně při
stolování

nakoupit základní
potraviny
připravit jednoduchý
pokrm

výběr, nákup a skladování
potravin
příprava svačiny
základní dovednosti
k přípravě pokrmu

seznámit se s bezpečností
práce v kuchyni

bezpečnost při práci v
kuchyni

umět se chovat vhodně při
stolování ve třídě a v
jídelně

pravidla správného
stolování

ŘV – dialog
o KK1, KK2, KK4, KK6

VU, ŘV – zásady
společenského chování
o KK4, KK5, KK6
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orientovat se v základním
vybavení kuchyně

orientovat se ve vybavení
kuchyně - uloţení
umět pojmenovat
kuchyňské nádobí, náčiní
a spotřebiče

základní vybavení
kuchyně, kuchyňské
spotřebiče

zvládat drobné úklidové
práce

zvládat drobné úklidové
práce – mytí a utírání
nádobí

úklidové práce

o

KK2, KK6

ŔV – dramatizace, scénky
o KK1, KK2, KK6
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 4.
Očekávané výstupy
SEBEOBSLUHA
Ţák by měl
pečovat o své tělo, svůj
zevnějšek i své osobní
věci

zvládat běţnou údrţbu
oděvu i obuvi

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
pracovat podle předlohy a
vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z drobných
materiálů

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
zdokonalovat
sebeobsluţné činnosti
vedoucí k péči o své tělo a
zevnějšek – sprchování a
mytí celého těla
dbát na své osobní věci,
udrţovat je v pořádku a
v čistotě

osobní hygiena

Přesahy a vazby
OSV – psychohygiena
VU – osobní hygiena
o KK1, KK5, KK6

umět skládat oděv na
určené místo, věšet oděv
na ramínko
umět čistit a ukládat obuv

běţná údrţba oděvů a
obuvi

umět stříhat, vystřihovat,
lepit, překládat, skládat,
prošívat a sešívat
dokáţe polepit předmět
papírem

práce s papírem, kartonem
a fólií

modelovat sloţitější tvary

práce s plastelínou,

polepování krabiček

o KK1, KK6

OSV – rozvoj schopností
poznávání – cvičení
smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
VV – prostorové práce
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volit vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k pouţitému
materiálu
udrţovat pořádek na
pracovním místě;
dodrţovat zásady hygieny

a předměty
vykrajovat tvary pomocí
formiček

moduritem, slaným
těstem, keramickou hlínou

umět navíjet, namotávat
provázek, vlnu
umět navléknout jehlu

práce s vlnou, provázkem

navlékat korálky podle
vzoru
zvládnout podle předlohy
vytvořit výrobek z
přírodnin

práce s drobným
materiálem

zvládnout přední steh na
předem propíchnuté
předloze

šití předního stehu na
papír
přišití knoflíku

dokázat překreslit šablonu
na látku a vystřihnout

práce s textilem

umět vyuţít různé
pracovní nástroje a náčiní

pracovní pomůcky a
nástroje, jejich funkce a
uţití při práci s různým
materiálem

umět si zorganizovat práci
a pracovat s menší pomocí
dodrţovat bezpečnost
práce a zásady hygieny

organizace práce na svém
pracovním místě
bezpečnost práce a
hygiena

o KK1, KK2, KK6

práce s jehlou a nití - uzel

práce s přírodninami
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o

KK2, KK6

OSV – seberegulace a
sebeorganizace – cvičení
sebekontroly a sebeovládání

a bezpečnosti práce
PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
provádět při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáţ a demontáţ
pracovat podle slovního
návodu, předlohy

o KK1, KK4, KK6
zvládat základní
dovednosti při práci se
stavebnicí

stavebnice - montáţ a
demontáţ

sestavit jednoduché
modely podle předlohy

práce podle jednoduché
předlohy

o KK2, KK4

OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti –
dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování
z hlediska různých typů a
sociálních rolí
ŘV - slovní komunikace
ČT – slovní návod
o

udrţovat pořádek na svém
pracovním místě,
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
vybraných rostlin

udrţovat čistotu a pořádek
na svém pracovním místě
a v jeho okolí
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnost práce

bezpečnost práce, pořádek
a hygiena

znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
rostlin

základní podmínky pro
pěstování rostlin – výţiva
rostlin, osivo

KK2, KK6

VU – chování v krizových
situacích
o KK1, KK6
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EV – základní podmínky
ţivota – půda

ošetřovat a pěstovat
nenáročné pokojové a
venkovní rostliny

o KK5, KK6
HV – zpěv a tanec
VV – kresba, malba
VU – květiny, ovoce a
zelenina na zahradě a na poli

ošetřovat pokojové
rostliny – kypření půdy,
odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů,
omývání listů
umět zasít do řádků a
jamek – zelenina, květiny

pěstování pokojových
rostlin

volit podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje
a náčiní

správně zvolit pomůcky,
nástroje a náčiní podle
druhu pěstitelských
činností

pěstitelské pomůcky,
nástroje a náčiní

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce při
práci s rostlinami na
zahradě

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce při
práci s rostlinami

zásady bezpečnosti práce

o KK1, KK6

znát základní vybavení
kuchyně
zvládat obsluhu v kuchyni

základní vybavení
kuchyně

o KK1, KK6

připravit jednoduchý
pokrm

základy vaření – nápoje,
studená večeře

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
znát základní vybavení
kuchyně
připravit jednoduché
pohoštění

práce na zahradě pěstování zeleniny, květin

o KK5, KK6
VU – roční období a sezónní
práce
o KK2, KK4, KK6

VMEGS – Jsme Evropané
- co Evropu spojuje a co ji
rozděluje
o KK2, KK4, KK6
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ŘV, VU – pravidla
společenského chování

dodrţovat pravidla
správného stolování a
společenského chování při
stolování

upravit stůl pro stolování
dodrţovat správné chování
při stolování

pravidla správného
stolování

zvládat práci
s jednoduchými
kuchyňskými nástroji

umět zacházet s příborem
umět mazat noţem

základní dovednosti
k přípravě pokrmů

o

KK2, KK6

vědět jakým způsobem
udrţovat pořádek v bytě,
ve třídě

umět udrţovat pořádek ve
třídě - zametání a mytí
podlahy, utírání prachu

úklidové práce

o

KK2, KK6

udrţovat pořádek a čistotu
pracovních ploch,
dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti
práce v domácnosti

udrţovat pořádek a čistotu
při různých pracovních
činnostech
dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti
práce

hygiena a zásady
bezpečnosti práce

o KK2, KK4, KK6

VU – pracovní činnosti
ŘV - dramatizace
o KK1, KK2, KK6
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 5.
Očekávané výstupy
SEBEOBSLUHA
Ţák by měl
pečovat o své tělo, svůj
zevnějšek i své osobní
věci

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
zvládnout péči o své tělo a
svůj zevnějšek
dbát na čistotu a pořádek
v osobních věcech

osobní hygiena

VU – péče o zdraví, osobní
hygiena
o KK1, KK5, KK6

zvládat běţnou údrţbu
oděvu i obuvi

zvládat základní údrţbu
oděvu a obuvi, umět oděv
kartáčovat

běţná údrţba oděvů a
obuvi

dodrţovat zásady účelného
oblékání

dodrţovat zásady účelného
oblékání
chápat rozdíl mezi
vkusným, vhodným a
nevhodným oblečením

zásady oblékání

stříhat, vystřihovat podle
předkreslené linie
rozkládat a skládat krabice

práce s papírem, kartonem
a fólií

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
pracovat podle předlohy a
vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z drobných

Přesahy a vazby

o KK1, KK6

MKV – etnický původ
VV – návrhy látek
o KK1, KK3, KK4, KK6

VV – prostorové práce a práce
s objekty
o KK1, KK2, KK6
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materiálů
modelovat sloţitější
předměty
vykrajovat a tvarovat
pomocí dřívka, špachtle,
noţe

práce s plastelínou,
moduritem, slaným
těstem, keramickou hlínou
– pletení těsta, modelování
zvířat

umět namotávat vlnu,
provázek na klubko
zvládnout proplétání
provázků, vlny

práce s vlnou, provázkem
(drhání)

propichování a navlékání
papíru, korálků, textilu
různé kvality na nit
zvládnout vyšívat obrázky
předním stehem

práce s jehlou a nití –
navlékání, šití

zvládnout podle předlohy
vytvořit výrobek
z přírodnin

volit vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k pouţitému
materiálu

práce s drobným
materiálem – přírodniny

dokázat překreslit šablonu
na látku a vystřihnout

práce s textilem

umět vyuţít různé
pracovní nástroje a náčin

pracovní pomůcky a
nástroje, jejich funkce a
uţití při práci s různým
materiálem
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OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
o

