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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Škola s úsměvem -před schválením
MOTIVAČNÍ NÁZEV: „Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a
já pochopím.“

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289
ADRESA ŠKOLY: Chomutovská 1289, Kadaň, 43201
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Simona Žáková
KONTAKT: tel: 474 333 304 email: kancelar@zvskadan.cz
IČ: 46790039
RED-IZO: 600077730
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Hana Zimová

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Kadaň
ADRESA ZŘIZOVATELE: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
KONTAKTY:
Telefon - spojovatelka:
+420 474 319 500
+420 474 319 501
Fax: 474 319 504

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2018
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 31. 8. 2018
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 27. 8. 2018
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................................................
ředitel školy

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

Mgr. Simona Žáková

5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy

2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 je škola plně
organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku, v případě tříd ZŠS do 10. ročníku. Škola se
řadí svým počtem žáků mezi malé školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna na rušné ulici.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, autobusem, vlakem. Škola je dostupná
pro všechny žáky bez ohledu na národnost, pokud je to v souladu s platnou legislativou.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) upravuje zákon
č. 561/2004 Sb., o základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
vyhlášky MŠMT, zejména vyhláška č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podle těchto
norem se vzdělávání žáků se SVP realizuje. Škola je vybavena bezbariérovým přístupem, pohyb do
pater je zajištěn pomocí plošiny.
Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 je úplná základní škola
nabízející vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy, přípravu žáků
na školní docházku v přípravné třídě, vzdělává žáky i s těžším mentálním postižením ve třídách
základní školy speciální, žáky se zdravotním znevýhodněním ve škole a zdravotním oslabením ve
škole při nemocnici.

2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k
dispozici náhradní stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov,
pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbariérový přístup je zajištěn po celém
areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště, herna. Žákům jsou k
dispozici šatny.
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Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, praktické
vyučování. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 18 pracovních
stanic, bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: ICT, praktické vyučování.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
etika a katechismus
literatura a umění
profesní specialisté
protidrogová prevence
sexuální výchova
věda a výzkum
zdravověda

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
Smyslem autoevaluace je vytvoření zpětné vazby o kvalitě vzdělávání a využití závěrů k dalšímu
zkvalitnění práce školy.
Oblasti autoevaluace
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vymezeny Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. V §8 této
vyhlášky jsou vymezeny tyto oblasti vlastního hodnocení:
1. Podmínky ke vzdělávání
2. Průběh vzdělávání
3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů na vzdělávání
4. Výsledky vzdělávání
5. Řízení školy
6. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům

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

2.5.3 Nástroje autoevaluace
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti,
hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné
hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba
absolventů, zpětná vazba externích subjektů
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Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vymezeny Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. V §8 této
vyhlášky jsou vymezeny tyto oblasti vlastního hodnocení:
1. Podmínky ke vzdělávání
2. Průběh vzdělávání
3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů na vzdělávání
4. Výsledky vzdělávání
5. Řízení školy
6. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně každé pololetí.

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

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu,
mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční
slavnost.
Pravidelné školní akce: akademie, jarmark, sezónní besídky.

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí odpovídající počet pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce.
Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 0 – 30 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak
zkušení pedagogové. Dlouhodobé projekty
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Barvy podzimu
Ať žije čert
Vánoční dílničky
Les
Jaro je tady
Výchova ke zdraví
Domácí a užitková zvířata
Lidské tělo

2.9 Mezinárodní spolupráce
Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 0.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
všeobecné

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Na konci základního vzdělávání žák:
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech
a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do
souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na
matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává,
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky
svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k Na konci základního vzdělávání žák:
řešení problémů
•
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni,
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich
příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k
tomu vlastního úsudku a zkušeností
•
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a
dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
•
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při
řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
•
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy
aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací,
sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
•
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit,
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů
zhodnotí
Kompetence k
učení

Kompetence

Na konci základního vzdělávání žák:
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Výchovné a vzdělávací strategie
komunikativní

Kompetence
sociální a
personální

Kompetence
občanské

Kompetence
pracovní

•

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním
projevu
•
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje
•
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,
běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
•
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro
kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
•
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s
ostatními lidmi
Na konci základního vzdělávání žák:
•
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na
vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové
role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
•
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování
dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo
o ni požádá
•
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z
toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
•
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho
sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování
tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Na konci základního vzdělávání žák:
•
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je
schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i
psychickému násilí
•
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
•
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
•
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví,
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
•
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy,
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Na konci základního vzdělávání žák:
•
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje
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•

•
•

Výchovné a vzdělávací strategie
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné
nebo nové pracovní podmínky
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality,
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i
ochrany kulturních a společenských hodnot
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko
podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných
opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je
seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení
cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů
nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.
Na tvorbě PLPP se podílí učitel daného/daných předěmtu/předmětů, třídní učitel, výchovný
poradce, případně i školské poradenské zařízení. Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť
žáka, jeho sociální a rodinné prostředí.
Materiální podpora je zajištěna podle podmínek školy.
Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle
požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy zohledňují speciální vzdělávací potřeby nebo
jiné závažné důvody na straně žáka.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných
opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého
žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje
mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto
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plánem. IVP vyhodnocuje ŠPZ dvakrát ročně.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
Úpravy organizace a průběhu výuky respektují podmínky, které žák potřebuje k usnadnění výuky,
včetně využití speciálních učebnic, kompenzačních pomůcek a postupů. Podpora výuky může být
zajištěna i asistentem pedagoga nebo dalším pedagogickým pracovníkem.
v oblasti metod výuky:
Metody zahrnují především intervenci na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností žáka,
reflektují možnosti a potřeby žáka, rozvíjejí a obohacují jeho dílčí schopnosti a možnosti.
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
Obsah vzdělávání se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních potřeb žáka na
základě doporučení školského poradenského zařízení. Tento obsah může být modifikován, lze
zařadit i předměty speciálně pedagogické péče a IVP. Minimální doporučená úroveň očekávaných
výstupů (viz tabulky část 7) bude pevně stanovena v tematických plánech v jednotlivých
předmětech a ročnících)
v oblasti hodnocení:
Hodnocení žáka vychází z jeho specifik, kritéria respektují charakter obtíží, zohledňuje jak omezení
žáka, tak i jeho pokroky. Formulovaná hodnotící kritéria jsou srozumitelná a směřují k
zpětnovazební podpoře efektivnosti učení.
Přehled speciálně pedagogické péče:
zdravotní tělesná výchova, prostředky alternativní a augmentativní komunikace, nácvik sociální
komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, řečová výchova, rozumění mluvené i psané řeči
a její produkci, rozvíjení sluchového vnímání, rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
práce s optickými pomůckami, prostorová orientace, rozvoj vizuálně percepčních dovedností

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných
opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je
seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis potřeb žáka, stanovení
cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů
nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.
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Na tvorbě PLPP se podílí učitel daného/daných předěmtu/předmětů, třídní učitel, výchovný
poradce, případně i školské poradenské zařízení. Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť
žáka, jeho sociální a rodinné prostředí.
Materiální podpora je zajištěna podle podmínek školy.
Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle
požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy zohledňují speciální vzdělávací potřeby nebo
jiné závažné důvody na straně žáka.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných
opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého
žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje
mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto
plánem. IVP vyhodnocuje ŠPZ dvakrát ročně.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:
účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v
jiné škole
obohacování vzdělávacího obsahu

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
3.
4.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
M , HV ČJS , ČJS , ČJ , M ,
poznávání
, VV , HV , VV HV , VV ČJS , VV
PV
, PV
, PV
, PV
Sebepoznání a
ČJ , ČJS ČJS ,
ČJS
sebepojetí
, PV
VV
Seberegulace a
TV , PV TV
TV
PV
sebeorganizace
Psychohygiena
ČJS ,
VV
VV
VV
Kreativita
TV , VV TV , VV TV , VV TV , M ,
HV , VV
, PV

5.
6. 7. ročník 8. ročník
9.
ročník ročník
ročník

M , IKT TV , M , AJ , F , P VO , F , F , Ch ,
, VV , IKT , VV , VV , PV VV , VZ , VV , VZ ,
PV
, PV
PV
PV
TV , VV
PV
VO , P , TV , VZ ,
, PV
PV
PV
ČJS VV , PV HV , PV
PV
M , VZ ,
PV
ČJS , VV , PV TV , VV , P , VV , VV , VZ ,
VV
PV
VZ , PV
PV
TV , M ČJ , HV , VV , PV IKT , VV , HV , VV
, VV VV , PV
PV
, PV
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

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

ČJS

ČJS

PV

PV

PV

PV

VO , PV VZ , PV

VO , VZ , D , VO ,
PV
VZ , PV
Komunikace
ČJ ČJ , ČJS ČJ , AJ , ČJ , AJ , AJ , IKT ČJ , AJ , ČJ , AJ , TV , AJ , AJ , NJ ,
, VV
ČJS ,
VV
, HV , VV , PV NJ , VV , NJ , IKT , VV , VZ ,
VV
VV
PV
VO , VZ , PV
PV
Kooperace a
VV
PV VV , PV TV , VV , VV , PV M , VV ,
kompetice
PV
PV
Řešení problémů a
VV ČJS , PV ČJS , M , F , P ČJ , M , VO , F , TV , Ch ,
rozhodovací
VV , PV , Z , VV , VO , F , Ch , VV , P , VV ,
dovednosti
PV Ch , VV , VZ , PV VZ , PV
PV
Hodnoty, postoje,
ČJ
PV
PV ČJ , ČJS
D , P , ČJ , VO , M , PV M , VO ,
praktická etika
PV
PV
PV
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost
ČJS
ČJS
ČJS
ČJS
PV
PV
TV , IKT , VZ , PV
a škola
PV
Občan, občanská
HV , PV TV , D , D , VO , D , VO , M , D ,
společnost a stát
VO , PV HV , PV
PV VO , VZ ,
PV
Formy participace
D
D
D
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
ČJS
D
D
D
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
ČJ , M
M
PV TV , ČJ VO , HV IKT
Z , HV
HV
zajímá
, ČJS , , PV
PV
Objevujeme Evropu a
M
AJ
TV , M ČJ , AJ , PV
PV
AJ , PV AJ , VO ,
svět
ČJS
PV
Jsme Evropané
ČJ
ČJS ČJ , ČJS
D
NJ , D , NJ , M , NJ , D ,
VO , PV D , PV VO , PV
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ČJ
D , VO , D , VO , D , VO , VO , VZ ,
PV
PV
PV
PV
Lidské vztahy
ČJ ČJ , ČJS ČJS
PV TV , IKT , VO , VZ , D , VO ,
PV
PV
VZ , PV
Etnický původ
ČJS
D , Z , IKT , Z , D , P , VZ VO , Z ,
PV
PV
, PV
PV
Multikulturalita
ČJ
ČJ , AJ , VO , PV M , VZ , IKT , VO
VO , Z ,
PV
, PV
PV
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7. ročník 8. ročník
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník
ročník
okruh
Princip sociálního
VZ
VO , VZ
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
VV
ČJS , VV PV
Z , PV P , PV
PV
Z , PV
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv médií
ve společnosti

ČJS

ČJS , P , Z , Ch , PV
PV F , Z , PV
PV
PV
ČJ , ČJS VO , F , M , F , F , Ch , TV , F ,
P , Z , Ch , P , Z
PV Ch , P , Z
VV , PV , VV , PV
, VZ , PV
ČJ , M , M , ČJS M , ČJS M , ČJS IKT , VO F , Ch , TV , F , F , Ch , P
VV , PV , PV
, F , PV VV , PV Ch , P , , VV , VZ
VV , VZ , , PV
PV
M

ČJ , PV IKT , PV

ČJ

ČJ

ČJ , VV

VV

Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

ČJ

PV

ČJ , VO , Ch , VV , IKT , Ch
VV , PV VZ , PV
, VZ
IKT

ČJ , Ch , TV , ČJ ,
VZ
Ch , VZ ,
PV
ČJ

ČJ

ČJ , VV , VV
ČJ
PV
TV , VV TV , VV VV VO , VV , IKT , VV , ČJ , P ,
, PV
PV
VZ , PV VV , VZ ,
PV
ČJ , VV ČJ , VV IKT , VV
ČJ

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

3.5.1.1
Zkratka

AJ
Ch
ČJ
ČJS
D
F
HV

Název předmětu
Anglický jazyk
Chemie
Český jazyk
Člověk a jeho svět
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
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Zkratka
IKT
M
NJ
P
PV
TV
VO
VV
VZ
Z

Název předmětu
Informační a komunikační technologie
Matematika a její aplikace
Další cizí jazyk - Německý jazyk
Přírodopis
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Výchova k občanství
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Zeměpis

18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy

4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět

Český jazyk
Anglický jazyk

Další cizí jazyk - Německý
jazyk
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace
Informační a komunikační Informační a komunikační
technologie
technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost

Člověk a příroda

1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
6+1
6+1
7
7
7
3
3
3

Dotace 1.
stupeň
33+2
9

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

Člověk a zdraví

15+6
12

2

2

2

6

4+1
0+1

4
0+1

4
0+1

3+1
1

15+2
1+3

Dějepis

1

2

2

2

7

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

1

1

1

1

4

1

1

1

3

4

4+1

4+1

4+1

4+1
1

20+4
1

2

2

2

3

3

12

Chemie

Umění a kultura

Dotace 2.
stupeň

Přírodopis

1

2

2

2

7

Zeměpis

1

2

2

2

7

1
1
2+1

1
1
2

1
2
2

1
2
2

4
6
8+1

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

1
1
2+1

1
1
2+1

1
1
2

1
2
2

1
2
2

5
7
10+2
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Vzdělávací oblast

Předmět

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

Dotace 1.
stupeň

Výchova ke zdraví
Člověk a svět práce
Celkem hodin

Pracovní výchova

1+2
21

1+2
22

1+2
24

1+1
25

1+1
26

5+8
102+16

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
1
1
1+2
28

1+1
30

1+1
32

0+2
32

Dotace 2.
stupeň
2
3+6
104+18

Vyučovací hodina v dopoledním vyučování trvá 45 minut, v odpoledním vyučování je stanovena odlišná délka vyučovacích hodin – 40 minut dle § 26,
odst 1 školského zákona v platném znění.
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Anglický jazyk
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Úroveň A1:
Poslech: Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu
a zřetelně.
Čtení: Žák rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích.
Konverzace: Žák jednoduchým způsobem konverzuje za předpokladu, že jeho protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit
jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých
tématech.
Souvislý projev: Používá jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná.
Psaní: Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích, vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost,
adresa atd.), například při registraci v hotelu.
Při dosažení úrovně A1 žák:
zapojuje se velmi jednoduše do rozhovoru k tématům jemu blízkým
klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště,
školy, volného času
rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem
reaguje na jednoduché pokyny učitele
rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje
napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou
hlásky vyslovuje se správnou výslovností
Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A2 / podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky /.
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její
rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou
výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající
se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Při dosažení úrovně A2 žák:
domluví se s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem
v konverzaci reaguje na jednoduché otázky
rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů
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Anglický jazyk
rozumí jednoduché promluvě, pokud mu mluvčí pomáhá
vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech
sestaví jednoduché písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká
seznamuje se s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti
Při výuce předmětů je využíváno mezipředmětových vztahů:
matematika – numerický zápis čísel, čtení čísel, sčítání a odčítání
český jazyk – literární výchova, příběhy, básničky
zeměpis – seznámení s mapou Evropy, světa a glóbem
hudební výchova – zpěv
výtvarná výchova – zapouštění barev, ilustrace ke knize, pohyb postavy, obrázek z písmen
informatika – práce s výukovým programem
občanská výchova – náš domov, společenské chování, občanské soužití, volný čas
tělesná výchova – hygiena a otužování
člověk a svět práce – racionální výživa
člověk a jeho svět – rovnocennost lidských ras, živočichové
V případě vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními může být tento předmět na základě
doporučení školského poradenského zařízení nahrazen – posílení oblasti Jazyk a jazyková komunikace
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Další cizí jazyk - Německý jazyk
Úroveň A1:
Poslech: Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu
a zřetelně.
Čtení: Žák rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích.
Konverzace: Žák jednoduchým způsobem konverzuje za předpokladu, že jeho protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit
jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých
tématech.
Souvislý projev: Používá jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná.
Psaní: Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích, vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost,
adresa atd.), například při registraci v hotelu.
Při dosažení úrovně A1 žák:
zapojuje se velmi jednoduše do rozhovoru k tématům jemu blízkým
klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, volného času
rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem
reaguje na jednoduché pokyny učitele
rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje
napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou
hlásky vyslovuje se správnou výslovností
Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A2 / podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky /.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o
něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují
jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední
okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Při dosažení úrovně A2 žák:
domluví se s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem, na konverzaci reaguje na jednoduché otázky
rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů
rozumí jednoduché promluvě, pokud mu mluvčí pomáhá
vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech
sestaví jednoduché písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká
seznamuje se s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti
Při výuce
předmětů je využíváno mezipředmětových vztahů:
matematika – numerický zápis čísel, čtení čísel, sčítání a odčítání- český jazyk – literární výchova, příběhy, básničky

23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Další cizí jazyk - Německý jazyk
zeměpis – seznámení s mapou Evropy, světa a glóbem
hudební výchova – zpěv
výtvarná výchova – zapouštění barev, ilustrace ke knize, pohyb postavy, obrázek z písmen
informatika – práce s výukovým programem
občanská výchova – náš domov, společenské chování, občanské soužití, volný čas
tělesná výchova – hygiena a otužování
člověk a svět práce – racionální výživa
člověk a jeho svět – rovnocennost lidských ras, živočichové
V případě vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními může být tento předmět nahrazen – posílení
oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk
1. ročník
7
Povinný

2. ročník
7
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
7
Povinný

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

Celkem
7. ročník
5
Povinný

8. ročník
5
Povinný

9. ročník
5
Povinný

56

Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Český jazyk je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura,
který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jeho úloha ve vzdělávacím procesu je
stěžejní, prolíná všemi předměty, učí žáky vnímat a rozumět různým sdělením a reprodukovat je, používat
ústní i písemnou podobu spisovného jazyka. Předmět je rozdělen do tří tematických celků: Komunikační a
slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové
vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
předmětu (specifické informace o předmětu rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, vyjádření reakcí a pocitů žáků
důležité pro jeho realizaci)
pochopení role v různých komunikačních situacích
porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní
myšlenky
vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka, skupinová práce, vlastní prezentace, řešení problémů dramatizace
Časová dotace v jednotlivých ročnících:
ročník – 7 hodin týdně
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Název předmětu

Český jazyk
ročník - 7 hodin týdně
ročník - 7 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 7 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 7 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 3 hodin týdně + 2 disponibilní hodiny
ročník - 4 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 4 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 4 hodin týdně + 1 disponibilní hodina
Hodiny disponibilní dotace jsou určeny k procvičování všech tematických okruhů předmětu.
Ve vyučovacích předmětech jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
poznávací schopnosti
mezilidské vztahy
komunikace
spolupráce a soutěživost
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
kulturní rozdíly
multikulturalita
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
fungování a vliv médií ve společnosti
tvorba mediálního sdělení
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy
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Název předmětu

Český jazyk
knihoven, divadelních představení, filmových
představení, práce s knihou a texty na internetu. K výuce je využívána učebna ICT s výukovými programy.
Vyučovací předmět je realizován v 1. až 9. ročníku.

Integrace předmětů

•

Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• přistupujeme k žákům individuálně, dle jejich potřeb a možností upravujeme metody a strategie
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
učení
kompetence žáků
• při rozlišování zvukové podoby jazyka upřednostňujeme sluchové hry a soutěže, využíváme
hudební nástroje, bzučák
• využíváme 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 žáka
• přistupujeme k výuce čtení analyticko-syntetickou metodou a učíme žáky tuto metodu používat
• obohacujeme jazykovou výchovu a její učivo hrami, kvízy, hádankami, křížovkami
• důsledně a systematicky upevňujeme návyky při psaní a čtení
• pracujeme s texty a literaturou, osvojujeme u žáků čtení s porozuměním, orientaci v textu
• seznamujeme žáky s poezií i prózou, vedeme k přednesu a emočnímu prožitku
• předkládáme žákům různé literární žánry, vytváříme u žáků vztah k literatuře
• vedeme žáky k návštěvě divadel, kin, sledováním médií a vzájemnému sdělování emočních zážitků
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům úkoly k řešení zábavnou formou, hrami, hádankami, kvízy
o osvojujeme u žáků schopnost přistupovat ke čtení analyticko-syntetickou metodou
o zařazujeme prvky kritického čtení, učíme kriticky myslet, uvážlivě rozhodovat
o učíme žáky převedení zvukové podoby jazyka do psané soustředěným poslechem a
vybavením příslušného písmene, slabiky či slova
o předkládáme žákům text k přepisování z tištěné podoby do psané a vedeme tak
k vybavování příslušných písmen
o vedeme žáky k volbě správné formy společenského styku při různých situacích
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Název předmětu

Český jazyk
o při řešení úloh jazykového vyučování dbáme na zdůvodnění správnosti řešení
o v literární výchově předkládáme žákům různé žánry a vedeme k jejich rozlišování,
požadujeme pojmenování hlavních postav a jejich vlastností, porozumění textu a orientaci
v něm
o učíme žáky orientaci v Pravidlech českého pravopisu a samostatnou práci s Pravidly při
setkání s problémem
o zodpovídáme dotazy žáků, individuálně se věnujeme žákům, kteří vyžadují pomoc
Kompetence komunikativní:
• rozvíjíme komunikační schopnosti žáků rytmizací, sluchovými hrami, artikulačními cvičeními,
hlasovými cvičeními, gymnastikou mluvidel
• hravými činnostmi odstraňujeme ostych, posilujeme sebevědomí, vedeme k vystupování před
ostatními, sdělování vlastních názorů
• učíme žáky formulovat myšlenky v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně při
všech situacích vzájemné komunikace
• učíme žáky 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 využívat ke svému rozvoji
• osvojujeme písemnou komunikaci nácvikem psaní a rozvojem písemného projevu
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině, přijímat role ve skupině a pozitivně ovlivňovat kvalitu
společné práce při skupinovém, kooperativním vyučování, při dramatizacích
• upevňujeme u žáků utváření dobrých mezilidských vztahů a respektování druhých vytvářením
příjemné atmosféry ve třídě
• vytváříme u žáků obraz o sobě samém objektivním hodnocením, vzájemným hodnocením,
sebehodnocením, přičemž dbáme na převahu pozitiv a utváření sebedůvěry žáka
• upozorňujeme na nevhodné a rizikové chování, vedeme k uvědomění si důsledků chování
• diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor
Kompetence občanské:
• vedeme k respektování společenských norem a pravidel soužití při všech činnostech
• diskutujeme o vztazích mezi lidmi, učíme respektovat odlišný názor, odmítat násilí
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Název předmětu

Český jazyk

•

prakticky učíme písemné i ústní komunikaci s úřady
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k osvojení pracovních návyků při psaní a čtení
• určujeme pravidla a dbáme na jejich dodržování, učíme vzájemně komunikovat ve skupině a
přispívat ke společné práci
• učíme koncentraci při psaní a čtení, dokončení započaté práce
• vedeme žáky k reálnému hodnocení vlastní práce i práce ostatních
Český jazyk

1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Písmena: malá, velká, tiskací a psací
o Délka samohlásek
o Opis a přepis slov a vět
o Kultura mluveného projevu
o Naslouchání: praktické a věcné
o Věcné čtení
o Souvislý mluvený projev
o Technika mluveného projevu: dýchání, výslovnost a nonverbální prostředky
o Hygiena psaní
o Technika psaní
o Čtení

ŠVP výstupy
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje
vlastní písemný projev
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
zvládá základní hygienické návyky spojené se spaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje
vlastní písemný projev
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
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Český jazyk

1. ročník

o Naslouchání
o Literární žánry (rozpočítadlo, hádanka, říkanka, pohádka) a další pojmy (kniha,
čtenář, divadelní představení, loutkové divadlo, herec)
o Tvořivé činnosti s literárním textem: přednes, dramatizace
o Mluvený projev: vypravování, dialog na základě obrazového materiálu
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Věta jednoduchá, souvětí
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Slabika
o Abeceda
o Spisovná výslovnost
o Spodoba znělosti
o Slovní přízvuk
o Význam slov: slova nadřazená a podřazená, synonyma, antonyma, slova příbuzná,
slova citově zabarvená a zdrobněliny
o Pravopis lexikální
o Vlastní jména
o Druhy vět podle komunikačního záměru mluvčího

ŠVP výstupy
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé
a krátké samohlásky

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
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Český jazyk

2. ročník
jazykové i zvukové prostředky
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeně
věku
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena, slabiky,slova,
kontroluje vlastní písemný projev
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeně
věku

o Čtení s porozuměním

o Čtení a naslouchání s porozuměním
o Mluvený projev: základní techniky, pravidla dialogu
o Mluvený projev: nonverbální prostředky
o Psaný projev žáka

o Krásná literatura
o Poslech literárních textů
o Přednes literárních textů
o Reprodukce textu
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeně
o Počátky interpretace literatury
věku
o Literární druhy a žánry: poezie, próza, báseň, pohádka, hádanka, rozpočítadlo,
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeně
říkanka
věku
o Literární pojmy: spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení, herec, režisér
o Čtení s porozuměním
o Poslech literárních textů
o Zážitkové čtení a naslouchání
o Tvůrčí psaní
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•

Kompetence k učení
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Český jazyk

3. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Pravopis: vyjmenovaná slova, velká písmena

o Tvarosloví: slova ohebná a neohebná, slovní druhy
o Čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem
o Spojování vět
o Spojovací prostředky: spojky, vztažná zájmena, příslovce
o Naslouchání a čtení s porozuměním
o Mluvený projev: dialog, verbální a nonverbální prostředky komunikace
o Mluvený projev: kultivace mluveného projevu žáka

ŠVP výstupy
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech,dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních
jmen osob, zvířat a místních pojmenování
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

o Psaný projev: vypravování, popis, inzerát, pozdrav, dopis, základy elektronické
komunikace (sms, e-mail, chat), grafické symboly
o Rozvoj slovní zásoby
o Zážitkové čtení a naslouchání
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
o Reprodukce literárního textu
o Tvořivé činnosti s literárním textem
o Literární pojmy: verš, rým, pohádka
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
o Dětská literatura
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Český jazyk

3. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Význam slova: synonyma, vícevýznamová slova

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

o Stavba slova: kořen, předpona a část příponová
o Tvarosloví: slovní druhy plnovýznamových slov, spisovné a nespisovné tvary
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
jmen, zájmen a sloves
o Skladba: základní větné členy, nevyjádřený podmět, souvětí souřadné a podřadné odlišuje větu jednoduchou od souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
o Spojovací výrazy
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
o Pravopis lexikální
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
o Čtení a naslouchání s porozuměním a věcné čtení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
o Osnova textu
fakta
o Výpisky
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
o Vypravování
o Popis
o Mluvená komunikace: nonverbální prostředky, dialog, spisovná výslovnost
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
o Elektronická komunikace: chat, sociální sítě, telefon
o Písemný projev: dopis, blahopřání, vzkaz, zpráva, oznámení, inzerát, dotazník
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
o Vypravování
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
o Popis
fakta
o Věcné naslouchání a čtení
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
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Český jazyk

4. ročník

o Zážitkové čtení
o Interpretace literárního díla
o Tvořivé činnosti s literárním textem
o Literární pojmy: druhy a žánry, literatura neumělecká
o Vyjmenovaná slova

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Český jazyk

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Význam slov: slovo vícevýznamové

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

o Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ
o Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov
o Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých a měkkých, způsob určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných
slovesa, složené slovesné tvary v činném rodu, předložky, spojky
tvarech ve svém mluveném projevu
o Pravopis morfologický
o Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět vyjádřený a nevyjádřený
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje
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Český jazyk

5. ročník

o Skladba: věta jednoduchá a souvětí
o Pravopis syntaktický

o Čtení s porozuměním
o Poznámky a výpisky
o Celistvost a soudržnost textu

o Čtení a naslouchání s porozuměním
o Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná komunikace
o Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát,
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz

o Tvořivé činnosti s literárním textem
o Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná
o Literární žánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
o Slohové útvary: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň
o Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník

základ věty
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje
základ věty
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje
základ věty
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové posloupnosti
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané
téma
rozlišuje různé typy uměleckých textů a neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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Český jazyk

5. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Zvuková stránka jazyka, spisovná a nespisovná výslovnost
- hláskosloví
- spisovná výslovnost
- slovní přízvuk
- zvuková stránka věty
o Stavba slova, funkční morfémy
slovotvorný základ, předpona, přípona
slova příbuzná
stavba slova
střídání hlásek pří odvozování
skupiny hlásek pří odvozování
zdvojené souhlásky
skupiny bě-bje, vě-vje, mě-mně
předpony s-/z- , se-/ze- , vz
předložky s, z
i/y po obojetných souhláskách
o Tištěné a elektronické jazykové příručky
o Tvarosloví: základní tvaroslovné kategorie

ŠVP výstupy
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s
dalšími slovníky a příručkami
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
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Český jazyk

6. ročník

o Pravopis morfologický
druhy slov
podstatná jména, konkrétní, abstraktní, látková, hromadná, pomnožná,
procvičování tvarů, pravopis podle vzorů, skloňování vlastních jmen obecných a
místních
přídavná jména, druhy, skloňování příd. jm. tvrdých, měkkých, přivlastňovacích,
stupňování
zájmena, druhy, skloňování zájmen já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj
číslovky, druhy, užívání a skloňování
slovesa, osoba, číslo, čas, způsob
o Základní větné členy
shoda podmětu s přísudkem
o Syntaktický pravopis
o Rozvíjející větné členy
předmět
příslovečné určení
přívlastek
věta jednoduchá a souvětí
o Základy studijního čtení
o Písemný projev
o Vlastní tvořivé psaní
o Slohové útvary:
krátké vypravování, popis předmětu, zpráva a oznámení, osobní dopis/e-mail
o Mluvený projev:
zásady kultivovaného projevu, nonverbální prostředky
vypravování
o Základy literární teorie a historie
o Literární druhy a žánry:
dobrodružná a humoristická literatura, moderní pohádka, bajka, nonsensová
literatura, pověst, báje, ústní lidová slovesnost, balada
počátky interpretace literárních děl

syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí

využívá základy studijního čtení - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného text, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
využívá základy studijního čtení - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného text, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové
literatuře
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Český jazyk

6. ročník

o Studijní čtení

využívá základy studijního čtení - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného text, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Český jazyk

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Tvarosloví
odchylné tvary některých podstatných jmen označujících části těla
slovesné kategorie, rod
příslovce – místa, času, způsobu, míry, příčiny, stupňování,
příslovečné spřežky
o Skladba:
předmět, VV předmětná
příslovečné určení místa, času, VV místní a časová
příslovečné určení způsobu, míry, VV způsobová a měrová
příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky, VV příčinná, účelová,
podmínková, přípustková
přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvíjející, několikanásobný, VV
přívlastková, přívlastek těsný, volný
doplněk, VV doplňková

ŠVP výstupy
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
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Český jazyk

7. ročník

větné členy několikanásobné
věty jedno- a dvojčlenné, větný ekvivalent
o Pravopis lexikální a syntaktický
psaní velkých písmen ve jménech vlastních
procvičování pravopisu i/y
o Kritické čtení a naslouchání (analýza a hodnocení textu a promluvy)

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

o Slohové útvary:
vypravování, umělecký popis, popis děje a pracovního postupu, charakteristika
osoby,
životopis
o Literární druhy a žánry:
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich
sci-fi, epos, legenda, romance
výrazné představitele
Regionální literatura (pověsti, pohádky)
o Základy literární teorie
(lyrika, epika, metafora, personifikace, přirovnání, zvukomalba, balada, romance) a
historie (básníci 19. st.)
o Interpretace literárního díla
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk
o Humorná a dobrodružná literatura
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
o Drama
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
o Humorná a dobrodružná literatura
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Český jazyk

8. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
o Obecná jazykověda:
útvary národního jazyka (spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí), příbuznost jazyků
o Ohebné slovní druhy
o Neohebné slovní druhy
o Skladba:
věta, větný ekvivalent, větné členy, druhy souvětí
o Syntaktický pravopis
o Nauka o slovní zásobě:
obohacování slovní zásoby
víceslovná pojmenování
tvorba slov
o Kritické čtení a naslouchání
o Mluvený projev připravený a nepřipravený
výklad, výtah, výpisky
o Písemný projev
o Slohové útvary:
líčení, úvaha, charakteristika literární postavy
o Literární teorie
o Literární interpretace
o Literární historie
o Drama
o Ústní lidová slovesnost
o Adaptace literárních děl

ŠVP výstupy
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí
správně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě
svých dispozic a osobních zájmů
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na umělecké dílo

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém
představení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Český jazyk

8. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Český jazyk

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Obecná jazykověda:
vývoj jazyka, útvary/poloútvary národního jazyka: nářečí, slang, profesionalismus,
argot
o Jazyková norma a kodifikace:
výrazové prostředky hovorové, spisovné, archaické
o Tvorba slov
o Význam slov:
přenesená pojmenování (zejména metafora, metonymie), frazeologie
o Pravopis lexikální a syntaktický
o Tvarosloví:
tvaroslovné kategorie, neohebná slova
o Skladba:
věta jednoduchá a souvětí
o Jazyková norma a kodifikace
o Kritické čtení a naslouchání
(analýza a hodnocení textu a promluvy)
o Komunikační žánry: diskuse, dialog
o Písemný projev

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

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště
ve frazémech
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
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Český jazyk

9. ročník

o Nadvětné spojování
o Písemný projev:
popis, formální dopis, životopis, tiskopisy, úvaha
o Kritické čtení
o Prožitkové čtení
o Publicistické útvary
o Mluvený projev:
kultivace projevu žáka

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s
dodržováním pravidel mezivětného souvětí
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

o Literární historie
o Literární žánry:
pověst, román, epitaf, milostná lyrika, tragédie, komedie
o Literární historie
o Připravený písemný a ústní projev
o Kritické čtení
o Literární teorie a kritika

o Vlastní tvorba

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich
výrazné představitele
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních
zdrojích
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

42

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy

5.2 Anglický jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

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

Celkem
7. ročník
3
Povinný

8. ročník
3
Povinný

9. ročník
3
Povinný

21

Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Anglický jazyk a Německý jazyk obsahově vychází a konkretizuje vzdělávací obor Cizí
jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Cílem výuky předmětů je získat u žáků základů komunikace v anglickém a německém jazyce. Anglický
jazyk i německý jazyk jsou důležité cizí jazyk, které jsou vyučovány jako povinný cizí jazyk. Cílem výuky je
poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení
schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu směřuje k:
předmětu (specifické informace o předmětu osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k účinné komunikaci v cizím jazyce
důležité pro jeho realizaci)
získávání zájmu o studium cizího jazyka, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
schopnosti číst s porozuměním texty v daném cizím jazyce
poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávaní nejdůležitějších informací o zemích
studovaného jazyka
porozumění (jazykově, obsahově, rozsahem) ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi
zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů
V předmětech Anglický jazyk a Německý jazyk jsou voleny metody a formy výkladu, poslechu, procvičování
dialogů, filmové projekce, práce s výukovými programy na PC, práce s knihou a různými zajímavými
krátkodobými projekty. Velký důraz je kladen na hry, soutěže, zpěv, recitaci, kreslení.
Vyučovací předmět Anglický jazyk je realizován v 3. až 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Druhý cizí jazyk, Německý jazyk, je realizován v 7. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá ve třídě, v jazykové učebně nebo v učebně informatiky.
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Název předmětu

Integrace předmětů

Anglický jazyk
Ve vyučovacích předmětech jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
etnický původ
lidské vztahy
multikulturalita

•

Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• přistupujeme k žáku individuálně, respektujeme jeho schopnosti, psychické možnosti a zvláštnosti,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
individuálně stanovujeme rozsah učiva – slov a frází;
kompetence žáků
• usnadňujeme porozumění slovům a frázím aktivním využíváním pomůcek (knihy, sešity, pracovní
listy, PC apod.);
• využíváme při učení mnemotechnických pomůcek, pohybu, rytmizace, zpěvu;
• pracujeme s chybou, vyhledáváme ve slovnících slova a fráze;
• umožňujeme žákovi zažít úspěch, hodnotíme žáky takovým způsobem, který jim umožňuje vnímat
vlastní pokrok;
Kompetence k řešení problémů:
• navozujeme problémové situace a jejich řešení sdělujeme v anglickém jazyce
(telefonní číslo, lidské tělo, zvířata);
• učíme žáky vnímat problémové situace a reagovat na ně;
• nacvičujeme formou dramatizace řešení základních životních situací v anglickém jazyce;
• komunikačními cvičeními vedeme žáky k dovednosti popsat problém v anglickém jazyce, požádat o
radu;
Kompetence komunikativní:
• Dodržujeme pravidla vzájemné komunikace, dbáme na klidné a srozumitelné vyjadřování žáků;
• snažíme se o porozumění obsahu sdělení žáky a přiměřenou reakci na toto sdělení;
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Název předmětu

Anglický jazyk

•

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

cvičíme schopnost zachytit fonetickou správnost hlásek a slov poslechovými činnostmi, názornými
etudami;
• procvičujeme nápodobou a memorováním výslovnost hlásek a slov;
• vedeme žáky k souvislému vyjadřování, ke vzájemné komunikaci, obohacujeme slovní zásobu o
slova anglického jazyka prezentacemi, skupinovou prací, prací ve dvojicích;
Kompetence sociální a personální:
• nacvičujeme se žáky formy společenského styku v anglickém jazyce;
o uplatňujeme hry pro vytváření pozitivních vztahů ve skupině, schopnosti spolupráce,
domluvě, vzájemnému respektování a toleranci;
o dbáme, aby vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře;
o podporujeme empatii a pomáhající chování dramatizací scének různých situací;
Kompetence občanské:
• nacvičujeme prakticky dodržování společenských norem v cizině, chování v restauracích,
dopravních prostředcích, v obchodě, na úřadě;
• upevňujeme pocit zodpovědnosti za své chování, reprezentaci své vlasti, své školy;
• prohlubujeme schopnost tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem, jiným národům a etnikům.
Kompetence pracovní:
• rozvíjíme porozumění pokynům při práci, schopnost dorozumět se v týmu na společném postupu
práce;
• učíme žáky udržovat pořádek na pracovním stole, systému při ukládání pomůcek;
• rozvíjíme schopnost pracovat soustředěně a vytrvale na daném úkolu;
• dodržujeme zásady psychohygieny, zařazujeme relaxační a tělovýchovné chvilky, dodržujeme
hygienu práce.
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Úroveň A1:
Poslech: Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a
bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně.
Čtení: Žák rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na
plakátech nebo v katalozích.
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Název předmětu

Anglický jazyk
Konverzace: Žák jednoduchým způsobem konverzuje za předpokladu, že jeho protějšek je připraven věci
opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci.
Klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech.
Souvislý projev: Používá jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná.
Psaní: Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích, vyplnit
formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.), například při registraci v hotelu.
Při dosažení úrovně A1 žák:
zapojuje se velmi jednoduše do rozhovoru k tématům jemu blízkým
klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště,
školy, volného času
rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem
reaguje na jednoduché pokyny učitele
rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje
napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou
hlásky vyslovuje se správnou výslovností
Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A2 / podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
/.
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají
(napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže
komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Při dosažení úrovně A2 žák:
domluví se s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem
v konverzaci reaguje na jednoduché otázky
rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů
rozumí jednoduché promluvě, pokud mu mluvčí pomáhá
vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech
sestaví jednoduché písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká
seznamuje se s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti
Při výuce předmětů je využíváno mezipředmětových vztahů:
matematika – numerický zápis čísel, čtení čísel, sčítání a odčítání
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Název předmětu

Anglický jazyk
český jazyk – literární výchova, příběhy, básničky
zeměpis – seznámení s mapou Evropy, světa a glóbem
hudební výchova – zpěv
výtvarná výchova – zapouštění barev, ilustrace ke knize, pohyb postavy, obrázek z písmen
informatika – práce s výukovým programem
občanská výchova – náš domov, společenské chování, občanské soužití, volný čas
tělesná výchova – hygiena a otužování
člověk a svět práce – racionální výživa
člověk a jeho svět – rovnocennost lidských ras, živočichové
V případě vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními
může být tento předmět na základě doporučení školského poradenského zařízení nahrazen předmětem
speciálně pedagogické péče.

Anglický jazyk

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Typy textů:
Pokyny a příkazy ve škole
Jednoduchá žádost
Dialog
Dotazy a krátké odpovědi
Říkanky, básničky a písničky
Obrázkové knihy
Komiksy

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
připraví mluvenou a psanou podobu téhož slova či jeho slovního spojení
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Anglický jazyk

3. ročník
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
připraví mluvenou a psanou podobu téhož slova či jeho slovního spojení
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

o Tematické okruhy:
Abeceda
Číslovky 1 - 12
Základní barvy
Školní potřeby a třída
Vybraná zvířata
Nálady a pocity
Obličej a tělo – základní smysly
Rodina
Můj pokoj, hračky
Oblečení
Nápoje a jídlo
Osobní údaje
o Jazykové prostředky:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
Člen neurčitý a základní podstatná jména
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Pravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
Základní přídavná jména
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
Osobní zájmena
vizuální oporu
Základní číslovky
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
Rozkazovací způsob
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
Kladná a negativní odpověď
připraví mluvenou a psanou podobu téhož slova či jeho slovního spojení
Sloveso „have got“ v otázce a odpovědi
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
Sloveso „like“ v kladné větě a otázce
Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk
Pravopis
Předložky místa, nebo času
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Slovní druhy
Dny v týdnu
Rodinné vztahy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Anglický jazyk

4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Typy textů:
Jednoduché pokyny a příkazy ve škole
Jednoduchý popis
Pohlednice
Jednoduchý e-mail, dopis, SMS
Jednoduchý dotaz
Říkanky, básničky a písničky
Jednoduché obrázkové knihy
Komiksy

o Tematické okruhy:
Abeceda
Číslovky 1 – 20
Můj dům: místnosti a nábytek
Město
Počasí
Dny v týdnu, měsíce v roce
Záliby a volný čas
Zvířata v zoo
Školní třída a škola
Základní jídlo, potraviny a chutě
Halloween, Vánoce, Nový rok, Valentýn, Velikonoce
Základní informace o anglicky mluvících zemích

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá
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Anglický jazyk

4. ročník

o Jazykové prostředky:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
Člen určitý a neurčitý
pečlivou výslovností
Podstatná jména
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
Vybraná přídavná jména
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
Tázací a přivlastňovací zájmena
vizuální oporu
Základní číslovky
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
Vazba „there is / there are“
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
Sloveso „can“ v kladných větách, v otázce a v záporu
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
Předložky místa
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
Kladné a záporné příkazy
času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá
Otázky na zjištění pozice věcí
Slovesa „to be“
Přítomný čas prostý
Slovosled kladné a záporné věty
Otázka, krátká odpověď kladná i záporná
Základní fonetické znaky
Spojování hlásek do slov a jejich výslovnost
Pravopis – základní pravidla psaní slov
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Anglický jazyk

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Typy textů:

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
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Anglický jazyk

5. ročník

Blahopřání
Pohlednice z prázdnin
Leták a plakát
Krátký neformální dopis
Jednoduchý e-mail, dopis, SMS
Jednoduchá žádost
Jednoduché pokyny v textu
Říkanky, básničky a písničky
Jednoduché obrázkové knihy
Komiksy

o Tematické okruhy:
Číslovky 1 – 100
Domov a rodina
Části a vybavení domu/bytu
Město a venkov
Názvy povolání
Lidské tělo
Člověk a jeho popis
Volný čas a záliby
Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období
Škola a vyučovací předměty
Základní geometrické tvary
Halloween, Vánoce, Nový rok, Valentým, Velikonoce a jiné svátky
Názvy některých států

pečlivou výslovností
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a má k
dispozici vizuální oporu
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojeným
tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti zájmů a každodenního života
vyplní osobní údaje do formuláře
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a má k
dispozici vizuální oporu
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojeným
tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti zájmů a každodenního života
vyplní osobní údaje do formuláře
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Anglický jazyk

5. ročník

o Jazykové prostředky:
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
Člen určitý a neurčitý
pečlivou výslovností
Množné číslo podstatných jmen
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
Přivlastňovací přídavná jména
týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Zájmena ukazovací a přivlastňovací
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a má k
Sloveso „to be, to have, can“ v oznamovací větě, v otázce a v záporu, plné a
dispozici vizuální oporu
zkrácené tvary
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
Určování času, otázky na čas
rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat a podobné otázky pokládá
Předložky času a místa
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojeným
Otázky s „who/what/when/ where/how/why“
tématům
Pořádek slov ve větě a v otázce
Přítomný čas prostý
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k
Přítomný čas průběhový
dispozici vizuální oporu
-Základní fonetické znaky
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
Základní pravidla výslovnosti slov
činnostech a událostech z oblasti zájmů a každodenního života
Pravopis osvojených slov a tvarů
vyplní osobní údaje do formuláře
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Anglický jazyk

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Typy textů:

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
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Anglický jazyk
Formální a neformální pozdravy
Referát na známé téma
Ilustrované příběhy, komiksy
Písně
Jednoduchá prosba a žádost
Souhlas a nesouhlas
Formuláře
Recepty

o Tematické okruhy:
Číslovky 1 – 1000
Osobní údaje
Data – narozeniny, měsíce
Denní režim
Domácí práce
Volný čas, sporty a záliby
Prázdniny a dovolená
Jídelníček a stravovací návyky
Zboží v obchodě
Nakupování
Zvířata, další domácí zvířata, obojživelníci, hmyz, plazi
Život v přírodě
Dopravní prostředky
Zeměpisné názvy

6. ročník
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojených témat
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojených tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojených témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojených témat
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojených tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojených témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
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6. ročník

o Jazykové prostředky:
Člen určitý a neurčitý
Počitatelnost podstatných jmen se „much/many“, „some/any“
Přídavná jména a příslovce
Stupňování přídavných jmen
Frekvenční příslovce a fráze
Zájmena v pozici předmětu
Řadové číslovky
Přítomný čas průběhový
Přítomný čas prostý
Minulý čas prostý vybraných pravidelných a nepravidelných sloves
Fonetický přepis známých slov
Základní pravidla výslovnosti větných celků
Pravopis - psaní malých a velkých písmen

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojených témat
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojených tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
dalších osvojených témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Anglický jazyk

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Typy textů:

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
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Seznámení
Budoucí plány a rozhodnutí
Návrhy a nabídky
Ilustrované příběhy, komiksy
Písně
Dopis a e-mail
Poděkování a omluva

o Tematické okruhy:
Můj život a události v mém okolí
Širší příbuzenské vztahy
Rodokmen
Místní údaje a časové údaje
Kultura
Hudba a film
Divadlo

7. ročník
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojených témat
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojených témat
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
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Anglický jazyk

7. ročník

dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
o Jazykové prostředky:
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
Člen určitý a neurčitý
pomalu a zřetelně
Neurčitá zájmena
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
Neurčitá příslovce
se týká osvojených témat
Minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
Minulý čas průběhový
neformálních situacích
Přítomný čas prostý
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
Přítomný čas průběhový
tématech
Vyjádření budoucnosti pomocí vazby „going to“
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
Vyjádření budoucnosti pomocí „will“
každodenního života
Vyjadřování modality pomocí „should/shouldn’t“
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
Předložky místa a času
materiálech
Fonetický přepis slov
Pravopisné změny osvojených slov a tvarů
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
Výslovnost obtížných hlásek
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
Pravopis - dělení slov a základy interpunkce
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Anglický jazyk

8. ročník

•
Učivo
o Typy textů:
Navrhování, přijímání a odmítání návrhů
Písně
Jednoduché ilustrované příběhy, komiksy
Zjednodušená literární díla
Rozhovor
Popis
Jednoduché vyprávění

o Tematické okruhy:
Cestování
Volný čas
Móda a módní trendy
Přátelství
Zaměstnání
Základní zdravotní péče
Zdraví a zdravý životní styl
Různé stravovací návyky
Příroda a počasí
Životní prostředí

Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
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8. ročník

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
o Jazykové prostředky:
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
Člen určitý a neurčitý
pomalu a zřetelně
Minulý čas prostý a průběhový
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
Předpřítomný čas s „for“ a „since“
se týká osvojovaných témat
Vazba „like + -ing“
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
Trpný rod
neformálních situacích
Podmínkové věty
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
Stupňování příslovcí
tématech
Spojky „and, but, because, while, if“
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
Částice "too, enough“
každodenního života
Druhy vět podle postoje mluvčího
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
Slovní a větný přízvuk
materiálech
Výslovnost všech hlásek a slovních spojení
Pravopisné změny při tvorbě mluvnických tvarů
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Anglický jazyk

9. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
o Typy textů:
Formální a neformální žádost, zpráva
Detailní popis osoby/věci/události
Příkazy, zákazy a rady
Referát
Písně
Jednoduché ilustrované příběhy, komiksy
Zjednodušená literární díla
Omluva a reakce na omluvu
Žádost o pomoc a službu

o Jazykové prostředky:
Člen určitý a neurčitý
Pořadí rozvíjejících přídavných jmen
Abstraktní podstatná jména
Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas prostý a průběhový
Předpřítomný čas
Modální slovesa
Trpný rod
Plynulost projevu - frázování, větný přízvuk, výška a síla hlasu, tempo řeči

ŠVP výstupy
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, opíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, opíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
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9. ročník