KK2, KK6

udrţovat pořádek na
pracovním místě;
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce

umět si zorganizovat práci
a pracovat s menší pomocí
dodrţovat bezpečnost
práce a zásady hygieny

organizace práce na svém
pracovním místě
bezpečnost práce a
hygiena

zvládat základní
dovednosti při práci se
stavebnicí

stavebnice - montáţ a
demontáţ, šroubování

sestavit jednoduché
modely podle předlohy,
slovního návodu

práce podle jednoduché
předlohy
práce podle slovního
návodu

spojovat a rozpojovat
různé jednoduché
předměty

spojovat a rozpojovat
jednoduché předměty
pomocí provázku a drátu

sestavování jednoduchých
modelů

udrţovat pořádek na svém
pracovním místě,
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce

udrţovat čistotu a pořádek
na svém pracovním místě
a v jeho okolí
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnost práce

bezpečnost práce, pořádek
a hygiena

PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
provádět při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáţ a demontáţ
pracovat podle slovního
návodu, předlohy

VU – osobní bezpečí
o KK1, KK4, KK6

o KK2, KK4

ŘV – slovní komunikace
o

KK2, KK6
OSV – spolupráce a
soutěţivost

o KK1, KK2, KK6
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VU – pracovní činnosti
o KK1, KK6

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
vybraných rostlin

znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
rostlin

základní podmínky pro
pěstování rostlin – výţiva
rostlin, osivo

EV – základní podmínky
ţivota – rostliny
o KK5, KK6

ošetřovat a pěstovat
nenáročné pokojové a
venkovní rostliny

VU – květiny, keře, zelenina
VV – kresba, malba
HV – zpěv a tanec

ošetřovat pokojové
rostliny – kypření půdy,
odstraňování odumřelých
částí rostlin a kořenů,
omývání listů
umět zasít, zasázet do
řádků a jamek – zelenina,
květiny, koření

pěstování pokojových
rostlin

volit podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje
a náčiní

správně zvolit pomůcky,
nástroje a náčiní podle
druhu pěstitelských
činností

pěstitelské pomůcky,
nástroje a náčiní

vědět o léčivkách a
jedovatých rostlinách

poznat, sbírat a sušit léčivé
byliny

léčivé byliny –
pampeliška, podběl,
kopřiva

VU – léčivé a jedovaté rostliny

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce při
práci s rostlinami na
zahradě

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce při
práci s rostlinami

zásady bezpečnosti práce

VU – chování v krizových
situacích
ŘV – dramatizace

o KK5, KK6
práce na zahradě pěstování zeleniny, květin,
koření
o KK2, KK4, KK6

o KK1, KK2, KK6

o KK1, KK6
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PRÁCE V DOMÁCNOSTI
znát základní vybavení
kuchyně

znát základní vybavení
kuchyně
zvládat obsluhu v kuchyni

základní vybavení
kuchyně

o KK1, KK6

připravit jednoduché
pohoštění

připravit jednoduchý
pokrm

základy vaření – saláty,
pomazánky

o KK2, KK4, KK6

dodrţovat pravidla
správného stolování a
společenského chování při
stolování

upravit stůl pro stolování
za pomoci ubrousků
dodrţovat správné chování
při stolování

pravidla správného
stolování

OSV – komunikace –
dialog
ŘV, VU – pravidla
společenského chování
o KK2, KK4, KK5

zvládat práci
s jednoduchými
kuchyňskými nástroji

umět zacházet s příborem,
s noţem – mazání, krájení
umět zacházet se škrabkou

základní dovednosti
k přípravě pokrmů

vědět jakým způsobem
udrţovat pořádek v bytě,
ve třídě

umět udrţovat pořádek ve
třídě - zametání a mytí
podlahy, utírání prachu
vnímat estetické prostředí
ve třídě

úklidové práce

udrţovat pořádek a čistotu
při různých pracovních
činnostech
dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti
práce

hygiena a zásady
bezpečnosti práce

udrţovat pořádek a čistotu
pracovních ploch,
dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti
práce v domácnosti

o KK2, KK6

VU – pracovní činnosti
ŘV – dramatizace
o KK2, KK3, KK4, KK6
VU – osobní bezpečí
o KK2, KK6
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 6.
Očekávané výstupy
SEBEOBSLUHA
Ţák by měl
pečovat o své tělo, svůj
zevnějšek i své osobní
věci

Dílčí výstupy

Učivo

Ţák by měl
zvládat péči o své tělo a
svůj zevnějšek s ohledem
na moţnosti ţáka
dbát na čistotu a pořádek
v osobních věcech

osobní hygiena

Přesahy a vazby
VU – péče o zdraví, lidské tělo
o KK1, KK5, KK6

zvládat běţnou údrţbu
oděvu i obuvi

zvládat základní údrţbu
oděvu a obuvi

běţná údrţba oděvů a
obuvi

dodrţovat zásady účelného
oblékání

dodrţovat zásady
vkusného a účelného
oblékání

zásady oblékání

o KK1, KK6

MKV – Etnický původ
VV – návrhy oblečení
ČT – pohádky
IKT – hry (oblékání)
o KK1, KK3, KK4, KK6

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
pracovat podle předlohy a
vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé
výrobky z drobných
materiálů

práce s papírem, kartonem
a fólií

stříhat, vystřihovat podle
předlohy
vytvářet různé výrobky z
krabic

VV – prostorová práce a
manipulace s objekty
o KK1, KK2, KK6
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modelovat sloţitější
reliéfní i prostorové
předměty
vykrajovat a tvarovat
pomocí dřívka, špachtle,
noţe

práce s plastelínou,
moduritem, slaným
těstem, keramickou hlínou
– pletení těsta, modelování
zvířat

umět namotávat vlnu,
provázek na klubko
zvládnout proplétání
provázků, vlny
pletení buţírky

práce s vlnou, provázkem
(drhání), tvorba náramků,
scobidoo

propichování a navlékání
papíru, korálků, textilu
různé kvality na nit
zvládnout vyšívat obrázky
předním a kříţkovým
stehem

práce s jehlou a nití –
navlékání, šití

zvládnout podle předlohy
vytvořit výrobek
z přírodnin

práce s drobným
materiálem – přírodniny

dokázat překreslit šablonu
na látku a vystřihnout

práce s textilem, výroba
jednoduchého textilní
výrobku
práce s tradičním i
netradičním drobným
materiálem (špejle, kámen,
dřevo, plody, koření,
plasty, těstoviny atd.)

vytvářet jednoduchými
postupy různé výrobky
z tradičních i netradičních
drobných materiálů

354

vyuţívat při tvořivých
činnostech vlastní fantazii
i prvky lidových tradic

vyuţívat při tvorbě vlastní
fantazii i prvky lidových
tradic

lidové zvyky, tradice,
řemesla – seznámení,
ukázka, vlastní tvorba

OSV –rozvoj schopností
poznávání
VV – lidová tvorba
o KK2, KK3, KK4, KK6

volit vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k pouţitému
materiálu

umět vyuţít různé
pracovní nástroje a náčiní

pracovní pomůcky a
nástroje, jejich funkce a
uţití při práci s různým
materiálem

udrţovat pořádek na
pracovním místě;
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce

umět si zorganizovat práci
a pracovat s menší pomocí
dodrţovat bezpečnost
práce a zásady hygieny

organizace práce na svém
pracovním místě
bezpečnost práce a
hygiena

zvládat základní
dovednosti při práci se
stavebnicí

stavebnice - montáţ a
demontáţ, šroubování

PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
provádět při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáţ a demontáţ

o KK2, KK6

o KK1, KK4, KK6

MKV – multikulturalita –
multikulturalita
současného světa, stavby
v různých kulturách
o KK2, KK4

pracovat podle slovního
návodu, předlohy

sestavit jednoduché
modely podle předlohy,
slovního návodu

práce podle jednoduché
předlohy
práce podle slovního
návodu
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ŘV – slovní komunikace
o KK2, KK6

spojovat a rozpojovat
různé jednoduché
předměty

spojovat a rozpojovat
jednoduché předměty

sestavování jednoduchých
modelů

o KK1, KK2, KK6

udrţovat pořádek na svém
pracovním místě,
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce

udrţovat čistotu a pořádek
ne svém pracovním místě
a v jeho okolí
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnost práce

bezpečnost práce, pořádek
a hygiena

o KK1, KK6

znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
rostlin

základní podmínky pro
pěstování rostlin

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
vybraných rostlin

EV – základní podmínky
ţivota – rostliny
o KK5, KK6

ošetřovat a pěstovat
nenáročné pokojové a
venkovní rostliny

ošetřovat pokojové
rostliny – přesazování
pěstovat rostliny na
zahradě

pěstování pokojových a
venkovních rostlin

volit podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje
a náčiní

správně zvolit pomůcky,
nástroje a náčiní podle
druhu pěstitelských
činností

pěstitelské pomůcky,
nástroje a náčiní

vědět o léčivkách a
jedovatých rostlinách

poznat, sbírat a sušit léčivé
byliny

léčivé byliny, rostliny

VV – kresba, malba rostlin
HV – zpěv a tanec
o KK5, KK6
VU – sezónní práce na zahradě
a na poli
o KK2, KK4, KK6
VU – léčivé a jedovaté rostliny
o KK1, KK2, KK6
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dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce při
práci s rostlinami na
zahradě