Fonetická transkripce
Pravopis - pravidla interpunkce

vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

5.3 Další cizí jazyk - Německý jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

6

Další cizí jazyk - Německý jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Anglický jazyk a Německý jazyk obsahově vychází a konkretizuje vzdělávací obor Cizí
jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Cílem výuky předmětů je získat u žáků základů komunikace v anglickém a německém jazyce. Anglický
jazyk i německý jazyk jsou důležité cizí jazyk, které jsou vyučovány jako povinný cizí jazyk. Cílem výuky je
poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení
schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života.
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Další cizí jazyk - Německý jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu směřuje k:
předmětu (specifické informace o předmětu osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k účinné komunikaci v cizím jazyce
důležité pro jeho realizaci)
získávání zájmu o studium cizího jazyka, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
schopnosti číst s porozuměním texty v daném cizím jazyce
poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávaní nejdůležitějších informací o zemích
studovaného jazyka
porozumění (jazykově, obsahově, rozsahem) ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi
zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
V předmětech Anglický jazyk a Německý jazyk jsou voleny metody a formy výkladu, poslechu, procvičování
dialogů, filmové projekce, práce s výukovými programy na PC, práce s knihou a různými zajímavými
krátkodobými projekty. Velký důraz je kladen na hry, soutěže, zpěv, recitaci, kreslení.
Druhý cizí jazyk, Německý jazyk, je realizován v 7. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá ve třídě, v jazykové učebně nebo v učebně informatiky.
Ve vyučovacích předmětech jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
etnický původ
lidské vztahy
multikulturalita
Integrace předmětů
• Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• přistupujeme k žáku individuálně, respektujeme jeho schopnosti, psychické možnosti a zvláštnosti,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
individuálně stanovujeme rozsah učiva – slov a frází;
kompetence žáků
• usnadňujeme porozumění slovům a frázím aktivním využíváním pomůcek (knihy, sešity, pracovní
listy, PC apod.);
• využíváme při učení mnemotechnických pomůcek, pohybu, rytmizace, zpěvu;
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Název předmětu

Další cizí jazyk - Německý jazyk

•
•

pracujeme s chybou, vyhledáváme ve slovnících slova a fráze;
umožňujeme žákovi zažít úspěch, hodnotíme žáky takovým způsobem, který jim umožňuje vnímat
vlastní pokrok;
Kompetence k řešení problémů:
• navozujeme problémové situace a jejich řešení sdělujeme v anglickém jazyce
(telefonní číslo, lidské tělo, zvířata);
• učíme žáky vnímat problémové situace a reagovat na ně;
• nacvičujeme formou dramatizace řešení základních životních situací v anglickém jazyce;
• komunikačními cvičeními vedeme žáky k dovednosti popsat problém v anglickém jazyce, požádat o
radu;
Kompetence komunikativní:
• Dodržujeme pravidla vzájemné komunikace, dbáme na klidné a srozumitelné vyjadřování žáků;
• snažíme se o porozumění obsahu sdělení žáky a přiměřenou reakci na toto sdělení;
• cvičíme schopnost zachytit fonetickou správnost hlásek a slov poslechovými činnostmi, názornými
etudami;
• procvičujeme nápodobou a memorováním výslovnost hlásek a slov;
• vedeme žáky k souvislému vyjadřování, ke vzájemné komunikaci, obohacujeme slovní zásobu o
slova anglického jazyka prezentacemi, skupinovou prací, prací ve dvojicích;
Kompetence sociální a personální:
• nacvičujeme se žáky formy společenského styku v anglickém jazyce;
o uplatňujeme hry pro vytváření pozitivních vztahů ve skupině, schopnosti spolupráce,
domluvě, vzájemnému respektování a toleranci;
o dbáme, aby vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře;
o podporujeme empatii a pomáhající chování dramatizací scének různých situací;
Kompetence občanské:
• nacvičujeme prakticky dodržování společenských norem v cizině, chování v restauracích,
dopravních prostředcích, v obchodě, na úřadě;
• upevňujeme pocit zodpovědnosti za své chování, reprezentaci své vlasti, své školy;
• prohlubujeme schopnost tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem, jiným národům a etnikům.
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Další cizí jazyk - Německý jazyk
Kompetence pracovní:
• rozvíjíme porozumění pokynům při práci, schopnost dorozumět se v týmu na společném postupu
práce;
• učíme žáky udržovat pořádek na pracovním stole, systému při ukládání pomůcek;
• rozvíjíme schopnost pracovat soustředěně a vytrvale na daném úkolu;
• dodržujeme zásady psychohygieny, zařazujeme relaxační a tělovýchovné chvilky, dodržujeme
hygienu práce.
Úroveň A1:
Poslech: Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a
bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně.
Čtení: Žák rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na
plakátech nebo v katalozích.
Konverzace: Žák jednoduchým způsobem konverzuje za předpokladu, že jeho protějšek je připraven věci
opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci.
Klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech.
Souvislý projev: Používá jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná.
Psaní: Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích, vyplnit
formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.), například při registraci v hotelu.
Při dosažení úrovně A1 žák:
zapojuje se velmi jednoduše do rozhovoru k tématům jemu blízkým
klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, volného času
rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem
reaguje na jednoduché pokyny učitele
rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje
napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou
hlásky vyslovuje se správnou výslovností
Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A2 / podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
/.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí
bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a
zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují
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Název předmětu

Další cizí jazyk - Německý jazyk
jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým
způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích
nejnaléhavějších potřeb.
Při dosažení úrovně A2 žák:
domluví se s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem, na konverzaci
reaguje na jednoduché otázky
rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů
rozumí jednoduché promluvě, pokud mu mluvčí pomáhá
vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech
sestaví jednoduché písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká
seznamuje se s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové
oblasti
Při výuce předmětů je využíváno
mezipředmětových vztahů:
matematika – numerický zápis čísel, čtení čísel, sčítání a odčítání- český jazyk – literární výchova, příběhy,
básničky
zeměpis – seznámení s mapou Evropy, světa a glóbem
hudební výchova – zpěv
výtvarná výchova – zapouštění barev, ilustrace ke knize, pohyb postavy, obrázek z písmen
informatika – práce s výukovým programem
občanská výchova – náš domov, společenské chování, občanské soužití, volný čas
tělesná výchova – hygiena a otužování
člověk a svět práce – racionální výživa
člověk a jeho svět – rovnocennost lidských ras, živočichové
V případě vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními
může být tento předmět nahrazen – posílení oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Další cizí jazyk - Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Další cizí jazyk - Německý jazyk

7. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
o Zvuková a grafická podoba jazyka
německá abeceda
fonematické znaky (pasivně): ä, ü, ö, ß
základní výslovnostní návyky
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

o Slovní zásoba
použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
práce se slovníkem

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

O Tematické okruhy
seznámení (osobní informace, vyplnění dotazníku)
škola (třída, školní předměty a věci, rozvrh hodin)
číslovky
zvířata (můj domácí mazlíček)
kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu)
hodiny
rodina (členové rodiny)
volný čas (hobby)
nakupování (ceny, měny)
prázdniny

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

7. ročník

o Mluvnice
základní gramatické struktury a typy vět
osobní zájmena
přítomný čas sloves (sein, haben….)
časování nepravidelných sloves (lesen, sprechen, känn, essen, treffen,…)
tvoření otázek
předložky (um, von, bis, nach, in)
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Další cizí jazyk - Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Další cizí jazyk - Německý jazyk

8. ročník

•

Kompetence pracovní

Učivo
podoba jazyka
německá abeceda
fonematické znaky (pasivně): ä, ü, ö, ß
základní výslovnostní návyky
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

o Slovní zásoba
použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
práce se slovníkem

ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného.
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného.
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
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Další cizí jazyk - Německý jazyk

8. ročník

o Tematické okruhy
lidské tělo (zdravý životní styl, sport, oblékání, popis kamaráda)
moje město (Praha, Kadaň), dopravní prostředky, popis cesty do školy
telefonní čísla, směrovací čísla
zvířata
kontinenty
kalendářní rok (svátky)
hodiny, režim dne
rodina (popis fotografie, povolání rodičů)
volný čas (hobby)
nakupování (ceny, měny)
prázdniny

o Mluvnice
základní gramatické struktury a typy vět
časování nepravidelných sloves (lesen, sprechen, känn, essen, treffen,…)
podmiňovací způsob (ich möchte)
minulý čas sloves sien, haben (preteritum)
způsobová slovesa (müssen, sollen, wollen, dürfen, wissen)
tvoření otázek
předložky (um, von, bis, nach, in)
přivlastňovací zájmena

(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného.
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného.
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
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8. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Další cizí jazyk - Německý jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Zvuková a grafická podoba jazyka
německá abeceda
fonematické znaky (pasivně): ä, ü, ö, ß
základní výslovnostní návyky
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností, a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché věty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
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9. ročník

o Slovní zásoba
použití v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů
práce se slovníkem

o Tematické okruhy
lidské tělo (zdravý životní styl, sport, oblékání, popis kamaráda)
moje město (Praha, Kadaň), dopravní prostředky, popis cesty do školy
domov (bydlení, zařízení bytu a popis pokoje)
jídlo a pití (v restauraci, jídelníček)
kalendářní rok (svátky – Vánoce, tradice)
reálie německy mluvících zemí (německá města)
cestování (prázdninové aktivity, města a jejich památky)
životopis a plány do budoucna

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

9. ročník

času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché věty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
o Mluvnice
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s
základní gramatické struktury a typy vět
pečlivou výslovností, a reaguje na ně
časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnými předponami
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
podmiňovací způsob (ich möchte)
týkají se osvojených témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu
minulý čas (perfektum)
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
způsobová slovesa (müssen, sollen, wollen, dürfen, wissen)
každodenních témat
pořádek slov ve větě
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
souvětí se spojkami
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
předložky se 3. Pádem na otázku Kde?
rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) času a podobné otázky pokládá
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché věty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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5.4 Matematika a její aplikace
1. ročník
4
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

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

Celkem
7. ročník
4
Povinný

8. ročník
4
Povinný

9. ročník
4
Povinný

41

Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém
okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni
tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost
provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a
významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením,
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při
matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary
a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude
kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat,
odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický
projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty si žáci uvědomují změny a závislosti známých jevů.
Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a
vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového
software. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž
řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž
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Název předmětu

Matematika a její aplikace
je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a
analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat
matematickou gramotnost. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Formy a metody práce:
předmětu (specifické informace o předmětu používají všechny dostupné vyučovací pomůcky, učebnice, pracovní sešity
důležité pro jeho realizaci)
skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce
činnostní formy učení k podněcování aktivity a pozornosti žáků
individuální činnosti s využitím konkrétních pomůcek
individuální práce se slabšími žáky
používání pomůcek (počítačové výukové programy, názorné pomůcky – knoflíky, kolečka, obrázky,
papírové peníze, číselné osy, demonstrační obrazy)
výpočetní technika
Časová dotace v jednotlivých ročnících:
ročník – 4 hodiny týdně
ročník - 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
ročník - 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodiny
ročník - 4 hodiny týdně
ročník - 4 hodiny týdně
ročník - 3 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina
Hodiny disponibilní dotace jsou určeny k procvičování všech tematických okruhů předmětu.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
seberegulace a sebeorganizace
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Název předmětu

Matematika a její aplikace
kreativita
spolupráce a soutěživost
hodnoty, postoje, praktická etika
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
jsme Evropané
Multikulturní výchova
multikulturalita
Environmentální výchova
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Výuka se realizuje ve třídě, v terénu (např. odhady vzdáleností) a v počítačové učebně. Výuky se účastní
celý kolektiv třídy.
Vyučovací předmět je realizován v 1. až 9. ročníku.

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

•

Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:

•
•
•
•
•

učíme žáky přesně a stručně se vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky
(pojmy, vztahy, algoritmy, metody řešení úloh)
při činnostech vedeme žáky k zapojení co nejvíce smyslů, aktivnímu využívání pomůcek k učení
vyhledáváme a kombinujeme se žáky informace z různých informačních zdrojů, které
vyžadují využití 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

75

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Název předmětu

Matematika a její aplikace
a demonstrací
• využíváme pomůcek a prostředků výpočetní techniky k procvičení učiva
Kompetence k řešení problémů:
• seznamujeme žáky s problémovými situacemi a osvojení si způsobů jejich řešení
• rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti, vedeme k sebekontrole, vytrvalosti a přesnosti
• využíváme dramatizace a komunikačních cvičení s cílem samostatně řešit běžné životní situace
• provádíme rozbor problému, plán řešení, odhadování výsledku a volbu správného postupu,
vyhodnocování správnosti výsledku (práce s chybou)
• při práci využíváme odborné literatury
Kompetence komunikativní:
• vedeme k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky,
dbáme na kultivovaný projev
• využíváme dostupných možností komunikace - internet
• při prezentaci vedeme žáky k vyslovení vlastního názoru
Kompetence sociální a personální:
• soutěžemi a didaktickými hrami vedeme žáky k respektování pravidel pro práci ve třídě, ve skupině,
v týmu
• hodnotíme žáky způsobem, který umožňuje vnímat vlastní pokrok nebo neúspěch
• posilujeme seberegulační vlastnosti v souvislosti s porovnáváním výsledků své práce s výsledky
práce ostatních
Kompetence pracovní:
• osvojujeme u žáků pracovní návyky, dodržování pracovního postupu při práci podle návodu,
náčrtu, orientaci v jednoduchém technickém výkresu
• využíváme matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech a při řešení reálných
situací v životě
• při práci vedeme k efektivitě při organizování vlastní práce (geometrie)
• koncentračními cvičeními vedeme k soustředěnosti na práci
• dodržujeme zásady psychohygieny a hygienu práce
• motivujeme žáky k práci a pozitivně hodnotíme každý pokrok
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Název předmětu

Matematika a její aplikace

•
•

vytváříme příležitosti zpracovávat informace z různých zdrojů a ovládat postupy a operace
zpracování informací
vedeme žáky k vlastnímu vytváření grafů, tabulek a jiných forem záznamů a k jejich prezentaci

Matematika a její aplikace

1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Přirozená čísla 1 – 20
o Číslice 0 – 9, čísla 0 – 20
o Znaky < , >, =
o Číselná osa
o Číselný obor 0 – 10, 10 – 20
o Práce s textem slovní úlohy
o Struktura času: hodina, den, týden, měsíc, rok
o Tabulky a schémata
o Rovinné útvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
o Tělesa: krychle, kvádr, koule, válec
o Orientace v prostoru: před, za, vpravo, vlevo, nahoře, dole
o Porovnávání: větší, menší, stejný, nižší, vyšší
o Délka úsečky
o Poměřování úseček

ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené modelové početní
operace
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Matematika a její aplikace

2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

o Přirozená čísla 1 – 100
o Počítání s penězi
o Peníze: způsoby placení
o Číselný obor 0 – 100
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
o Lichá a sudá čísla
nerovnosti
o Řád jednotek a desítek
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
o Násobilka 2, 3, 4, 5, 10
provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
o Součet a rozdíl
o Strategie řešení úloh z běžného života
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
o Časové údaje: čtvrt hodiny, půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, celá hodina
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
o Měření délky, hmotnosti, objemu
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
o Jednotky: centimetr, litr, kilogram
o Tabulková evidence zadaných údajů
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
o Rovinné útvary: lomená čára, křivá čára, bod, úsečka, přímka, polopřímka
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
o Tělesa: kužel, jehlan
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
o Práce s pravítkem
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
o Jednotky délky: milimetr, centimetr, metr, kilometr
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Matematika a její aplikace

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Číselný obor 0 – 1 000
o Rozklad čísla v desítkové soustavě
o Číselná osa – nástroj modelování

o Zápis čísla v desítkové soustavě
o Násobilka 6, 7, 8, 9
o Nejbližší, nižší a vyšší násobek čísla
o Řešitelské strategie: pokus-omyl, řetězení od konce, vyčerpání všech možností,
zjednodušování
o Jízdní řády
o Teplota, teploměr, stupeň Celsia
o Evidence sportovních výkonů
o Tabulka jako nástroj pro řešení úloh
o Klasifikace trojúhelníků (obecný, rovnostranný, rovnoramenný)
o Rovinné útvary: mnohoúhelník (čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník)
o Vrchol, strana, úhlopříčka mnohoúhelníku

ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
o Osově souměrné rovinné útvary
rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Komutativnost a asociativnost
o Číselný obor 0 – 1 000 000
o Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení
o Římské číslice
o Hospodaření domácnosti: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
o Zaokrouhlování čísel
o Odhad a kontrola výsledku
o Práce s kalkulátorem
o Matematizace reálné situace
o Zlomek: zápis, určení částí celku
o Zásady sběru a třídění dat
o Strukturovaná tabulka
o Sloupkové diagramy
o Zásady rýsování
o Rýsování jednoduchých rovinných útvarů
o Čtvercová síť
o Jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, metr, kilometr
o Grafické sčítání a odčítání úseček
o Obvod mnohoúhelníku
o Vzájemná poloha přímek v rovině: rovnoběžky, různoběžky, kolmice
o Jednotky obsahu: mm2, cm2, m2
o Osová souměrnost rovinného útvaru