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce na
pozemku

zásady bezpečnosti práce

VU – chování v krizových
situacích
ŘV – dramatizace
o KK1, KK6

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
znát základní vybavení
kuchyně
uplatňovat zásady správné
výţivy

znát základní vybavení
kuchyně

základní vybavení
kuchyně

mít povědomost o
zásadách správné výţivy

potraviny, zdravá a
nezdravá výţiva

o KK1, KK6
VU – zdravá strava a výţiva,
pitný reţim
o KK3, KK5

připravit jednoduché
pohoštění

zvládat obsluhu v kuchyni
připravit jednoduchý
pokrm

základy vaření –
moučníky, lehká teplá
jídla

dodrţovat pravidla
správného stolování a
společenského chování při
stolování

upravit stůl pro stolování
dodrţovat správné chování
při stolování

pravidla správného
stolování

zvládat práci
s jednoduchými
kuchyňskými nástroji

umět zacházet
s jednoduchými
kuchyňskými nástroji

základní dovednosti
k přípravě pokrmů

MKV – etnický původ
o KK2, KK4, KK6
ŘV, VU – pravidla
společenského chování
o KK2, KK4, KK5
o KK2, KK6

ŘV – dramatizace
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vědět jakým způsobem
udrţovat pořádek v bytě,
ve třídě

udrţovat pořádek a čistotu
pracovních ploch,
dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti
práce v domácnosti

umět udrţovat pořádek ve
třídě, v bytě - zametání a
mytí podlahy, utírání a
vysávání prachu,
vnímat estetické prostředí
ve třídě

úklidové práce

udrţovat pořádek a čistotu
při různých pracovních
činnostech
dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti
práce

hygiena a zásady
bezpečnosti práce

o KK2, KK3, KK4, KK6

o KK2, KK6
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 7., 8.
Očekávané výstupy
Ţák by měl:
PRÁCE S TECHNICKÝM
MATERIÁLEM
Rozlišovat různé druhy
materiálů

Získat základní znalosti o
materiálech, nástrojích a
pracovních postupech

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

Ţák by měl:
pracovat s různým
materiálem
sbíjet a slepovat různé
materiály
povrchově upravit dřevo
barvami a laky
vrtat do dřeva díry pomocí
vrtáků
umět spojovat dřevo
pomocí vrutů
seznámit se s řezáním
materiálu

práce s dřevem, kovem,
plasty

seznámit se s řemesly a
tradicemi
získat základní znalosti o
materiálech – dřevo, kov,
plasty
pouţití základních

řemesla a tradice
základní materiál

OSV 3a – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
o KK1, KK3, KK4, KK6

povrchová úprava
práce s nářadím

VV – prostorová práce a
manipulace s objekty
o KK1, KK2, KK6

řezání materiálu

MKV 1 – Kulturní rozdíly
VV – lidová tvorba
o KK2, KK3, KK4, KK6

pouţití základního

359

materiálů
získat základní znalosti o
pracovních nástrojích
seznámit se základy
pracovních postupů

Dodrţovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práce i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci
s nástroji a nářadím

PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
Zvládnout jednoduchou
montáţ a demontáţ při
práci se stavebnicemi

Sestavit podle návodu,
plánu jednoduchý model

materiálu
pracovní nástroje

o KK2, KK6

pracovní postup

bezpečnost a hygiena při
práci

seznámit se s obecnými
zásady bezpečnosti a
hygieny při práci
dodrţovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci
Seznámit se s pracovními
pomůckami a nářadím pro
ruční opracování

pracovní pomůcky a
nářadí

o KK1, KK4, KK6

OSV 1 a – Rozvoj schopností
poznávání
o KK2, KK4

ŘV – slovní komunikace
stavebnice - montáţ a
demontáţ, šroubování

zvládat základní
dovednosti při práci se
stavebnicí

práce podle jednoduché
předlohy

sestavit jednoduché
modely podle návodu,
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o KK2, KK6
o KK1, KK2, KK6

o KK1, KK6

Provádět údrţbu
jednoduchých předmětů
Dodrţovat zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní
předpisy

plánu
provádět údrţbu
jednoduchých předmětů

práce dle slovního návodu
udrţování jedn. výrobků

udrţovat čistotu a pořádek
na svém pracovním místě
a v jeho okolí
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnost práce
seznámit se
s bezpečnostními předpisy

bezpečnost práce, pořádek
a hygiena

EV 3 – Lidské aktivity a
problémy ţivotního prostředí
o KK5, KK6
VV – kresba, malba rostlin
HV – zpěv a tanec
o KK5, KK6

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Volit vhodné postupy při
pěstování vybraných
rostlin
Pěstovat a ošetřovat
květiny v interiéru a
vyuţívat je k výzdobě

Znát hlavní zásady
pěstování zeleniny

znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
rostlin

základní podmínky pro
pěstování rostlin

ošetřovat pokojové
rostliny – přesazování
zpracovat půdu, správně
vyţivovat rostliny
pěstovat rostliny a
aranţovat je

pěstování pokojových

správně zvolit pomůcky,
nástroje a náčiní
seznámit se se základními

pěstitelské pomůcky,
nástroje a náčiní

o KK2, KK4, KK6

ŘV – dramatizace
o KK1, KK6

aranţování
o KK1, KK6
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EV 2 – Základní podmínky ţivota

druhy zeleniny
rozlišovat osivo, sadbu a
výpěstky
znát podmínky a zásady
pěstování zeleniny

Pouţívat vhodné pracovní
pomůcky při práci na
zahradě

Znát běţné druhy ovoce

Seznámit se s běţnými
léčivými rostlinami a znát
nebezpečí jedovatých
rostlin

osivo, sadba, výpěstky

seznámit se s vhodnými
pracovními pomůckami
při práci na zahradě
dodrţovat bezpečnost
práce při práci s nářadím
na zahradě

pracovní nářadí

znát základní druhy ovoce
seznámit se způsoby
pěstování drobného ovoce
seznámit se skladováním a
konzervováním ovoce

druhy ovoce

poznat, sbírat a sušit léčivé
byliny
seznámit se se základními
druhy koření
pěstovat vybrané rostliny

léčivé byliny, rostliny

MKV 2 – Lidské vztahy
o KK2, KK4, KK6

bezpečnost práce

ŘV – pravidla
společenského chování

o KK2, KK6

skladování, konzervování
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koření
léčivé rostliny

EV 4 – Vztah člověka k prostředí
o KK2, KK3, KK4, KK6

znát účinek léčivých
rostlin na zdraví člověka
znát nebezpečí jedovatých
rostlin, alergie

jedovaté rostliny, alergie

o KK2, KK6

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce na
pozemku

zásady bezpečnosti práce

o KK1, KK2, KK6

znát základní vybavení
kuchyně
udrţovat čistotu a pořádek

základní vybavení
kuchyně
hygiena

Dodrţovat základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při
zacházení
s elektrospotřebiči a
pouţívanými prostředky

dodrţovat bezpečnost a
hygienu při provozu
spotřebičů

bezpečnost

Připravit pokrmy podle

mít povědomost o

potraviny, zdravá a

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce na
zahradě

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Pouţívat základní
kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhovat
spotřebiče
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OSV 3 b – Hodnoty, postoje,
praktická etika
o KK2, KK3, KK6

o KK2, KK6

daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výţivy

zásadách správné výţivy
připravit a upravit pokrmy
za studena
znát základní způsoby
tepelné úpravy
dodrţovat základní
postupy při přípravě
pokrmů a nápojů

nezdravá výţiva
základy vaření –
moučníky, lehká teplá
jídla

o KK1, KK3, KK6

Zvládat jednoduché
pracovní postupy při
základních činnostech v
domácnosti

zvládat údrţbu a úklid
domácnosti

domácnost

o KK2, KK3, KK4, KK6

Pouţívat vhodné
prostředky při práci v
domácnosti

seznámit se s úklidovými
prostředky a jejich
pouţitím
pouţívat vhodné
prostředky při práci v
domácnosti
dodrţovat zásady
bezpečnosti při práci
s úklidovými prostředky