ŠVP výstupy
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a
kružnici); užívá jednoduché konstrukce
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
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o Řešení úloh úsudkem
o Číselné a obrázkové řady

4. ročník

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Matematika a její aplikace

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Číselný obor 0 – miliarda
o Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení
o Zaokrouhlování
o Fáze řešení problému: zápis, grafické znázornění, stanovení řešení, odhad a
kontrola výsledku, posouzení reálnosti výsledku, formulace odpovědi
o Zlomky: porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
o Statistické údaje a jejich reprezentace
o Kruhový diagram
o Finanční produkty: úspory
o Konstrukce čtverce a obdélníku
o Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
o Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem
o Složené obrazce ve čtvercové síti
o Jednotky obsahu

ŠVP výstupy
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím matematizace reálné
situace
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a
kružnici);užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
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o Magické čtverce, pyramidy, sudoku
o Desetinná čísla a jejich znázorňování
o Celá záporná čísla - číselná osa

5. ročník
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané
hodnoty
porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí
na číselné ose
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa, početní výkony s celými a
racionálními čísly
o Zlomky - zlomek, základní tvar, rozšiřování a krácení zlomků, společný
jmenovatel,početní výkony se zlomky
o Desetinná čísla – číselná osa, porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel
o Sčítání a odčítání desetinných čísel
o Slovní úlohy řešené za užití odhadu
o Účelné využití kalkulátoru
o Dělitelnost přirozených čísel-násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené, čísla
soudělná a nesoudělná
o Rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel, společný dělitel, společný násobek,
největší společný dělitel, nejmenší společný násobek

ŠVP výstupy
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech
druhou mocninu a odmocninu

zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
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6. ročník

o Rovinné útvary-trojúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
o Přímka, osa úsečky, polopřímka, úsečka, kružnice, úhel
o Úhel, osa úhlu, velikost úhlu, úhloměr, typy úhlů
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
o Shodnost geometrických útvarů, osová souměrnost, osa souměrnosti, osově
načrtne a sestrojí rovinné útvary
souměrné útvary
o Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost
o Rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů a stran, výšky a těžnice trojúhelníku
o Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
o Síť kvádru a krychle
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary(tělesa), analyzuje jejich
o Obraz kvádru a krychle
vlastnosti
o Povrch a objem kvádru a krychle, krychlová síť, jednotky objemu
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
o Jednoduché slovní úlohy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Celá čísla a racionální čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa, absolutní
hodnota, uspořádání, početní výkony s celými a racionálními čísly
o Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, převrácený poměr, postupný poměr, měřítko
plánu a map
o Procenta – procento, promile, základ, procentová část, počet procent
o Slovní úlohy s využitím procent
o Zápis vztahu celek - část

ŠVP výstupy
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech
druhou mocninu a odmocninu
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map
a plánů
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je vyšší než celek)
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část(přirozeným číslem,
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7. ročník
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti; určí
osově a středově souměrný útvar

o Shodnost trojúhelníku, geometrických útvarů
o Věty o shodnosti trojúhelníků
o Shodná zobrazení (osová, středová souměrnost)
o Útvary souměrné podle osy a středu
o Rovnoběžník a jeho vlastnosti, vlastnosti lichoběžníku
o Výšky a úhlopříčky rovnoběžníků
o Obvod a obsah rovnoběžníků, trojúhelníků a lichoběžníku
o Hranoly - podstava rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník

načrtne a sestrojí rovinné útvary

odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
o Objem a povrch hranolů v jednoduchých úlohách
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
o Přímá a nepřímá úměrnost
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
o Síť hranolů
načrtne a sestrojí sítě základních těles
o Jednoduché slovní úlohy na obvod a obsah čtyřúhelníků
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Početní výkony s celými a racionálními čísly
o Jednoduché úlohy
o Určování druhé mocniny a odmocnin

8. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech
druhou mocninu a odmocninu
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá
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8. ročník

o Jednoduché úlohy
o Pythagorova věta
o Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku
o Využití Pythagorovy věty v jednoduchých úlohách
o Mocniny s přirozeným mocnitelem
o Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a jejich vlastnosti
o Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti
o Číselný výraz a jeho hodnota
o Sčítání, odčítání, násobení výrazu výrazem
o Úprava jednoduchých výrazů vytýkáním před závorku, využití vzorců ke
zjednodušení výrazů
o Lineární rovnice - rovnost, vlastnosti rovnosti
o Ekvivalentní úpravy rovnic
o Lineární rovnice s jednou neznámou a jejich řešení
o Výpočet neznámé ze vzorce
o Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicí
o Základy statistiky - závislosti a data – základní statistické pojmy, četnost znaku,
aritmetický průměr
o příklady závislost z praktického života a jejich vlastnosti
o Příklady závislost z praktického života a jejich vlastnosti
o Vzájemná poloha přímky a kružnice
o Vzájemná poloha dvou kružnic
o Thaletova kružnice
o Obvod a obsah kruhu, délka kružnice
o Jednoduché konstrukce
o Množina bodů dané vlastnosti
o Konstrukční úlohy
o Obraz rotačního válce

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou
matematickou symboliku
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

porovnává soubory dat
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k
řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary(tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

o Objem a povrch rotačního válce
o Využití jednoduchých úloh z praxe na výpočet objemu a povrchu těles
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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8. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Matematika a její aplikace

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Číselný výraz a jeho hodnota
o Sčítání, odčítání, násobení výrazu výrazem
o Upravování jednoduchých výrazů vytýkáním před závorku, využití i vzorce ke
zjednodušení výrazů
o Seznámení s lomeným výrazem, podmínky lomeného výrazu
o Lineární rovnice s jednou neznámou a jejich řešení
o Výpočet neznámé ze vzorce
o Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými a jejich řešení
o Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicí nebo soustavou rovnic
o Pravoúhlá soustava souřadnic
o Pojem funkce, definiční obor funkce,
o Přímá, nepřímá úměrnost, lineární funkce
o Goniometrické funkce – funkce sinus, kosinus, tangens
o Shodnost, věty o podobnosti trojúhelníků
o Podobnost geometrických útvarů
o Poměr podobnosti, zvětšení, zmenšení
o Tělesa-kolmý hranol, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule
o Nestandardní aplikační úlohy a problémy
o Číselné a logické řady
o Číselné a obrázkové analogie

ŠVP výstupy
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav

určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků

určuje a charakterizuje základní prostorové útvary(tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
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9. ročník

o Logické a netradiční geometrické úlohy
o Základy finanční matematiky
o celek – část celku zapsaná různými způsoby
o základní pojmy, jednoduché úrokování
o úvěry, půjčky
o Objem a povrch tělesa-kolmý hranol, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule
o Řešení úloh na výpočet objemu a povrchu těles
o Síť tělesa-kolmý hranol, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule
o Obraz v rovině tělesa-kolmý hranol, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule
o Jednoduché slovní úlohy

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část(přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

odhaduje a vypočítá objem a povrch těles

načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického
aparátu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

5.5 Informační a komunikační technologie
1. ročník
0

Název
předmětu
Oblast

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

5

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
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Název
Informační a komunikační technologie
předmětu
Charakteristi
Předmět Informatika má umožnit všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v
ka předmětu ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a
využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování praktických
informací (především prostřednictvím internetu) urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje učební texty a pomůcky. Získané
dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i
zájmové činnosti.
Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně jako povinný předmět v 5. – 9. ročníku. Časová dotace v 5. a 9. roč. je 1 hodina, v
6. – 8. roč. je 1 disponibilní hodina týdně. Metody práce se zaměří především na samostatnou práci.
Obsahové,
časové a
organizační
vymezení
předmětu
(specifické
informace o
předmětu
důležité pro
jeho
realizaci)

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu informatika je zaměřeno na:
poznání úlohy informací a informačních činností jako prostředku k využívání moderních informačních technologií
pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
vyhledávání, zpracování, porozumění a prezentování informací
učení vlastní tvořivosti
podnikatelské dovednosti
řešení problémů a zodpovědnost
využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka, skupinová práce, projektová výuka, vlastní prezentace
Výuka probíhá v odborných učebnách. Dalším způsobem naplňování cílů je seznámení se s odbornou literaturou a novinkami v této oblasti
na internetu.
Vyučovací předmět je realizován v 5. až 9. ročníku.
Časová dotace v jednotlivých ročnících:
5. ročník - 1 hodina týdně
6. ročník - 1 disponibilní hodina týdně
7. ročník - 1 disponibilní hodina týdně
8. ročník - 1 disponibilní hodina týdně
9. ročník - 1 hodina týdně
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
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Název
předmětu

Informační a komunikační technologie
kreativita
komunikace
Výchova demokratického občana
občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
lidské vztahy
etnický původ
multikulturalita
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
fungování a vliv médií ve společnosti
tvorba mediálního sdělení
Environmentální výchova
vztah člověka k prostředí

Integrace
• Informační a komunikační technologie
předmětů
Výchovné a Kompetence k učení:
vzdělávací
• osvojujeme u žáků pojmy z oblasti výpočetní techniky praktickými ukázkami, pojmenováním, aktivním používáním informační
strategie:
technologie
společné
• vytváříme u žáků dovednost samostatně obsluhovat počítač praktickým nácvikem činnosti
postupy
• seznamujeme žáky s možnostmi užití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě aktivním užíváním programů,
uplatňované
internetu, komunikace prostřednictvím počítače
na úrovni
• utváříme u žáků schopnost samostatně vyhledávat informace prostřednictvím komunikačních technologií, pracovat s informacemi a
předmětu,
využívat je k sebevzdělávání formou zadávání problémových úloh
jimiž učitelé
• utváříme u žáků schopnost využívat svých poznámek při praktických úkolech a pořizovat si takové poznámky, které jim pak
cíleně
pomohou při praktické práci s technikou, osvojujeme u žáků pojmy z oblasti výpočetní techniky praktickými ukázkami,
utvářejí a
pojmenováním, aktivním používáním informační technologie
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Název
Informační a komunikační technologie
předmětu
rozvíjejí
Kompetence k řešení problémů:
klíčové
• vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení úloh, vyhledávání informací k řešení problému aktivním využíváním komunikačních
kompetence
technologií
žáků
• vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení osvojováním znalostí a dovedností základů obsluhy
počítače
• konzultujeme se žáky výběr vhodného řešení problému
• vedeme žáky při práci s počítačovými výukovými programy k ověřování správnosti řešení
• žádáme po žácích vysvětlení volby způsobu řešení
Kompetence komunikativní:
• rozvíjíme u žáků komunikativní dovednosti a schopnosti porozumění textu samostatným reagováním na pokyny zadávané
počítačovým programem
• vytváříme u žáků dovednost využívat pro komunikaci vhodné technologie – aktivně využívat elektronickou poštu, SMS zprávy,
internet
• při komunikaci učíme žáky dodržovat vžitá pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)
• obohacujeme zásobu žáka novými pojmy, vyžadujeme srozumitelný ústní projev
Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky rozdělit si práci ve skupině a v týmu, vytvářet pravidla spolupráce
• vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, učíme je rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram
• dbáme na udržování příjemné atmosféry v týmu, vzájemnému poskytování rady a pomoci
• učíme žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, vedeme k ohleduplnosti a taktu
• rozvíjíme schopnost poznat vlastní možnosti volbou úkolů a sebehodnocením
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k respektování pravidel při práci v počítačové učebně, důsledně dbáme na jejich dodržování
• seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecnými morálními zásadami (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních
údajů, bezpečnost, hesla) soustavně je dodržujeme
• seznamujeme žáky s nebezpečím užívání zakázaných stránek na internetu, s nebezpečím sexuálního obtěžování, pedofilií, důsledně
kontrolujeme navštěvované stránky
• posilujeme u žáků kulturní tradice, úctu k historii a umění národa vhodným výběrem zadávaných úkolů
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Název
předmětu

Informační a komunikační technologie

•

vedeme žáky k ochraně vlastního zdraví seznamováním se zásadami zdravého životního stylu a denního režimu
Kompetence pracovní:
• utváříme u žáků schopnost dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
• seznamujeme žáky s možnostmi využití ICT pro hledání informací, důležitých pro svůj další profesní růst, učíme žáky pracovat podle
daného pracovního postupu, návodu
• seznamujeme žáky s orientací v nabídkách pracovních míst, s komunikací s úřady při vyhledávání zaměstnání
• vyžadujeme dokončení práce a uvedení počítače do výchozího stavu
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Seznámení s prostředím - přihlašování a odhlašování
- popis systému a sítě
- e-mail, web
- další školní technika v oblasti ICT
(scanner, tiskárna, digi-foto,
kopírka, dataprojektor)
o školní řád dotýkající se oblasti ICT

o Práce s myší a klávesnicí, základy práce s dokumenty
- psaní na klávesnici
- základní úpravy textu (odstavce, zarovnání a řádkování, vzhled, typ, řez a barva
písma)

ŠVP výstupy
využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie
respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně
v případě jejich závady
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně
v případě jejich závady
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie
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Informační a komunikační technologie
- pracovní plocha
- nástroje pro kreslení
- ukládání a otevírání dokumentů
o Práce se soubory
- složka, adresář, názvy
- cesta (absolutní, relativní)
- označování více objektů
- vyhledávání souborů a jejich atributy
o Základy služeb internetu
- e-mail (tělo, přílohy, adresy, bezpečnost)
- webová stránka (prvky, odkazy, adresa)

5. ročník

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Internet
- webový prohlížeč
- založení vlastní emailové adresy
- základní aplikace přidružené k Google Chrome
- pohyb na internetu
o Fungování PC, konfigurace operačního systému Windows

ŠVP výstupy
ověřuje si věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou navázanost
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
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Informační a komunikační technologie

6. ročník

o Programové vybavení počítače - balíky Microsoft Office Open
vhodných aplikací
o Textový editor Microsoft Word
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
- soubor (uložení, otevření)
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
- formátování písma
- formátování odstavce (zarovnání, odsazení, řádkování, mezery)
- záhlaví zápatí, vzhled stránky, číslování stránek
- ukládání obrázků
- schránka
- tvorba tabulek
- hromadná korespondence
- obálky a štítky
- šablony a doplňky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Tabulkový editor Microsoft Excel
- soubor (uložení, otevření)
- organizace dat v sešitě (listy, řádky, sloupce, buňky)
- úprava formátu v buňce
- zarovnání, ohraničení
- záhlaví, zápatí, číslování stránek
- ukládání obrázků

7. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
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Informační a komunikační technologie

7. ročník

- jednoduché vzorce
- matematické, statistické a logické funkce
- tvorba grafů na základě existujících dat
- typy grafů a jejich úprava
o Editor prezentací Microsoft PowerPoint
- soubor (otevření, uložení)
- nový snímek
- rozložení snímku
- přechod snímku
- schémata animace
- vlastní animace
- vkládání obrázků
o Stahování dat
- webové servery a sdílení obsahu
- kroků k stažení obsahu
- založení účtu u poskytovatele úložného prostoru
- nahrání obsahu a jeho publikace

ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi nimi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

8. ročník

o prstoklad pro ovládání klávesnice naslepo
o Tvorba webových stránek
- základní syntaktická pravidla XHTML
- základní a často používané značky a jejich atributy
- kaskádové styly (myšlenka, způsob zápisu)

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě

o Internet
- základní principy internetu
- orientace ve webovém prohlížeči
- hledání informací na internetu
- rozlišování validnosti informací
- seznámení se s nejpoužívanějšími internetovými stránkami a jejich aplikacemi
- právní a etický rámec pohybu na internetu
o Grafická úprava fotografií
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
- nahrání a editace fotografie
používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
- převod z barevné na černobílou, sépii
vztahy mezi údaji
- filtry, jas, kontrast
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
- převody, rozllišení
multimediální formě
- freewarové aplikace pro editaci fotografií
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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9. ročník

•

Kompetence pracovní

Učivo
o Textový editor Microsoft Word
- soubor (uložení, otevření)
- formátování písma
- formátování odstavce (zarovnání, odsazení, řádkování, mezery)
- záhlaví zápatí, vzhled stránky, číslování stránek
- ukládání obrázků
- schránka
- tvorba tabulek
- hromadná korespondence
- obálky a štítky
- šablony a doplňky
o Tabulkový editor Microsoft Excel
- soubor (uložení, otevření)
- organizace dat v sešitě (listy, řádky, sloupce, buňky)
- úprava formátu v buňce
- zarovnání, ohraničení
- záhlaví, zápatí, číslování stránek
- ukládání obrázků
- jednoduché vzorce
- matematické, statistické a logické funkce
- tvorba grafů na základě existujících dat
- typy grafů a jejich úprava
o Editor prezentací Microsoft PowerPoint
- soubor (otevření, uložení)
- nový snímek
- rozložení snímku
- přechod snímku
- schémata animace
- vlastní animace
- vkládání obrázků
- prezentační technika (SW, technika)
- PowerPoint – tvorba jednoduché prezentace

ŠVP výstupy
ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální podobě

ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální podobě

ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální podobě
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9. ročník

o Tvorba webových stránek
- základní syntaktická pravidla XHTML
- základní a často používané značky a jejich atributy
- kaskádové styly (myšlenka, způsob zápisu)

ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá
vhodných aplikací
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a
multimediální podobě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

5.6 Člověk a jeho svět
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

12

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována pouze na 1. stupni základního vzdělávání.
Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,
zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický
život.
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovedností a prvotní zkušenosti žáků získané ve
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich
vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své
nejbližší okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je a přemýšlet o nich. Při osvojování poznatků a dovedností ve
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Název předmětu

Člověk a jeho svět
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na
myšlenky a názory jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu
významně přispívá i osobní příklad učitelů.