úklidové prostředky
bezpečnost
hygiena a zásady
bezpečnosti práce
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EV 2 – Základní podmínky ţivota
VV – aranţování

OSV 1 a – Rozvoj schopnosti
poznávání
o KK2, KK6

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Pracovní výchova
Ročník: 9., 10.
Očekávané výstupy
Ţák by měl:
PRÁCE S TECHNICKÝM
MATERIÁLEM
Rozlišovat různé druhy
materiálů

Získat základní znalosti o
materiálech, nástrojích a
pracovních postupech

Dílčí výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

Ţák by měl:
pracovat s různým
materiálem
sbíjet a slepovat různé
materiály
povrchově upravit dřevo
barvami a laky
vrtat do dřeva díry pomocí
vrtáků
umět spojovat dřevo
pomocí vrutů
seznámit se s řezáním
materiálu

práce s dřevem, kovem,
plasty

seznámit se s řemesly a
tradicemi
získat základní znalosti o
materiálech – dřevo, kov,
plasty

řemesla a tradice
základní materiál

OSV 3a – Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
o KK1, KK3, KK4, KK6

povrchová úprava
práce s nářadím

VV – prostorová práce a
manipulace s objekty
o KK1, KK2, KK6

řezání materiálu

MKV 1 – Kulturní rozdíly
VV – lidová tvorba
o KK2, KK3, KK4, KK6
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pouţití základních
materiálů
získat základní znalosti o
pracovních nástrojích

pouţití základního
materiálu
pracovní nástroje

Zvolit vhodný pracovní
postup v souladu s druhem
zpracovaného materiálu

seznámit se základy
pracovních postupů
zvolit vhodný pracovní
postup při zpracování
materiálu

pracovní postup

Orientovat se
v jednoduchých
pracovních postupech a
návodech

dodrţovat základní postup
při zpracování materiálu
orientovat se
v jednoduchém návodu
snaţit se dodrţovat
jednoduchý pracovní
návod

pracovní postup

Vybrat a správně pouţívat
vhodné pracovní nástroje a
pomůcky

o KK2, KK6

OSV 1 a – Rozvoj schopností
poznávání

práce montáţní a
demontáţní

umět si správně vybrat
pracovní nástroje při
zpracování materiálu

zpracování materiálu

správně pouţívat nástroje
a pomůcky při zpracování
materiálu

zpracování materiálu,
bezpečnost, ochrana
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o KK1, KK4, KK6
OSV 1 a – Rozvoj schopností
poznávání

Dodrţovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práce i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci
s nástroji a nářadím

PRÁCE MONTÁŢNÍ A
DEMONTÁŢNÍ
Zvládnout jednoduchou
montáţ a demontáţ při
práci se stavebnicemi

Sestavit podle návodu,
plánu jednoduchý model

seznámit se s obecnými
zásady bezpečnosti a
hygieny při práci
dodrţovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci
Seznámit se s pracovními
pomůckami a nářadím pro
ruční opracování

bezpečnost a hygiena při
práci

zvládat základní
dovednosti při práci se
stavebnicí

stavebnice - montáţ a
demontáţ, šroubování

OSV 1 a – Rozvoj schopností
poznávání
o KK2, KK4

pracovní pomůcky a
nářadí

ŘV – slovní komunikace
o KK2, KK6
o KK1, KK2, KK6

Provádět údrţbu
jednoduchých předmětů

sestavit jednoduché
modely podle návodu,
plánu
provádět údrţbu
jednoduchých předmětů

práce podle jednoduché
předlohy
práce dle slovního návodu
udrţování jedn. výrobků

Dodrţovat zásady
bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní

udrţovat čistotu a pořádek
na svém pracovním místě
a v jeho okolí

bezpečnost práce, pořádek
a hygiena
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o KK1, KK6

EV 3 – Lidské aktivity a
problémy ţivotního prostředí
o KK5, KK6
VV – kresba, malba rostlin
HV – zpěv a tanec

předpisy

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Volit vhodné postupy při
pěstování vybraných
rostlin
Pěstovat a ošetřovat
květiny v interiéru a
vyuţívat je k výzdobě

Znát hlavní zásady
pěstování zeleniny

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnost práce
seznámit se
s bezpečnostními předpisy

o KK5, KK6
o KK2, KK4, KK6

ŘV – dramatizace

znát základní podmínky a
postupy pro pěstování
rostlin
ošetřovat pokojové
rostliny – přesazování
zpracovat půdu, správně
vyţivovat rostliny
pěstovat rostliny a
aranţovat je

základní podmínky pro
pěstování rostlin

o KK1, KK6

pěstování pokojových

o KK1, KK6

aranţování

správně zvolit pomůcky,
nástroje a náčiní
seznámit se se základními
druhy zeleniny
rozlišovat osivo, sadbu a
výpěstky
znát podmínky a zásady
pěstování zeleniny

EV 2 – Základní podmínky ţivota

pěstitelské pomůcky,
nástroje a náčiní
osivo, sadba, výpěstky
MKV 2 – Lidské vztahy
o KK2, KK4, KK6
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Pouţívat vhodné pracovní
pomůcky při práci na
zahradě

Znát běţné druhy ovoce

ŘV – pravidla
společenského chování

seznámit se s vhodnými
pracovními pomůckami
při práci na zahradě
dodrţovat bezpečnost
práce při práci s nářadím
na zahradě

pracovní nářadí
bezpečnost práce

znát základní druhy ovoce
seznámit se způsoby
pěstování drobného ovoce
seznámit se skladováním a
konzervováním ovoce

o KK2, KK6

druhy ovoce
skladování, konzervování
EV 4 – Vztah člověka k prostředí
o KK2, KK3, KK4, KK6

Seznámit se s běţnými
léčivými rostlinami a znát
nebezpečí jedovatých
rostlin

poznat, sbírat a sušit léčivé
byliny
seznámit se se základními
druhy koření
pěstovat vybrané rostliny
znát účinek léčivých
rostlin na zdraví člověka
znát nebezpečí jedovatých
rostlin, alergie
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léčivé byliny, rostliny

o KK2, KK6

koření
léčivé rostliny
o KK1, KK2, KK6
jedovaté rostliny, alergie

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce na
zahradě

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce na
pozemku

Vědět o způsobu chovu
drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se
zvířaty

znát chovná domácí
zvířata
rozumět podmínkám
chovu domácích zvířat
dodrţovat hygienu a
bezpečnost chovu
domácích zvířat
znát zásady kontaktu se
zvířaty

domácí zvířata

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Pouţívat základní
kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhovat
spotřebiče

znát základní vybavení
kuchyně
udrţovat čistotu a pořádek

základní vybavení
kuchyně
hygiena

Pouţívat vhodné
prostředky při práci v
domácnosti

orientovat se v úklidových
prostředcích a postupech
při jejich pouţívání
dodrţovat bezpečnost při
styku s čistícími
prostředky

úklidové prostředky

zásady bezpečnosti práce
EV 4 – vztah člověka k prostředí
o KK2, KK3, KK4, KK6

bezpečnost
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OSV 3 b – Hodnoty, postoje,
praktická etika
o KK2, KK3, KK6

o KK2, KK6

zvládat údrţbu oděvů a
textilií a jejich postupy
seznámit se s pracími a
čistícími prostředky a
zacházením s nimi

oděvy a textilie

Dodrţovat základní
hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při
zacházení
s elektrospotřebiči a
pouţívanými prostředky

dodrţovat bezpečnost a
hygienu při provozu
spotřebičů

bezpečnost

Připravit pokrmy podle
daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výţivy

mít povědomost o
zásadách správné výţivy
připravit a upravit pokrmy
za studena
znát základní způsoby
tepelné úpravy
dodrţovat základní
postupy při přípravě
pokrmů a nápojů

potraviny, zdravá a
nezdravá výţiva

zvládat údrţbu a úklid

domácnost

Zvládat jednoduché

prací s čistící prostředky

OSV 1 a – Rozvoj schopností
poznávání
o KK2, KK4

EV 2 – Základní podmínky ţivota
VV – aranţování
o KK1, KK3, KK6

o KK2, KK3, KK4, KK6

základy vaření –
moučníky, lehká teplá
jídla
OSV 1 a – Rozvoj schopnosti
poznávání
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o KK2, KK6

pracovní postupy při
základních činnostech v
domácnosti

domácnosti

Pouţívat vhodné
prostředky při práci v
domácnosti

seznámit se s úklidovými
prostředky a jejich
pouţitím
pouţívat vhodné
prostředky při práci v
domácnosti
dodrţovat zásady
bezpečnosti při práci
s úklidovými prostředky

úklidové prostředky
bezpečnost
hygiena a zásady
bezpečnosti práce
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6. Hodnocení ţáků a evaluace školy
6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků
Hodnocení ţáků Základní školy při nemocnici v Kadani v souladu se školním vzdělávacím programem „Tvoříme a učíme se “ není cílem,
ale prostředkem k dosaţení cílů vzdělání.
Cíle základního vzdělání
 Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení
 Podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů
 Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci
 Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své
povinnosti
 Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a proţívání ţivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
svému prostředí i k přírodě
 Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 Vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi
 Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci
Hodnocením motivujeme ţáky k vybavení souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná. Úroveň klíčových
kompetencí, které ţáci dosáhnou na konci vzdělávání není konečná, ale tvoří základ pro celoţivotní učení, vstup do ţivota a do pracovního
procesu.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné.
Školní vzdělávací program „Tvoříme a učíme se“ svým zaměřením na tvořivost a činnostní učení stanovuje jako prvořadý motivační
účinek pozitivního hodnocení aktivního přístupu k učení, aktivního hledání způsobů řešení, vstřícné komunikace mezi ţáky, spolupráce mezi
ţáky, dodrţování zásad a pravidel, aktivního přístupu k osvojování postupů a dovedností při všech činnostech.
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Hodnocením sdělujeme ţákovi zpětnou vazbu tak, aby věděl, v čem se má zlepšovat, motivujeme ţáka k celoţivotnímu vzdělávání.
Vytváříme dovednost hodnotit sebe sama a poznat tak vlastní schopnosti. Hodnotíme nejen správnost řešení, ale také snahu a zájem, tedy
hodnoty, které je schopen projevovat kaţdý. Motivujeme kaţdého ţáka hledáním pozitiv v jeho práci a přístupu ke vzdělávání.
Základní pravidla hodnocení:
1. Objektivnost – hodnocení je jednoznačné, spravedlivé a srovnatelné s předem danými kritérii
2. Motivovanost – hodnocení motivuje ţáka ke snaze po zlepšení
3. Informativnost – hodnocení je srozumitelné, věcné, všestranné, informuje ţáka o jeho chybách i o jeho pokroku, informuje zákonné
zástupce
4. Ohleduplnost – hodnocení respektuje psychologický dopad na ţáka
5. Komplexnost – hodnocení ţáka při školní práci, ale i v době přestávek, na školních akcích
6. Pravidelnost – ţák je hodnocen soustavně a pravidelně
Ve vyučovacích hodinách převládá slovní hodnocení a sebehodnocení ţáků, do ţákovských kníţek a notýsků jsou zaznamenávány známky.
Hodnocení chování ţáků se nepromítá do hodnocení výsledků školní práce.

6.1.1. Způsoby hodnocení ţáka
Ţáci jsou hodnoceni ve všech ročnících slovním hodnocením. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
Způsob hodnocení ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení
ţáka.
Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběţné a celkové.
Průběţné hodnocení se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů ţáka. Hodnocení souhrnného prospěchu se provádí na konci kaţdého
pololetí.
Kaţdé pololetí je vydáváno ţákovi vysvědčení, za 1. pololetí je moţno vydat výpis z vysvědčení. Celkové hodnocení ţáka na vysvědčení
se vyjadřuje stupni:
a) prospěl – není-li v ţádném z předmětů hodnocen, ţe učivo dosud nezvládá
b) neprospěl – je-li v některém z předmětů hodnocen, ţe učivo dosud nezvládá.
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V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola ţákovi výstupní hodnocení. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je
vyjádření o dosaţené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání základní škola
speciální. Dále výstupní hodnocení obsahuje vyjádření o:
a) moţnostech ţáka a jeho nadání
b) předpokladech pro další vzdělávání nebo uplatnění ţáka
c) chování ţáka v průběhu povinné školní docházky
d) dalších významných skutečnostech ve vzdělávání ţáka
Hodnocení ţáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb., kde jsou uvedeny další všeobecné náleţitosti hodnocení ţáka. Informace o hodnocení ţáků
obsahuje také Školní řád.
Výchovná opatření upravuje § 17 V 48/2005 Sb., hodnocení ţáků vzdělávaných v zahraničí upravuje § 18 V 48/2005 Sb.
Ţák vzdělávaný podle individuálního plánu je hodnocen dle tohoto plánu na základě doporučení pracovníků SPC, případně PPP.
Ţák zařazený do Zdravotní tělesné výchovy je hodnocen v předmětu Zdravotní tělesná výchova a není hodnocen v předmětu
Tělesná výchova. Při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v Tělesné výchově s přihlédnutím
k druhu a stupni postiţení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
- před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
- kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka
V 1. – 10. ročníku jsou v 1. a 3. čtvrtletí všichni ţáci hodnoceni klasifikací do ţákovské kníţky nebo notýsku, která je doplněna o slovní
hodnocení formou dopisu učitele rodičům, kde je upřesněno, jak ţák plní školní poţadavky, jak se zapojuje do školní práce a další aspekty.
V 7. – 10. ročníku ţáci uplatňují sebehodnocení formou písemného čtvrtletního hodnocení (v 1. a 3. čtvrtletí), přičemţ ţák doplňuje slova
do připravené šablony.
Zásady slovního hodnocení učitele:
1. Jde o informaci dávanou ţáku pro jeho vlastní zlepšení.
2. Hodnotíme pokrok ţáka, srovnáváme s jeho předešlými výkony.
3. Formulace jsou věcné a doloţitelné.
4. Hodnocení musí vyznít povzbudivě pro ţáka i při sdělení negativ.
5. Hodnotíme chování při učení a práci, jeho píli a přístup ke vzdělávání.
6. Hodnotíme sociální chování při skupinové práci a vztah ţáka k ostatním.

375

7. Hodnotíme výsledky vzdělávání ţáka ve vztahu k očekávaným výstupům v daném předmětu a ročníku.
8. Bereme v úvahu individuální zvláštnosti ţáků.
9. Hodnocení obsahuje zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům.
Zásady sebehodnocení ţáka:
1. Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků.
3. Chybu je třeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci o chybě se ţáky mluví. Chyba je důleţitý prostředek
učení a ţáci se nebojí k chybě přiznat.
4. Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál.
5. Při školní práci vedeme ţáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
Sebehodnocení ţáka v 7. – 10. ročníku (ukázka šablony):
Jak se chovám ve škole?……………………………………………………………………………………………………………………………..
Plním si své povinnosti?…………………………………………………………………………………………………………………………….
Jak čtu?………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak píši?………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak počítám?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Co umím zvláštního?…………………………………………………………………………………………………………………………………
Za co bych se pochválil?…………………………………………………………………………………………………………………………….
Co bych měl zlepšit?…………………………………………………………………………………………………………………………………
Můj podpis:…………………………………..
Vyjádření třídního učitele:……………………………………….…….

Tabulka pro hodnocení ţáka:
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Předmět

1.

Čtení

Čte
samostatně,
s porozuměním.

Psaní

2.

3.

4.

Čte s pomocí a částečným
porozuměním.

Čte s pomocí.

Čte
pouze
pomocí.

s trvalou

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá.

Píše samostatně, čitelně, úhledně.

Píše úhledně, čitelně.

Píše s pomocí.

Píše
pouze
pomocí.

s trvalou

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá.

Řečová výchova

Učivo dobře zvládá.

Učivo zvládá.

Učivo
s pomocí.

pouze

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá

Matematika

Počítá přesně a pohotově.

Počítá s drobnými chybami.

Počítá s pomocí.

Počítá
pomocí.

s trvalou

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá

Informatika

Učivo dobře zvládá.

Učivo zvládá.

Učivo
s pomocí.

zvládá

Učivo
zvládá
s trvalou pomocí.

pouze

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá

Věcné učení

Učivo dobře zvládá.

Učivo zvládá.

Učivo
s pomocí.

zvládá

Učivo
zvládá
s trvalou pomocí.

pouze

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá

Učivo dobře zvládá.

Učivo zvládá.

Učivo
s pomocí.

zvládá

Učivo
zvládá
s trvalou pomocí.

pouze

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá

Přírodověda

Učivo dobře zvládá.

Učivo zvládá.

Učivo
s pomocí.

zvládá

Učivo
zvládá
s trvalou pomocí.

pouze

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá

Hudební
výchova

Má dobrý hudební sluch i rytmus,
pěkně zpívá.