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je členěna do pěti tematických okruhů - Místo, kde žijeme, Lidé
předmětu (specifické informace o předmětu kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.
důležité pro jeho realizaci)
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
orientaci ve světě informací, k využívání různých informačních zdrojů
propojování historických, zeměpisných a kulturních událostí
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech a k jejímu využití ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování
dodržování společně vytvořených a přijatých pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své
jedinečnosti (možností a limitů)
utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
jejich ochraně
přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
Předmět Člověk a jeho svět je mezipředmětovými vztahy spjat s ostatními předměty:
Matematika – orientace v prostoru
Hudební výchova – tance, říkadla a písně
Tělesná výchova – prostorová orientace, rytmická gymnastika, dopravní výchova a turistika
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Název předmětu

Člověk a jeho svět
Výtvarná výchova – výtvarné práce vázané k přírodě, prostorové práce, práce s přírodninami a
modelování
Pracovní výchova – pěstitelské práce, bezpečnost a hygiena, ochrana životního prostředí
Český jazyk – dramatizace, modelové komunikační situace, vyprávění, popis
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
mezilidské vztahy
komunikace
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
občan, občanská společnost a stát
formy participace občanů v politickém životě
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
jsme Evropané
Multikulturní výchova
kulturní rozdíly
lidské vztahy
princip sociálního smíru a solidarity
Enviromentální výchova
ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí
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Název předmětu

Člověk a jeho svět
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
tvorba mediálního sdělení
Při výuce předmětu Člověk a jeho svět 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 žákům formami a metodami zohledňujícími jejich individuální možnosti, přičemž
se snažíme o co nejvyšší dosažení vědomostí, dovedností a schopností.
Časová dotace předmětu v 1. - 3. ročníku je 2 hodiny týdně, v 5. – 4. ročníku 3 hodiny týdně. Ve č. a 5.
ročníku se předmět Člověk a jeho svět dělí na přírodovědnou a vlastivědnou část.
Výuka se realizuje ve třídě, v terénu a v počítačové učebně.

Integrace předmětů

•

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• při činnostech vedeme žáky k zapojení co nejvíce smyslů použitím pomůcek
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• vedeme žáky k vyhledávání a poznávání všeho, co je zajímá formou exkurzí, besed, práce v terénu,
kompetence žáků
získané informace z různých informačních zdrojů žáci využívají v praktickém životě
• vedeme žáky 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
• využíváme pomůcek a prostředků výpočetní techniky k procvičení učiva
Kompetence k řešení problémů:
• seznamujeme žáky s problémovými situacemi a upevňujeme účelné rozhodování a jednání
v situacích ohrožující vlastní zdraví a bezpečnost a zdraví druhých
• rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti, vedeme k sebekontrole, vytrvalosti a přesnosti
• využíváme dramatizace a inscenační cvičení s cílem samostatně řešit běžné životní situace
• problémovým vyučováním u žáků posilujeme jejich hodnotový systém, sebedůvěru a
sebehodnocení a přijímání důsledků svých rozhodnutí
• při práci využíváme odborné literatury, encyklopedie a různé informační zdroje
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Člověk a jeho svět
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k přesnému vyjadřování užitím spisovného jazyka, kultivovanému projevu
jednotlivce, k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezproblémové
komunikaci
• využíváme dostupných možností komunikace – internet, masmédia, knihovna
• podporujeme u žáků prezentaci jejich myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se
naslouchání a zdůvodňování svých závěrů formou dostupné komunikace
Kompetence sociální a personální:
• vytváříme společně s žáky pravidla pro práci ve třídě, pro skupinovou a týmovou práci, učíme žáky
vzájemnému respektu
• efektivně zapojujeme žáky 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 postižených lidí
pozorováním a diskuzí
Kompetence občanské:
• motivujeme žáky hledat ohleduplný vztah k lidem, k přírodě, ke kulturním výtvorům názorným
příkladem
• osvojené dovednosti a postupy učíme žáky aplikovat k aktivní ochraně přírody formou vycházek,
exkurzí, výletů, práce na PC
• vedeme žáky k respektování a dodržování pravidel společenského chování a
k pochopení problematiky rasismu a xenofobie řešením modelových i konkrétních situací
Kompetence pracovní:
• motivujeme žáky k práci a pozitivně hodnotíme každý pokrok
• vedeme je k zodpovědnosti za výsledek své i kolektivní práce
• vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a
společenských hodnot a jejich uplatňování při činnostech

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•

Kompetence k učení
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Člověk a jeho svět

1. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
o Jsem školák

o Naše škola třída, o přestávce, v budově školy, cesta do školy

o Náš dům, byt
o Rodina, místo, kde žiji

o Rodina, máme miminko, rodinná oslava, umíš se chovat, práce a zábava

ŠVP výstupy
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostech i nedostatků
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostech i nedostatků
vyznačí v jednoduchém plán místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
vyznačí v jednoduchém plán místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostech i nedostatků
vyznačí v jednoduchém plán místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a
popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a
současnost
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostech i nedostatků
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1. ročník

o Práce dospělých, v obchodě, na stavbě

uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a
současnost
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
o Rok, volný čas, prázdniny, příprava na Vánoce, Vánoce, Nový rok, Velikonoce,
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
práce dospělých
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
o Podzim, ovoce, zelenina, zima, u krmelce, u krmítka, jaro, rostliny na jaře, v sadu, pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
na zahrádce, léto na
obdobích
louce, na poli, v lese, bouřka, domácí zvířata a jejich mláďata
o Režim dne, čistota, hygiena, každý člověk je jiný – lidské tělo, zdraví a nemoc,
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s
úraz
využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Začíná škola, cestou do školy, krajina kolen nás

2. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je
mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá
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Člověk a jeho svět
o Domov

o Umíš se chovat

o Moje rodina, rodinná oslava

o Rok, měsíc, týden, hodiny
o Vánoce, Velikonoce
o Práce dospělých, volný čas
• Chráněná krajinná oblast
• Pokojové rostliny
• Domácí mazlíčci
• Podzim v zahradě, v sadu, v lese, sklizeň ovoce, podzim

2. ročník
způsoby komunikace s operátory tísňových linek
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a
současnost
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a
popíše změny v nejbližší okolí, obci (městě)
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je
mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových linek
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a
současnost
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a
současnost
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé lokalitě
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
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2. ročník

na poli
• Příroda v zimě
• Jaro, stromy na jaře, stromy jehličnaté a listnaté,
rostliny a zvířata, léto v lese, na louce, u rybníka, na
poli
• Domácí mazlíčci

obdobích

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s
využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé lokalitě
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

o Čistota, nemoc, zdravá strava
o Životní prostředí

Člověk a jeho svět

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Domov

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
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o Škola
o Obec
o Okolní krajina (místní oblast, region)
o Mapy obecně - zeměpisné a tematické

o Rodina
o Soužití lidí
o Chování lidí

o Právo a spravedlnost
o Kultura
o Orientace v čase a časový řád
o Současnost a minulost v našem životě
o Regionální památky
o Báje, mýty, pověsti
o Látky a jejich vlastnosti
o Vzduch

3. ročník
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a
popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je
mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových linek
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a
součastnost
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
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3. ročník

o Voda
o Horniny a nerosty
o Půda
o Vesmír a země
o Rostliny
o Houby
o Živočichové
o Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
o Péče o zdraví, zdravý životní styl
o Správná výživa
o Lidské tělo
o Osobní bezpečí

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé lokalitě
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s
využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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4. ročník

•

Kompetence pracovní

Učivo
Rozmanitost přírodnin
o výrobky a přírodniny
o pojmy výrobek, přírodnina živá a neživá
o jedinec a druh (názvosloví druhů, jméno rodové a druhové)
Rozmanitost letní a podzimní přírody
o byliny, plané a kulturní rostliny, dřeviny,
o rostliny podle stavby těla
o lesní stromy, houby
o příroda v zimě
Neživá příroda
o roční období, střídání dne a noci
Neživé přírodniny
o vzduch
o voda
Horniny a nerosty
o žula, pískovec, vápenec, sůl kamenná
o půda
Domácí zvířata
o pes domácí, kočka domácí
Živočichové v zimě
o liška obecná, hraboš polní, havran polní, strakapoud velký
Jarní období
o rozmanitost jarní přírody
Ekosystémy
o společenstva rostlin a živočichů, lesní společenstva, lesní podrost
o bezobratlí, obratlovci, společenstvo potoků a vod, pole, zahrady a sady

ŠVP výstupy
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
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Ekologie a ochrana přírody
o pravidla mladého ochránce přírody
Místo, kde žijeme
o státní zřízení
o zákony, právo a spravedlnost
o státní symboly
o naše vlast, náš domov
o práce s mapou
o zemský povrch a jeho tvary, typy krajiny
o vodstvo
o ovzduší, počasí, podnebí
o půdy, rostlinstvo, živočichové
o vliv krajiny na život lidí
o životní prostředí
o ochrana krajiny a životního prostředí
o postavení v Evropě
o pohoří, města, země
Lidé kolem nás
o soužití lidí
o chování lidí
o právo a spravedlnost
o vlastnictví
o kultura
o nakupování
o půjčky, dluhy

Lidé a čas

4. ročník
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle
zásad bezpečného pohybu v přírodě
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu
a jejich význam
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci
(městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj
omyl a dohodne se na společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která už nemohou tolerovat a která
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a
jak vracet dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a
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4. ročník

o památná místa
o státní svátky
o měření času, lidské generace, naši předkové
o báje mýty, pověsti
o Velká Morava
o počátky křesťanství, Cyril a Metoděj
o náboženství
o počátky českého přemyslovského státu
o říše posledních Přemyslovců
o Lucemburkové, Karel IV.
o husitství
o Jagellonci
o Bílá Hora, třicetiletá válka
Lidé a čas
o osvícenství
o tereziánské a josefínské reformy
o národní obrození a jeho významné osobnosti
o rozvoj vědy a techniky
o revoluční rok 1848
o kultura 19. století
o světová válka
o vznik ČSR
o T. G. Masaryk a E. Beneš
o světová válka
o okupace
o obnovení republiky
o poválečný vývoj
o samostatná ČR
o významné dny a státní svátky

mezi jevy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek
rozezná současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti
naší vlasti s využitím regionálních specifik
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem
území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a
mezi jevy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek
rozezná současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti
naší vlasti s využitím regionálních specifik
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem
území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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4. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Člověk a jeho svět

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Země ve vesmíru
o vesmír, Slunce a sluneční soustava
o Země - postavení ve vesmíru a Měsíc
o pohyby Země střídání dne a noci
o výzkum vesmíru
Podmínky života na Zemi
o vznik života na Zemi
o sluneční záření, vzduch, voda, půda
o rozmanitost životních podmínek na Zemi
o tropické a subtropické ovoce a plody
o zásahy člověka do ekosystémů
o rozmanitost přírody v Evropě
Rozmanitost životních podmínek u nás
o poznávání přírody
o jména rostlin a živočichů
o třídění rostlin
o bezobratlí, obratlovci

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
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5. ročník

Rizika v přírodě
o rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi
o mimořádné události způsobené přírodními vlivy
o ochrana při mimořádných událostech
o Člověk
o postavení člověka mezi organismy: Savci - lidské znaky, původ člověka, vývoj
člověka
o životní prostředí člověka
o základní ústrojí lidského těla- soustavy
o péče o zdraví, první pomoc
o zdravý životní styl (správná výživa, výběr a způsob uchovávání potravin, vhodná
skladba potravin, pitný režim)
o nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS)
o prevence nemocí a úrazů
o partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v
rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
o návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií
o krizová situace – vhodná a nevhodná místa pro hru
o dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních
prostředcích
o přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového
volání
o mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená, IZS
Místo, kde žijeme
o Evropa a svět
o světadíly a oceány
o Evropa a její státy a města, Evropská unie
o sousední státy ČR
o Česká republika
o Praha – hlavní město
o Střední Čechy

mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po
jeho narození
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových
situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví jeho
preventivní ochranu
rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu
a jejich význam
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
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Člověk a jeho svět
o Polabí
o Severovýchodní Čechy
o Severozápadní Čechy
o Západní Čechy: Karlovarsko, Plzeňsko a Chodsko
o Jižní Čechy
o Střední Povltaví
o Českomoravská vrchovina
o Severní Morava a Slezsko: Jesenicko, Ostravsko
o Valašsko
o Moravské úvaly: Hornomoravský, Dolnomoravský
o Jižní Morava
o Brno a okolí
o Moravský kras
o Orgány státní moci
o Symboly našeho státu
Lidé kolem nás
o soužití lidí
o chování lidí
o právo a spravedlnost
o kultura
o vlastnictví
o základní globální problémy
o riziková místa a situace

5. ročník
jednoduchým způsobem poudí jejich význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci
(městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj
omyl a dohodne se na společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a
jak vracet dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Člověk a jeho svět

5. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

5.7 Dějepis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Dějepis

Člověk a společnost
Vzdělávací obor Dějepis zprostředkovává poznatky o životě člověka v minulosti. Spoluutváří historické
povědomí o uchovávání historické paměti a předávání historických zkušeností.
Umožňuje rozpoznat děje a události, které měly hlavní vliv na vývoj společnosti a zároveň ovlivnily
současnost. Upozorňuje na základní hodnoty evropské civilizace. Orientace v čase a prostoru umožňuje
snazší pochopení historických událostí. Žáci chápou současnost také jako odraz minulosti. Místní a
regionální dějiny jsou chápány na pozadí obecných historických problémů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Dějepis je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Dějepis, který je součástí
předmětu (specifické informace o předmětu vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Obsahově
důležité pro jeho realizaci)
navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do oblastí: Člověk
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Název předmětu

Dějepis
v dějinách, Počátky lidské společnosti,
Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání, počátky
nové doby, Modernizace společnosti, Moderní
doby, Rozdělený a integrující se svět.
Při výuce předmětu Člověk a společnost jsou upřednostňovány formy vzájemné komunikace, skupinové
vyučování, práce dvojic, dialog, vyhledávání
informací, besedy, exkurze, vycházky, návštěvy historických objektů, výlety, filmová projekce.
Učitelé přistupují k žákům individuálně dle jejich potřeb, přizpůsobují metody a formy práce potřebám
žáků, se snahou dosáhnout u žáka co nejvyššího
stupně znalostí, dovedností a schopností.
Vyučovací předmět je realizován v 6. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně, v 7. – 9. Ročníku s
časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídě,
v PC učebně a v terénu. Výuky se účastní celý kolektiv třídy.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
mezilidské vztahy
Výchova demokratického občana
občan, občanská společnost a stát
formy participace občanů v politickém životě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
kulturní rozdíly
Environmentální výchova
ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

•

Dějepis
Kompetence k učení:
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Název předmětu
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Dějepis

•

utváříme dovednost vyhledávat a třídit informace, orientaci v nabízené literatuře, orientaci na
internetu
• vedeme žáky k aktivnímu používání pomůcek k zapamatování a vybavení učiva, časové osy,
obrazové materiály, encyklopedie, mapy
• využíváme názorných pomůcek k osvojení základů učiva
• motivujeme žáky k domácí přípravě zpracováváním referátů
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům k řešení problémové situace a vedeme je ke spolupráci při práci dvojic, skupin,
kooperativním vyučováním
• vzájemným hodnocením ve skupinách a v kolektivu učíme přijímat důsledky svých rozhodnutí a
dovednosti nenechat se odradit nezdarem
• povzbuzujeme a motivujeme žáky k hledání různých řešení
• utvářením atmosféry důvěry a spolupráce vedeme žáky k dovednosti požádat o radu a řídit se jí
Kompetence komunikativní:
• využíváme se žáky vzájemného sdělování poznatků a pravidel naslouchání formou komunikace
před kolektivem, před skupinou, ve dvojici
• kooperativním vyučováním posilujeme u žáků schopnost domluvit se na společném postupu a
dosažení cíle, schopnost prezentovat před ostatními způsob dosažení cíle
• vytváříme u žáků schopnost vybavovat si poznatky, vytvářet myšlenkové mapy, společně shrnout
poznatky do závěrů
• formou prezentace a her učíme charakterizovat období, osobnosti, kulturu, využíváme
projektového vyučování
• připravujeme pro žáky besedy a diskuse na učební témata
• připravujeme prostor pro vlastní prezentaci žáků formou referátů
Kompetence sociální a personální:
• utváříme u žáků formou předkládání příkladů osobností a událostí dějin povědomí o mravních a
společenských hodnotách
• kooperativním vyučováním, prací ve skupinách a prací dvojic učíme žáky respektovat pravidla práce
v týmu
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Název předmětu

Dějepis

•

pochopením dějinných událostí a jejich důsledků vedeme žáky k uvědomění si a rozpoznání
rizikového chování člověka a jeho důsledků v různých situacích a zároveň k prosociálnímu chování a
cítění
Kompetence občanské:
• diskusí vedeme žáky k pochopení základů společenských a morálních norem danými církevními
normami
• dramatizací a navozováním modelových situací vytváříme u žáků povědomí o prvcích demokracie
v různých společnostech
• seznamujeme žáky s počátky právního systému našeho státu na základě historických souvislostí
Kompetence pracovní:
• připravujeme exkurze a návštěvy muzeí k seznámení žáků s historií (vynálezy)
• praktickými ukázkami pracovních postupů vedeme žáky k poznání pokroku ve společnosti (např.
rozdělávání ohně, knihtisk – typy tisku)
• navštěvujeme historické trhy v rámci oslav města a prakticky sledujeme ukázky řemesel
Dějepis

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Význam zkoumání dějin
o Historické prameny

o Měření času

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto
zdroje shromážděny
uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního
dědictví
orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v
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Dějepis

6. ročník
chronologickém sledu
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou
společnost
uvede příklady archeologických kultur na našem území
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti
antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie

Pravěk
o Vznik světa a vývoj člověka
o Lidská společnost v pravěku (doby kamenné, doby kovů)
Starověk
o Staroorientální státy
o Podmínky vzniku nejstarších států
o Civilizační přínos starověkých států
o Starověká Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Palestina
o Starověké Řecko
o Starověký Řím
o Starověká Evropa v době římské

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Dějepis

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Raný středověk

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu
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Dějepis

7. ročník

o Šíření křesťanství
o Vznik a vývoj islámu
o Franská říše
o Byzantská říše
o Románská kultura
o Sámova říše
o Velká Morava
o Počátky a rozvoj českého státu
Vrcholný a pozdní středověk
o Proměna středověké krajiny, vznik měst
o Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků
o Gotická kultura
o Husitství
o Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
o Vývoj v Evropě
Raný novověk
o Renesance, humanismus a
o Náboženská reformace
o Objevné plavby
o Vývoj Evropy, počátky absolutismu
o Vznik habsburské monarchie
o Třicetiletá válka

nových etnik, christianizace a vzniku států
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní
oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto
státních útvarů v evropských souvislostech

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady
románské kultury a gotické kultury

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu
církve včetně reakce církve na tyto požadavky
vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady
mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchii,
parlamentismus
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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Dějepis

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

ŠVP výstupy
Vrcholný novověk
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a
o Vláda Marie Terezie a Josefa II.
příklady významných kulturních památek
o Národní obrození
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných
o Období po třicetileté válce
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
o Barokní kultura
objasní souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na
o Osvícenství
jedné straně a rozbitím starých společenských kultur V Evropě na straně druhé
o Rakousko - Uhersko
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s
o Kolonialismus a občanská válka v USA
národními hnutími vybraných evropských národů
o Revoluce 1848
charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky
o Průmyslová revoluce
formulované ve vybraných evropských revolucích
o Vědecko-technická revoluce
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
o Velká francouzská revoluce a napoleonské období
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnost vedla;
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
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Dějepis

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Moderní doba – První světová válka
o Mezinárodní vztahy před válkou
o První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky
Svět po první světové válce
o Vznik ČSR
o Vývoj ve 20. a 30. letech
o Hospodářská krize
o Nástup Adolfa Hitlera, boj demokratických sil
Druhá světová válka
o Druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční
odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky války
Svět po druhé světové válce
o Vývoj Československa a od roku 1945 do roku 1989
o Vznik České republiky

ŠVP výstupy
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska
lidských práv

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších
ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět;
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou
bloků
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické
hospodářské a vojenské spolupráce
posoudí postavení rozvojových zemí
prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Dějepis

9. ročník
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

5.8 Výchova k občanství
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Název
Výchova k občanství
předmětu
Oblast
Člověk a společnost
Charakteristik Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich
a předmětu začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k
pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších
společenstvích, s hospodářským životem,
Činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a
uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.
Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na
životě demokratické společnosti.
Obsahové,
časové a

Vyučovací předmět Výchova k občanství je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Výchova k občanství, který je součástí vzdělávací
oblasti Člověk a společnost. Předmět je rozčleněn do okruhů: Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Člověk, stát a hospodářství,
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Název
Výchova k občanství
předmětu
organizační Člověk, stát a právo, Mezinárodní vztahy, globální svět, Péče o občana, Mezinárodní vztahy.
vymezení
Při výuce předmětu Výchova k občanství jsou upřednostňovány metody a formy: vzájemná komunikace v kruhu, před třídou,
předmětu
prezentace, referát, dialog, komunikace s úřady – dotazníky, žádosti, vyhledávání informací na úřadech, na internetu, dramatizace a nácvik
(specifické
chování v různých situacích, při setkání s patologickými jevy, při mimořádných událostech, hry podporující upevňování mravních pravidel a
informace o empatického chování, besedy, exkurze, diskuse, filmové projekce, řešení problémů.
předmětu
Vyučovací předmět je realizován v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. Výuka se realizuje ve třídě, v počítačové učebně.
důležité pro Výuky se účastní celý kolektiv třídy.
jeho realizaci) Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopnosti poznávání
sebepoznání a sebepojetí
sebepoznání a sebepojetí
mezilidské vztahy
komunikace
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
hodnoty, postoje a praktická etika
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
občan, občanská společnost a stát
formy participace občanů v politickém životě
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
jsme Evropané
Multikulturní výchova
kulturní rozdíly
etnický
původ
lidské
vztahy
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Název
předmětu

Výchova k občanství
princip sociálního smíru a
solidarity
výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Mediální

Integrace
• Výchova k občanství
předmětů
Výchovné a Kompetence k učení:
vzdělávací
• učíme žáky vyhledávat potřebné informace na internetu, navštěvujeme úřady a informační střediska, aktivně pracujeme
strategie:
s informacemi
společné
• poskytujeme žákům dostatek učebních materiálů, map, encyklopedií, právní literatury k orientaci a samostatné práci
postupy
• osvojujeme u žáků nové pojmy z oblasti předmětu a vedeme je k jejich aktivnímu používání
uplatňované
• Kompetence k řešení problémů
na úrovni
• předkládáme žákům problémové úlohy a vedeme k jejich samostatnému řešení
předmětu,
• aktivně cvičíme orientaci v obci a na úřadech
jimiž učitelé
• vedeme žáky k uvědomění si hodnot a vedeme je k sestavení svého žebříčku hodnot a plánování
cíleně
• učíme žáky rozpoznávat rizikové a patologické jevy a aktivně jim čelit
utvářejí a
rozvíjejí
• navozováním atmosféry důvěry umožňujeme žákům svěřovat se se svými problémy a společně hledáme jejich řešení
klíčové
Kompetence k řešení problémů:
kompetence
• hojně využíváme v hodinách komunikační kruh, diskuse, prezentace a obhajobu svých názorů, hry na parlament
žáků
• cvičíme se žáky ústní komunikaci s úřady, dovednost stručně a výstižně vyjádřit svůj požadavek
• při vzájemné komunikaci respektujeme názory ostatních a prakticky uplatňujeme principy demokracie
• učíme žáky obhajovat svá práva navozováním cvičných situací a dramatizací
• aktivně využíváme při komunikace nově osvojených pojmů
• prakticky nacvičujeme písemnou komunikaci s úřady, elektronickou komunikaci
• při veškeré komunikaci uplatňujeme pravidla společenského soužití a mravní principy
Kompetence komunikativní:
• seznamujeme žáky se zásadami společenského chování v rodině i ve společnosti, formou her procvičujeme chování k ostatním dle
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Název
předmětu

Výchova k občanství
mravních hodnot a principů
• předkládáme žákům příklady dobrých mezilidských vztahů a vedeme je k uvědomění si jejich důležitosti
• podporujeme empatii a prosociální chování a jejich vyjadřování při vzájemných diskusích
• seznamujeme žáky s riziky psychického a fyzického zneužívání a postupy jejich řešení
• vedeme žáky k toleranci odlišností a jejich chápání jako obohacení člověka i společnosti
Kompetence sociální a personální:
• seznamujeme žáky se společenskými normami a aktivně je při všech činnostech uplatňujeme
• osvojujeme u žáků schopnost orientovat se v krizových situacích formou navozování cvičných situací a praktickým nácvikem jejich
řešení
• vytváříme u žáků schopnost aktivně čelit a nepřijímat projevy rasismu a xenofobie otevřenými rozhovory, diskusemi, prací
s informacemi
• vedeme žáky k ochraně životního prostředí, odmítání vandalismu aktivním spolupodílením se na vytváření prostředí školy a jejího
okolí
• nacvičujeme postupy chování v krizových situacích
Kompetence občanské:
• vytváříme u žáků pocit uznání práce ostatních, ocenění zapojení se do pracovního procesu předkládáním vhodných příkladů z okolí
• směřujeme žáky k vyhledávání informací k vlastní pracovní orientaci
• seznamujeme žáky s možnostmi uplatnění na trhu práce a zapojení se do pracovního procesu exkurzí na Úřad práce
• vedeme žáky k dosažení kvalifikace a vlastní profesní orientaci
Kompetence pracovní:
Výchova k občanství

Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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Výchova k občanství

6. ročník

•

Kompetence pracovní

Učivo
Život mezi lidmi
Socializace, sociální skupina
o vztahy mezi lidmi, mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích,
problémy lidské snášenlivosti
o Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen, solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti

ŠVP výstupy
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v
situacích ohrožení a obrany státu
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

Kultura, náboženství
o kulturní život, kulturní instituce, masová kultura, prostředky masové komunikace,
masmédia
o kultura jiných národů
o náboženství, judaismus, islám, křesťanství, hinduismus, buddhismus, mýty
o Netolerance, vandalismus, xenofobie
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Přírodní a kulturní památky
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
o ochrana přírodního a kulturního bohatství
Majetek
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
Potřeby
způsob jejich ochrany, uvede příklady
o druhy potřeb, druhy majetku, formy vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví,
ochrana vlastnictví
Řízení společnosti
rozlišuje nejčastější typ a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
Stát
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
o právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu
Demokracie, volby
o principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu
Svět kolem nás
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv
Spolupráce mezi lidmi a zeměmi
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
o evropská integrace – podstata, význam, výhody, EU, státy EU, EU a ČR
uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah
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Výchova k občanství

6. ročník

o mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce států, ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi
její výhody, mezinárodní organizace
státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Výchova k občanství

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

ŠVP výstupy
Život mezi lidmi
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
Socializace, sociální skupina
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
o vztahy mezi lidmi, mezilidská komunikace, konflikty v mezilidských vztazích,
menšinám
problémy lidské snášenlivosti
rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
o přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
mužů a žen, solidarita, pomoc
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k
lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti
menšinám
o netolerance, xenofobie
rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Kultura, náboženství
kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení
o kulturní život, kulturní instituce, masová kultura, prostředky masové komunikace, propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
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Výchova k občanství

7. ročník

masmédia
Stát
objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
o naše vlast, státní symboly, pojem vlast, vlastenectví
Majetek
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a
Potřeby
způsoby jejich ochrany, uvede příklady
o druhy potřeb, druhy majetku, formy vlastnictví, hmotné a duševní vlastnictví,
ochrana vlastnictví
Peníze
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
o hospodaření s penězi
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
o příjmy a výdaje domácnosti
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a
o vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se
o životní úroveň
rizikům při hospodaření s penězi
Řízení společnosti
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak
Demokracie, volby
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
o principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu,
politický pluralismus, sociální dialog, význam a formy voleb do zastupitelstev
Svět kolem nás
uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
Spolupráce mezi lidmi a zeměmi
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí
o mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce států, nevojenského charakteru
její výhody, mezinárodní organizace
Lidská práva
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a
o všeobecná deklarace lidských práv, listina základních práv a svobod
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,
o základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana, poškozování lidských práv
rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu
o šikana, diskriminace, rasismus, xenofobie
Svoboda, morálka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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7. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Osobnost
Rozdíly mezi lidmi
o biologické, psychické a sociální rozdíly mezi lidmi
o podobnost a odlišnost lidí, projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení, jednání,
dovednosti a schopnosti, charakter, vrozené předpoklady, osobní potenciál
Puberta
Sebeuvědomování
o vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, smyslová a rozumová poznání,
posuzování skutečnosti i sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých lidí
o asertivní, pasivní a agresivní jednání, asertivní práva a povinnosti
Motivy, vlohy, paměť, učení, jednání, stres
Hospodaření
Práce
o výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost
Trh
o principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, podstata fungování trhu,
nejčastější formy podnikání
o nabídka, poptávka
o inflace

ŠVP výstupy
objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí,
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich
součinnosti
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam
úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je
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Výchova k občanství

8. ročník

využít
na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu,
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
Stát
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje
o zdroje příjmů
své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
o dávky ze státní rozpočtu
občané
Právo
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a
o Morální a právní normy, následky porušování norem
institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a
státu
o Právní základy státu – státní občanství, Ústava ČR, složky státní moci, jejich
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
orgány a instituce
porušování
o Právní řád ČR – význam funkce právního řádu, orgány právní ochrany, soustava
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochran občanů, uvede příklady jejich
soudů, právní norma, předpis, publikování právních předpisů
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Výchova k občanství

9. ročník

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Občan
o Naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, činnost žákovské
samosprávy, společná pravidla a normy
o Státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy
o Vlastenectví
o nacionalismus
Právo
o Právo v každodenním životě
o význam právních vztahů, důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající, styk s
úřady

Občanskoprávní vztahy
o protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání, trestní
postižitelnost, porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k
duševnímu vlastnictví
o Právní ochrana, přestupky, soudy, trestní právo, rodinné právo, pracovní právo
o Korupční jednání
Hospodaření
o Peníze – funkce a podoby peněz, formy placení
o Druhy pojištění
o Rozpočet státu, význam daní

Globalizace

ŠVP výstupy
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr,
manželství
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady
některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě,
oprava či pronájem věci
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam
úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je
využít
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volními prostředky a způsoby
krytí deficitu
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje
své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají
občané
uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
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Výchova k občanství

9. ročník

o Globalizace – projevy, klady, zápory, významné globální problémy, způsoby jejich uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a
řešení
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
Mezinárodní terorismus
uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
o Způsob potírání
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí
o Obrana státu
nevojenského charakteru
Plány do života
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů,
Osobní rozvoj
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
o životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, význam
motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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5.9 Fyzika
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

4

Fyzika

Člověk a příroda
Vyučovací předmět Fyzika je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Fyzika, který je součástí vzdělávací oblasti
Člověk a příroda. Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do oblastí: Látky a tělesa, Pohyb těles, Mechanické
vlastnosti tekutin, Energie, Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné děje a Vesmír.
Obsahové, časové a organizační
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku jednu hodinu týdně.
vymezení předmětu (specifické
Vzdělávání v předmětu fyzika směřuje k:
informace o předmětu důležité pro podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů jejich vzájemných souvislostí
jeho realizaci)
vede k rozvíjení upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
rozvíjení dříve získaných základních znalostí o fungování přírodních procesů a zákonitostí.
získávání základních uživatelských dovedností.
přispívání k vytváření životní a profesní orientace žáků.
seznámení s použitím obnovitelných zdrojů energie a využití v regionu.
rozvíjení zajmu žáků o zkoumání přírody.
podpoře vytváření kritického myšlení a logického uvažování.
předvídání vlivů různých činností člověka na přírodu a využívání v každodenním životě.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce s využitím pomůcek, měřidel, pracovních listů, odborné literatury
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální
výchova
rozvoj
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Název předmětu

Fyzika
schopností poznávání
kreativita
spolupráce a soutěži
Environmentální výchova
ekosystémy
lidské aktivity a problémy životního prostředí
základní podmínky života
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Učitelé přistupují k žákům individuálně dle jejich potřeb, přizpůsobují metody a formy práce potřebám žáků, se
snahou dosáhnout u žáka co nejvyššího stupně znalostí, dovedností a návyků.