Rád zpívá, má dobrý rytmus.

Rád zpívá a poslouchá
hudbu.

Rád (se zájmem) poslouchá
hudbu.

Dosud
k hudbě.

Výtvarná
výchova

Je tvořivý a zručný.

Je tvořivý, pracuje s malou
pomocí.

Při práci
vedení.

Při práci potřebuje pomoc
a vedení.

Práce se mu zatím nedaří.

ke

Učivo dobře zvládá.

Učivo zvládá.

Učivo
s pomocí.

Učivo
zvládá
s trvalou pomocí.

pouze

Učivo dosud (zatím, ještě)
nezvládá

Tělesná výchova

Je obratný a snaţivý.

Je méně obratný, ale snaţí se.

Snaţí se.

Je méně obratný, cvičí
s pomocí.

Při cvičení potřebuje
velkou pomoc.

Pracovní
výchova

Je tvořivý a zručný.

Je tvořivý, pracuje s malou
pomocí.

Při práci
vedení.

Při práci potřebuje pomoc
a vedení.

Práce se mu zatím nedaří.

Člověk
společnost

Výchova
zdraví

a

plynule
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zvládá

vyţaduje
zvládá

vyţaduje

5.

Učivo
zvládá
s trvalou pomocí.
jen

nemá

vztah

Základní pravidla pouţití hodnocení:
1. Hodnocení z vyučovacího předmětu vyjadřuje míru osvojených znalostí, dovedností, schopností, tj. úroveň dosaţení výstupu, nezahrnuje
chování ţáka.
2. Hodnotíme učivo, které je dostatečně procvičené a zaţité.
3. Do hodnocení zahrnujeme aktivní přístup k výuce, snahu, zájem, vyhledávání informací, ochotu komunikovat, spolupráci.
4. Ve výchovných předmětech hodnotíme tvořivost, kreativitu, nápaditost, zručnost.
5. Zohledňujeme individuální zvláštnosti a schopnosti ţáků.
Stupnice pro hodnocení chování ţáka:
1 – velmi dobré; 2 – uspokojivé; 3 – neuspokojivé
Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání v pedagogické radě s učiteli, kteří ve třídě vyučují i s ostatními učiteli a rozhoduje
o ni ředitel školy. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel chování – školního řádu a dalších dohodnutých pravidel. Škola
hodnotí ţáka za jeho chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Za chování ţáka mimo školu zodpovídají rodiče a škola ho nehodnotí.
Pravidla pro udělení výchovných opatření:
Výchovná opatření jsou pochvaly a opatření k posílení kázně.
Opatření k posílení kázně se ukládají při porušení povinností stanovených školním řádem. Dle závaţnosti tohoto porušení lze uloţit:
- napomenutí třídního učitele
- důtka třídního učitele
- důtka ředitele školy
Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání
v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s ředitelem školy
udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.
Napomenutí nebo důtku třídního učitele oznamuje třídní učitel řediteli školy. Třídní učitel uděluje důtku bezprostředně po přestupku a se
souhlasem ředitele školy.
Ředitel školy po projednání v pedagogické radě můţe udělit důtku ředitele školy.
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Napomenutí a důtky oznamuje třídní učitel neprodleně rodičům ţáka prokazatelným způsobem. Všechna výchovná opatření ( napomenutí,
důtky a pochvaly ) zaznamenává třídní učitel do dokumentace ţáka.

5.1.2. Kritéria hodnocení
Kritéria hodnocení ţáků zajišťují jednotný systém hodnocení ţáků školy, přičemţ je zajištěna srovnatelnost výsledků ţáka a doloţitelnost jeho
výsledků.
Základní kritéria pro hodnocení žáků:

Učitel hodnotí současně s úrovní dosaţení očekávaných výstupů také úroveň klíčových
kompetencí v jednotlivých předmětech.
Kompetence k učení:
pracuje správně, přesně, samostatně
pracuje samostatně pouze s malými chybami a nepřesnostmi, rozumí pokynům a radám
pracuje samostatně s častějšími chybami a nepřesně, vyţaduje častou pomoc a radu
pracuje s chybami, vyţaduje stálou pomoc, pracuje pod vedením učitele
nepracuje ani se stálou pomocí učitele
Kompetence k řešení problémů:
samostatně řeší předloţený problém, hledá způsoby řešení, rozpozná problém
řeší problémy s menší pomocí, s pomocí najde způsoby řešení
řeší problém podle návodných otázek, vyţaduje větší pomoc učitele
nerozpozná problém, se stálou pomocí problém vyřeší
nerozpozná problém, neřeší jej ani se stálou pomocí učitele
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Kompetence komunikativní:
aktivně komunikuje s ostatními, rozumí pokynům, reaguje na ně
komunikuje s ostatními, občas nerozumí pojmům, zřídka reguje chybně
komunikuje s obtíţemi, často nerozumí sdělení, často reaguje chybně
komunikuje zřídka, vyţaduje vysvětlení pokynů, vyţaduje pomoc učitele
vyhýbá se komunikaci, nerozumí pokynům, nekomunikuje s učitelem
Kompetence sociální a personální:
respektuje pravidla společné práce, nechová se nevhodně, navazuje a udrţuje vztahy
respektuje pravidla společné práce, občas se chová nevhodně, navazuje a udrţuje vztahy
občas nerespektuje pravidla společné práce, občas se chová nevhodně, navazuje vztahy
často nerespektuje pravidla společné práce, často se chová nevhodně, má problémy ve vztazích
nerespektuje pravidla společné práce, chová se rizikově, není schopen navázat a udrţovat vztahy
Kompetence občanské:
respektuje společenské normy, chrání své zdraví, dokáţe se chovat v krizových situacích
většinou respektuje společenské normy, chrání své zdraví, respektuje pokyny v krizových situacích
občas nerespektuje společenské normy, neuvědomuje si význam svého zdraví, občas je upozorňován na respektování pokynů v krizových
situacích
často nerespektuje společenské normy, neuvědomuje si význam svého zdraví, často je upozorňován na respektování pokynů v krizových
situacích
nerespektuje společenské normy, neuvědomuje si význam svého zdraví, nerespektuje pokyny dospělých v krizových situacích
Kompetence pracovní:
pracuje samostatně, zvládá pracovní dovednosti, má pozitivní vztah k manuálním činnostem
převáţně pracuje samostatně, zvládá pracovní dovednosti, má pozitivní vztah k manuálním činnostem
občas pracuje s pomocí učitele, pracovní dovednosti si déle osvojuje, má pozitivní vztah k manuálním činnostem
pracuje s pomocí učitele, ztěţka si osvojuje pracovní dovednosti, nemá vytvořen vztah k manuálním činnostem
nepracuje ani s pomocí učitele, neosvojuje si pracovní dovednosti, nemá vztah k manuálním činnostem
Kritéria hodnocení žáků v jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětech:
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Učitel přihlíţí při hodnocení ţáka k:
zájmu ţáka o vzdělávání, aktivitě ţáka, přípravě ţáka
k individuálním schopnostem ţáka
k měřitelným výkonům ţáka
k hodnocení výstupů v jednotlivých předmětech
k hodnocení úrovně vytváření klíčových kompetencí
Prostředky k hodnocení ţáků:
ústní projev ţáka
písemný projev ţáka
prezentace ţáka
test, řešení písemných problémových úloh
komunikace a spolupráce ţáka ve skupině
portfolio ţáka
Podklady pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáky získává učitel zejména:
soustavným diagnostickým pozorováním ţáka
analýzou výsledků různých činností ţáka
konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s jinými institucemi
Východiskem pro hodnocení je kvalita výsledků vzdělávání, tj. kvalita:
znalostí
dovedností
schopností
postojů a hodnot
Výsledky hodnocení sděluje učitel okamţitě po splnění úkolu, přičemţ vyuţívá práce s chybou, motivuje ţáka, vyjadřuje pozitivní závěry.
Předměty s převahou praktického zaměření
Pracovní výchova
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Při hodnocení v tomto předmětu se zohledňujeí:
vztah k práci, k pracovnímu kolektivu, k praktickým činnostem
osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech
kvalita výsledků činností
organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti
dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, péče o ţivotní prostředí
hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie
obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel
Předměty s převahou výchovného zaměření
Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova
Při klasifikaci v těchto předmětech se 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 ţáka k činnostem a zájem o ně
estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice obecně
v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná tělesná zdatnost ţáka a výkonnost
U ţáků se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou PPP nebo SPC se při hodnocení přihlédne k charakteru postiţení.
Kritéria dosaţení úrovně očekávaných výstupů:
Ovládnutí výstupů předepsaných školním vzdělávacím programem
Dobře zvládá
ţák osvojené znalosti, dovednosti, schopnosti
aplikuje při řešení teoretických a praktických
úkolů správně nebo s menšími chybami
Zvládá
osvojené znalosti, dovednosti, schopnosti
ovládá s menšími chybami
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Zvládá s pomocí

Zvládá s trvalou pomocí
Nezvládá

Kriteria pro hodnocení chování:
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

má v přesnosti a úplnosti poţadovaných
znalostí, dovedností, schopností závaţné
mezery, je schopen plnit úkoly pod dohledem
učitele
ve znalostech, dovednostech a schopnostech
má četné a závaţné mezery, je schopen
pracovat pouze pod trvalým vedením učitele
Znalosti, dovednosti a schopnosti si
neosvojil, není schopen pracovat ani
s trvalou pomocí učitele
Ţák respektuje ustanovení školního řádu a
osvojil si základní pravidla společenského
chování, která dodrţuje ve škole i na
veřejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitelům
i spoluţákům.
Ţák se dopustil závaţného přestupku nebo se
dopouští opakovaně méně závaţných
přestupků proti ustanovení školního řádu a
pravidlům společenského souţití ve škole i
na veřejnosti. Ţák je však přístupný
výchovnému působení a snaţí se své chyby
napravit.
Ţák se dopouští závaţných přestupků proti
školnímu řádu, nerespektuje pravidla
společenského souţití a porušuje právní
normy. Přes udělení opatření k posílení
kázně pokračuje v asociálním chování a
nemá snahu své chyby napravit.
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6.2. Autoevaluace školy
Smyslem autoevaluace je vytvoření zpětné vazby o kvalitě vzdělávání a vyuţití závěrů k dalšímu zkvalitnění práce školy.

6.2.1. Oblasti autoevaluace
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vymezeny Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. V §8 této vyhlášky jsou vymezeny tyto oblasti vlastního hodnocení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podmínky ke vzdělávání
Průběh vzdělávání
Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů na vzdělávání
Výsledky vzdělávání
Řízení školy
Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům

6.2.2. Cíle, nástroje a časové rozvrţení autoevaluace

Oblasti
Školní vzdělávací
program

Cíle

Nástroje

Zodpovídá

Plán
průběţně

soulad ŠVP s RVP

kontrola

koordinátor
vedení školy

plnění ŠVP

tématické plány
třídní knihy
hospitace

vedení školy
metodik

vztah mezi ŠVP a
potřebami a
podmínkami školy

diskuse učitelů
hodnocení učitelů

učitelé
vedení školy
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vztah mezi ŠVP a
potřebami ţáků
další nabídky
ţákům, variabilita
ŠVP

Podmínky pro
vzdělávání

diskuse učitelů
rozhovory se ţáky

učitelé

diskuse učitelů
hodnocení učitelů
hodnocení ţáků

učitelé
vedení školy

prostorové,
materiální,
technické,
hygienické a
bezpečnostní

dotazníky pro učitele vedení školy
skupinová diskuse
návrhy pedagogů
sebehodnocení vedení
školy
náměty a návrhy
rodičů

1x ročně

personální

plán personálního
rozvoje
přehled
pedagogických
pracovníků

1x ročně

ekonomické

vedení školy

průběţně
rozbor hospodaření
inventarizace
rozpočet školy
audit

ekonom
vedení školy
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Průběh
vzdělávání

efektivita práce
učitele

hospitace
hodnocení učitelů
portfolio učitele

vedení školy

průběţně

role ţáka v procesu
učení

zapojení ţáků
hodnocení ţáků
dokument pravidla
hodnocení ţáků
hospitace

učitel
vedení školy

průběţně

vedení školy
metodik

průběţně

vedení školy

průběţně

vedení školy

průběţně

vedení školy

průběţně

vedení školy

průběţně

podpora vytváření
klíčových
kompetencí

přípravy
tématické plány

plnění
očekávaných a
dílčích výstupů

hospitace

organizace výuky,
metody a formy

hospitace

vyuţívání učebnic,
pomůcek, techniky

Podpora školy

kontroly kabinetů
hospitace

kooperativní
výuka,
komunikace, třídní
klima

hospitace

kvalita
výchovného
poradenství

poradenství
ţákům, výchovný
schránka
důvěry, poradce
pohovory se ţáky,
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průběţně

ţákům

Spolupráce
s rodiči

Vliv vzájemných
vztahů na kvalitu
vzdělávání

Výsledky
vzdělávání

zápisy
poradce

výchovného

psychosociální
podmínky

hodnocení klimatu
školy - dotazníky pro
učitele

přístup
k informacím

hodnocení přístupu
k informacím dotazníky pro rodiče

vyuţívání
ţákovské a
rodičovské
iniciativy

hodnocení ţákovské a
rodičovské iniciativy a
akcí s rodiči

vztahy se
zřizovatelem a
školskou radou
vztahy
s poradenskými
institucemi
vztahy s odborem
sociálních věcí
vztahy s dalšími
institucemi
dosahování
klíčových
kompetencí
ověřování zvládání
očekávaných
výstupů
výsledky ţáků

hodnocení vztahů
s orgány a institucemi

učitelé

průběţně

učitelé

1x ročně

vedení školy

vedení školy

učitelé
rozhovor se ţákem
písemné práce
didaktické testy
domácí úkoly
praktické činnosti
sportovní a umělecký
výkon
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1x ročně

průběţně

v soutěţích
úspěšné uplatnění
ţáků
Řízení školy

Úroveň práce
školy

kvalita řízení
plánování
efektivita
organizace školy –
organizační
podmínky
metodická podpora
kvality výuky
vyuţívání zdrojů
výsledky
práce
školy
prezentace a
public relations
školy

projekt
ţákovské portfolio
výstupní hodnocení
vedení školy
dotazníky pro učitele
sebehodnocení vedení
školy
koncepční
materiály
školy

kronika školy
portfolio školy

vedení školy

1x ročně

1x ročně

K vyhodnocení všech oblastí se vyuţívá kromě nástrojů uvedených výše analýza SWOT. Analýza bude provedena 1x ročně při závěrečné
pedagogické radě, výsledky budou součástí zprávy o vlastním hodnocení školy.
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Postup zpracování vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 9, stanovuje pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období
jednoho nebo dvou školních roků. Následující plán naznačuje realizaci vlastního hodnocení školy pro období jednoho školního roku.
Činnost

Termín

1.Zpracování strategie vlastního hodnocení školy (plán, organizační zabezpečení,
realizace, zpracování výsledků a zprávy, prezentace a publikování)
2. Návrh struktury vlastního hodnocení školy

květen – srpen

3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou
4. Ustavení skupin hodnotitelů

do konce září
říjen

5. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů hodnotitelům

listopad

6. Průběh vlastního hodnocení školy
7. Předání a zpracování výsledků (ŘŠ nebo jím pověřená

prosinec -duben
květen

skupina)

srpen – září

8. Vypracování zprávy
9. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě

červen – září
do 31. října

10. Vyuţití zprávy o VHŠ ( publikování, vyhodnocení, přijetí opatření)

listopad

11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, kontroly…)

listopad – prosinec
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6.2.3. Kritéria autoevaluace
1. Školní vzdělávací program
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem hodnocení je objektivně zjistit a posoudit aktuálnost vzdělávacího programu vzhledem k podmínkám školy, potřebám žáků, soulad
Školního vzdělávacího programu s Rámcovým vzdělávacím programem, soulad cílů vzdělávacího programu a působení učitelů ve vyučovacích
hodinách. Dle vyhodnocených závěrů upravovat Školní vzdělávací program a přizpůsobovat jej aktuálním podmínkám.
Kritéria kvality:
- Činnosti ve vyučování jsou v souladu se ŠVP a jeho zaměřením na tvořivost a činnost ţáků
- Cíle vyučovacích hodin směřují k vytváření klíčových kompetencí a plnění dílčích a očekávaných výstupů
- Obsah, metody a formy vyučovacích hodin jsou v souladu se ŠVP
- Organizace vyučovacích hodin je přizpůsobena rozvíjení klíčových kompetencí a plnění dílčích a očekávaných výstupů
- Školní vzdělávací program rozvíjí osobnost ţáka ve všech jeho stránkách, prostřednictvím programu se ţák stává osobností s kompetencemi
umoţňujícími mu plné zapojení do ţivota
2. Podmínky ke vzdělávání:
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem je objektivně zjistit a posoudit stav podmínek ke vzdělávání a jejich dopad na kvalitu a efektivitu vzdělávání a na život ve škole. Dle zjištění
pak zkvalitňovat podmínky ke vzdělávání.
Kritéria kvality:
Prostorové a materiální a technické podmínky: viz RVP ZV-LMP, část D, kapitola 8
Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a ţivot školy: viz RVP ZV-LMP, část D, kapitola 8
Personální podmínky: viz RVP ZV-LMP, část D, kapitola 8
Ekonomické podmínky:
- dostatek finančních prostředků k zajištění provozu školy
- dostatek finančních prostředků pro odměňování zaměstnanců
- dostatek finančních prostředků pro další vzdělávání pedagogů a kulturní a společenské potřeby zaměstnanců
- dostatek finančních prostředků pro zajištění moderních pomůcek, techniky, počítačů
- vedení účetnictví v souladu se zákonnými normami
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3. Průběh vzdělávání
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem je objektivně zhodnotit a posoudit průběh vzdělávání, kvalitu výuky, její organizaci, práci učitelů, roli a zapojení žáka do výuky, jeho
hodnocení, směřování výuky k očekávaným výstupům a klíčovým kompetencím. Dále zvýšení kvality průběhu vzdělávání a omezení nedostatků.
Kritéria kvality:
Hodnocení učitelů:
- učitelé se připravují na výuku, stanovují si cíle vyučovacích hodin, volí činnosti vedoucí ke splnění stanovených cílů
- cílem vyučovacích hodin je dosaţení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí
- organizace vyučovacích hodin je efektivní z hlediska vyuţití času, prostoru třídy, forem práce ţáků
- je vyuţíváno různých metod práce, upřednostňováno zapojení více smyslů a tvořivá činnost ţáků
- ţáci mají dostatek pomůcek k podpoře názornosti výuky
- učitel motivuje ţáky k dosaţení co nejlepších výkonů
- ţákům jsou známa stanovená pravidla a je soustavně a důsledně dbáno na jejich dodrţování
- rozsah písemných prací je přiměřený moţnostem ţáků
- učitel přistupuje k ţákům vnímavě, přizpůsobuje svůj mluvní i písemný projev moţnostem ţáků, je pro ţáky vzorem
Hodnocení ţáků:
- ţáci se aktivně zapojují do výuky
- ţáci mají moţnost se zeptat na věci, kterým nerozumí, chyba je součást učení
- ţáci si vzájemně radí při práci ve skupinách a ve dvojicích
- ţáci ovládají pravidla vzájemné komunikace
- učitel hodnotí ţáka v souladu s pravidly hodnocení ţáků
4. Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů na kvalitu školy
Cíl autoevaluační oblati:
Cílem je zjištění klimatu školy, kvality výchovného poradenství, přístupu rodičů k informacím, kvality spolupráce s rodiči a vlivu dalších vztahů
na kvalitu školy. Po vyhodnocení zkvalitňování podpory žákům a vztahů s rodiči i dalšími institucemi a orgány.
Kritéria kvality:
- klima školy je vstřícné, vzájemné vztahy učitel ţák, ţák ţák, učitel
- komunikace se ţáky je vstřícná, je brán zřetel na jejich názor
- ţák se cítí ve škole bezpečně
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učitel, vedení

učitel jsou otevřené a podporující

-

ţák má důvěru ve svého třídního učitele, svěřuje se mu se svými problémy
ţák ví, kdo je výchovný poradce, čím se zabývá a v případě potřeby ví, ţe se má na něj obrátit
výchovný poradce je vstřícný k problémům ţáků
všechny náznaky šikany sledují všichni pedagogičtí pracovníci a oznamují vedení školy a výchovnému poradci
rodiče ţáků mají informace o tom, kdy mohou navštívit školu ke konzultacím s vyučujícími
rodiče ţáků jsou pravidelně zváni na třídní schůzky
rodičům je nabízena účast na akcích školy
školská rada se podílí na správě školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (školský zákon)
škola spolupracuje se zřizovatelem v otázkách ekonomických, organizačních, informuje o činnosti školy ve výroční zprávě
škola spolupracuje s poradenskými institucemi v otázkách pedagogických
škola spolupracuje s dalšími institucemi dle vlastních potřeb

5. Výsledky vzdělávání
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem hodnocení je zjištění výsledků vzdělávání žáků a jejich hodnocení, monitorování znalostí, dovedností a schopností žáků, jejich
vyhodnocování a stanovování postupů k jejich zkvalitňování.
Kritéria kvality:
- učitel předkládá ţákům učivo vedoucí k dosaţení dílčích a očekávaných výstupů
- učivo je dostatečně procvičováno
- hodnocení probíhá v souladu s pravidly hodnocení ţáků
- učitelé mají vytvořená kritéria hodnocení k jednotlivým výstupům
- učitel hodnotí svou práci v souladu s výsledky vzdělávání ţáků a přizpůsobuje metody a formy výuky výsledkům ţáků
- učitel individuálně pracuje se ţáky, kteří vyţadují individuální pomoc
- ţáci jsou hodnoceni za účast v soutěţích formou pochvaly třídního učitele
- zástupce ředitele eviduje účast ţáků v soutěţích
- ţáci jsou vedení k pokračování ve středním vzdělávání
- výchovný poradce eviduje počty přihlášených ţáků na střední školy a počty přijatých ţáků
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6. Řízení školy

Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem je zhodnotit oblasti řízení školy, zjištění silných a slabých stránek vedení školy, zkvalitnění řízení školy.
Kritéria kvality:
- je stanovena koncepce, jsou stanoveny cíle školy
- rozhodování je efektivní
- styl řízení školy je demokratický
- vedení školy je profesně kompetentní
- klima školy je vstřícné, podporující
- je upřednostňována týmová práce
- škola je aktivně zviditelňována, prezentuje se práce školy
- vztahy se zřizovatelem jsou korektní
- je vytvořen systém komunikace s rodiči
- finanční prostředky jsou vynakládány efektivně
- jsou získávány mimorozpočtové zdroje
- zaměstnanci jsou motivováni ke kvalitní práci
- zaměstnanci jsou podporováni v dalším vzdělávání
7. Úroveň práce školy
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem hodnocení oblasti je zjištění úrovně práce školy. K tomuto účelu jsou shromažďovány údaje o práci školy a vyhodnocovány.
Kritéria kvality:
- zprávy o práci školy se shromaţďují, existuje portfolio školy nebo kronika školy
- škola má plán akcí
- škola má webové stránky
- ţáci mají moţnost prezentovat svoji práci
- škola spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi
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-

škola prezentuje svoji práci rodičům ţáků

Jednotlivá kritéria budou zjišťována formou různých autoevaluačních nástrojů (dotazníky, sebehodnocení, analýzy SWOT apod.)
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Seznam pouţitých zkratek
VZDĚLÁVACÍ OBORY
ČT
Čtení
PS
Psaní
ŘV
Řečová výchova
M
Matematika
INF Informatika
VU
Věcné učení
ČS
Člověk a společnost
PŘ
Přírodověda
HV
Hudební výchova
VV
Výtvarná výchova
VZ
Výchova ke zdraví
TV
Tělesná výchova
PV
Pracovní výchova
PT

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

OSV Osobnostní a sociální výchova
OSV 1a
Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopnosti poznání
OSV 1b
Osobnostní rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí
OSV 1c
Osobnostní rozvoj – Seberegulace a sebeorganizace
OSV 1d
Osobnostní rozvoj – Psychohygiena
OSV 2a
Sociální rozvoj – Poznávací schopnosti
OSV 2b
Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy
OSV 2c
Sociální rozvoj – Komunikace
OSV 2d
Sociální rozvoj – Spolupráce a soutěţivost
OSV 3a
Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSV 3b
Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika
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VDO Výchova demokratického občana
VDO 1
Občanská společnost a škola
VDO 2
Občan, občanská společnost a stát
VDO 3
Formy participace občanů v politickém ţivotě
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VMEGS 1
Evropa a svět nás zajímá
VMEGS 2
Objevujeme Evropu a svět
VMEGS 3
Jsme Evropané
MKV Multikulturní výchova
MKV 1
Kulturní rozdíly
MKV 2
Lidské vztahy
MKV 3
Etnický původ
EV
Enviromentální výchova
EV 1
Ekosystémy
EV 2
Základní podmínky ţivota
EV 3
Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí
EV 4
Vztah člověka k prostředí
MEV Mediální výchova
MEV 1
Vnímání mediálních sdělení
MEV 2
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEV 3
Fungování a vliv médií ve společnosti
KK
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
KK 1
Kompetence k učení
KK 2
Kompetence k řešení problémů
KK 3
Kompetence komunikativní
KK 4
Kompetence sociální a personální
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KK 5
KK 6

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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