Integrace předmětů

•

Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
společné postupy uplatňované na
• předkládáme žákům názor k pozorování, popisujeme tělesa, látky a děje k pochopení základních fyzikálních
úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně
zákonitostí;
utvářejí a rozvíjejí klíčové
• zapojujeme do poznávání co nejvíce smyslů, umožňujeme seznamovat se s tělesy, jejich vlastnostmi a ději
kompetence žáků
vlastní činností a pokusy;
• umožňujeme vyhledávání informací v knihách, na internetu, třídíme informace;
• procvičujeme formou kvízů a her pojmy a symboly;
• osvojované poznatky převádíme do praktického života;
• vedeme žáky k aktivnímu používání pomůcek k zapamatování a vybavení učiva;
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům k řešení problémové situace a vedeme je ke spolupráci při práci dvojic, skupin,
kooperativním vyučováním;
• zapojením všech smyslů se snažíme o postihnutí rozdílů ve vlastnostech látek, mechanice;
• vedeme žáky ke zdůvodňování jevů na základě osvojených znalostí;
• povzbuzujeme a motivujeme žáky k hledání různých řešení;
• utvářením atmosféry důvěry a spolupráce vedeme žáky k dovednosti požádat o radu a řídit se jí;
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Název předmětu

Fyzika
Kompetence komunikativní:
• požadujeme od žáků užívání pojmů osvojených v předmětu při vzájemné komunikaci
• dbáme na srozumitelnost vzájemné komunikace a dodržování komunikačních pravidel při vedení dialogu,
komunikaci ve skupině, před třídou;
• požadujeme od žáků vysvětlení jevů a vlastností vlastními slovy s porozuměním obsahu sdělení, sdělení žáků
hodnotíme;
• využíváme dostatek tištěných informací, obrazového materiálu, informačních technologií k práci
s informacemi;
• požadujeme písemné sdělení výsledků pokusu, práce skupiny, zápis do sešitu, přípravu prezentace;
• ověřujeme porozumění obsahu sdělení jednoduchými písemnými testy;
Kompetence sociální a personální:
• posilujeme u žáků pocit sounáležitosti s kolektivem a respektování pravidel prací v týmu, skupinovou prací;
• podporujeme sebevědomí žáků přípravou prezentací před kolektivem, pozitivním hodnocením,
povzbuzováním;
• připravujeme pokusy, testy, práci s informacemi pro dvojice žáků a podporujeme společnou práci žáků;
• dbáme na bezpečné chování při práci, vedeme žáky k uvědomění si rizik nevhodného chování;
Kompetence občanské:
• dbáme na dodržování společenských norem a pravidel soužití při kolektivní práci;
• důsledně poučujeme žáky o bezpečném chování a ochraně zdraví při pokusech a seznamování s učivem;
• předkládáme žákům příklady ochrany životního prostředí, jeho udržitelného rozvoje užíváním obnovitelných
zdrojů energie formou exkurzí, filmovou projekcí, informačními technologiemi;
• vytváříme u žáků návyk bezvýhradného podřízení se autoritě učitele při nácviku chování v krizových
situacích;
Kompetence pracovní:
• nacvičujeme formou praktických cvičení a pokusů dovednosti pro život (působení tlaku a síly na předměty,
jednoduché stroje, elektrický obvod);
• připravujeme skupinovou a kooperativní výuku pro osvojování dovedností s podporou vzájemné spolupráce,
podporujeme vzájemné hodnocení a sebehodnocení výsledků práce;
• důsledně vedeme k dodržování bezpečnostních návyků při práci, dodržujeme pravidla hygieny práce;
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Název předmětu

Fyzika

•
•
•

procvičujeme orientaci v náčrtu, návodu při praktických činnostech;
seznamujeme žáky s profesemi majícími vztah k učivu, vedeme žáky k vlastní profesní orientaci;
motivujeme a podporujeme k pracovní výdrži;

Fyzika

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

Učivo
Úvod do fyziky
o co to je fyzika
o čím se zabývá, rozdělení (obory)
Vlastnosti látek
o látka a tělesa
o látky kapalné, pevné a plynné
Atomy a molekuly
o atom, molekula
o stavba atomu ( jádro, obal, proton, neutron, elektron)
o Brownův pohyb
o difuze
Fyzikální veličiny
o délka
o hmotnost
o objem
o teplota
o teplotní roztažnost těles
o čas
Magnetická síla

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a
vzájemně na sebe působí
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a
vzájemně na sebe působí
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a
vzájemně na sebe působí

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení
praktických problémů
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
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Fyzika
o magnet
o magnetická síla
o magnetické pole
Zvuk
o zvuk
o zdroje zvuku
o hlasitost
o šíření zvuku
Elektrický obvod
o elektrický obvod
o elektrotechnické značky
o bezpečné zacházení s elektr. spotřebiči
Elektrická síla
o elektrický náboj
o elektrická síla
Tepelné spotřebiče
o tepelné spotřebiče
o zkrat
Elektromagnet
o Elektromagnet
o cívka
Gravitační síla
o gravitační síla
o svislý směr
o vodorovný směr

6. ročník
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napění v ní
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí

rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností

využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napění v ní
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem
Slunce a měsíců planet kolem planet

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Síla
o co to je síla
o měření a velikost síly
o skládání sil
o znázornění síly
Gravitační síla
o gravitační síla
Tření
o třecí síla
Hustota
o hustota, výpočet hustoty
Těžiště tělesa a stabilita
o těžiště
o stabilita
Newtonovy pohybové zákony. (první, druhý a třetí)
o zákon síly
o zákon setrvačnosti
o zákon akce a reakce
Páka a kladka
o pevná kladka
o páka a její části
o rovnováha na páce a pevné kladce
Pohyb a klid těles
o pohyby těles (rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý a křivočarý)
o dráha pohybu

ŠVP výstupy
změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti,
směry a výslednici

využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při
působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů
předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní

využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při
působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích

aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a
časem u rovnoměrného pohybu těles
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7. ročník

o okamžitá a průměrná rychlost
o graf
Tlak
o tlaková síla, tlak
o jednotky tlaku
o výpočet tlakové síly
Hydrostatický tlak
o hydrostatický tlak
o Pascalův zákon
o výpočet hydrostatického tlaku
Vztlaková síla působící na těleso
o Archimédův zákon
o plování, vznášení se a potápění tělesa v kapalině
o vztlaková síla v atmosféře
Atmosférický tlak
o atmosférický tlak
o měření atmosférického tlaku
o tlak plynu v uzavřené nádobě
Světlo
o světlo a jeho šíření
o zdroje světla
o stín
o rychlost světla
o odraz světla
o zrcadla
o lom světla
o optické čočky (spojka, rozptylka) a optické přístroje
o rozklad světla

určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti,
směry a výslednici

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů

předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní

využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a
zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo
bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Fyzika

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Práce a výkon
o práce
o výkon
o volná kladka, kladkostroj, páka
Polohová a pohybová energie
o pohybová energie
o polohová energie
Vnitřní energie tělesa
o vnitřní energie (tepelná, chemická, jaderná)
o zákon zachování energie
Tepelná výměna
o teplo
o vedení tepla
o tepelná výměna
o šíření tepla prouděním a zářením
Teplo přijaté a odevzdané tělesem
o výpočet tepla
o měření tepla
o hospodaření s teplem
o var
o Papinův hrnec, mikrovlnná trouba
o Délka a objem tělesa při změně teploty
Změny skupenství
o tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie
tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
při řešení konkrétních problémů a úloh
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
při řešení konkrétních problémů a úloh
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
při řešení konkrétních problémů a úloh

určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem

určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
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Zemská atmosféra
o atmosféra země
o tlaková níže a výše
o předpověď počasí
o vznik rosy
o studené a teplé fronty
Tepelné motory
o přeměna tepla v práci
o parní stroj, spalovací motory
Atom a jeho složení
o stavba atomu
o kladné a záporné ionty
Elektrický proud
o elektrický náboj
o elektrické pole
o elektrický proud
o měření el. proudu
Elektrické napětí a odpor
o napětí (zdroje, měření)
o elektrický odpor
Ohmův zákon
o Ohmův zákon
Elektrické obvody
o zapojení rezistoru (spotřebičů) sériové a paralení
o reostat jako dělič napětí
Elektrická energie
o elektrická práce
o výkon a příkon
Vedení proudu v kapalinách a plynech
o vedení el. proudu v kapalinách a plynech
Elektřina a magnetizmus
o magnetické účinky el. proudu

8. ročník
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů

využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
při řešení konkrétních problémů a úloh
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a
vzájemně na sebe působí
sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma
reálného obvodu

využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů

využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů

rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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8. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Fyzika

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Planety, hvězdy, galaxie
o hvězdy
o galaxie
o planety
o Slunce
o Sluneční soustava
o planeta Země
Akustika
o zvuk
o odraz zvuku
o frekvence zvuku
o hlasitost zvuku
o šíření zvuku
o infrazvuk, ultrazvuk
o rezonance
o ucho jako přijímač zvuku
o kmitočet tónu
Elektřina v domě

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem
Slunce a měsíců planet kolem planet
odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
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9. ročník

o elektrické spotřebiče v domácnosti
o zkrat
o pojistka, jistič
o ochrana před úrazem elektrickým proudem
Elektromagnetická indukce
o dynamo
o alternátor
Transformátor
o transformátor
o střídavý proud
Energie
o druhy energie
o výroba energie (přenos el. energie)
o obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
o přeměny energie
o energie v jídle
Atomové jádro a jeho štěpení
o řetězová reakce
o druhy záření a ochrana před nimi
o izotopy
o jaderný reaktor
o jaderný odpad
Polovodiče
o polovodiče
o přechod P-N

při řešení konkrétních problémů a úloh

využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napětí v ní
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného
napětí v ní
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
při řešení konkrétních problémů a úloh

zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí

zapojí správně polovodičovou diodu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.10 Chemie
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

3

Chemie

Člověk a příroda
Vyučovací předmět Chemie je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Chemie, který je součástí
vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Obsah předmětu je rozčleněn do oblastí: Pozorování, pokus a
bezpečnost práce, Směsi, Částicové složení látek a chemické prvky, Chemické reakce, Anorganické
sloučeniny, Organické sloučeniny.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí
předmětu (specifické informace o předmětu přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném, účelném a ekonomickém
důležité pro jeho realizaci)
zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví.
Výuka chemie, tak jako ostatní přírodovědné předměty významně přispívá k rozvoji poznávacích
schopností žáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související s poznáváním přírody a s
praktickým životem.
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný povinný předmět v 7. až 9. ročníku po jedné hodině týdně.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana
občan, občanská společnost a stát
Environmentální výchova
ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Chemie
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
tvorba mediálního sdělení
Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k:
podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích
využívání získaných poznatků k rozvíjení odpovědných občanských postojů
získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti
poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami a přípravky.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
práce ve skupinách
jednoduché demonstrační pokusy (pokusy na videokazetách a v interaktivní učebnici, fotografické
znázornění průběhu pokusů)
využití výukových programů a učebny výpočetní techniky, interaktivní tabule
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda např. s
matematikou – chemické výpočty, se zeměpisem – surovinové zdroje chemického průmyslu, s
přírodopisem – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, s fyzikou – vlastnosti látek, stavba atomu,
jaderná energie.
Výuka probíhá ve třídě a v počítačové učebně.

Integrace předmětů

•

Chemie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• umožňujeme žákům pozorování látek a jejich poznávání zapojením více smyslů;
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• připravujeme se žáky pokusy a experimenty, zapojujeme do nich žáky formou projektového
kompetence žáků
vyučování;
• prakticky nacvičujeme chování v případě mimořádných událostí;
• předkládáme žákům dostatek materiálu ke zjišťování a vyhledávání informací, vedeme žáky k práci
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Chemie
s informacemi;
• přistupujeme k učení žáků individuálně, individualizujeme výuku;
• požadujeme aktivní užívání základních pojmů z oboru chemie, užívání základních znaků a symbolů;
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům úkoly k řešení formou problémového vyučování;
• vedeme žáky k samostatnému rozpoznání a rozlišení problému, hledání vhodných řešení;
• připravujeme pokusy a vedeme žáky k samostatnému vyvození vlastností látek;
• zodpovídáme dotazy žáků, společně řešíme problémové situace;
• prakticky nacvičujeme chování v problémových situacích;
Kompetence komunikativní:
• aktivně procvičujeme osvojování nových pojmů, názvosloví a jejich užívání;
• klademe důraz na vlastní úsudek a jeho prezentaci, přijmutí názoru ostatními;
• využíváme vzájemného učení a komunikování ve dvojici, skupině, před třídou;
• ověřujeme porozumění obsahu kontrolními otázkami, několikerým opakováním;
• pracujeme se žáky s tištěnými materiály, informační technologií, obrazovým materiálem a
ověřujeme porozumění jeho obsahu;
• připravujeme žáky k samostatnému písemnému zpracování tématu pomocí návodných otázek;
Kompetence sociální a personální:
• pracujeme se žáky ve skupinách a ve dvojicích a vedeme je k respektování pravidel týmové práce;
• nacvičujeme chování při mimořádných událostech a podporujeme vzájemnou pomoc a empatii;
• podporujeme žáky v odmítání návykových látek a zneužívání léků předkládáním konfrontačních
materiálů a besedami;
• posilujeme u žáků zdravé sebevědomí motivací a pozitivním hodnocením, dbáme na vzájemné
respektování žáků;
Kompetence občanské:
• důsledně poučujeme žáky o bezpečném zacházení s chemickým materiálem, nacvičujeme postupy
bezpečného chování a ochranu zdraví;
• vedeme žáky k uvědomění si důležitosti ochrany životního prostředí předkládáním příkladů z okolí;
• osvojujeme se žáky dovednosti a postupy chování v rizikových situacích a podřízení se pokynům a
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Název předmětu

Chemie
autoritě učitele v těchto situacích;
Kompetence pracovní:
• osvojujeme u žáků základní pracovní dovednosti potřebné při práci s chemikáliemi při pokusech,
experimentech a laboratorních pracích;
• rozvíjíme vzájemnou komunikaci při společné práci a snahu o dokončení práce;
• vedeme žáky k dodržování bezpečnostních zásad při práci, k ochraně zdraví;
• pracujeme se žáky podle daného pracovního postupu, návodu.
Chemie

Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Úvod do chemie
o vymezení chemie
o chemické děje
Pozorování a vlastnosti látek
o látky a tělesa
o vlastnosti látek (barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, tepelná a elektrická
vodivost, hustota)
o změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, sublimace, zkapalnění)
o chemické látky
Bezpečnost práce
o zásady bezpečné práce v laboratoři (pracovně)
o první pomoc při úrazech (poleptání, popálení, pořezání)
o nebezpečné látky a přípravky (R-věty, S-věty a varovné značky a jejich význam)
Mimořádné události

ŠVP výstupy
určí společné a rozdílné vlastnosti látek

určí společné a rozdílné vlastnosti látek

pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem

147

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Chemie

7. ročník

o havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek
Směsi
o různorodé a stejnorodé směsi (roztoky)
Oddělování složek směsí
o usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace
Voda a vzduch
o voda (destilovaná, pitná, odpadní)
o vzduch (složení, vlastnosti, čistota ovzduší, ozonová vrstva)
Částicové složení látek
o molekuly a atomy, atomové jádro (protony a neutrony), elektrony (obal, valenční
elektrony), ionty
Chemické prvky a sloučeniny
o chemické prvky, protonové číslo, periody a skupiny v PSP
o kovy (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au,Hg, Ti)
o slitiny (mosaz, bronz, dural)
o nekovy (H, O, N, Cl, S, C)
o halogeny
o alkalické kovy
Chemická vazba
o chemická vazba
o typy chemické vazby
o elektronegativita
Chemické reakce
o výchozí látky a produkty, chemický děj
o jednoduché chemické rovnice
o zákon zachování hmotnosti
Oxidy
o názvosloví oxidů a oxidační číslo
o vlastnosti a použití prakticky významných oxidů (př. oxid siřičitý, sírový, uhličitý,
uhelnatý, vápenatý, křemičitý), - skleníkový efekt
Sulfidy
o názvosloví a vzorce
o vlastnosti a použití významných sulfidů

nebezpečných látek
rozlišuje směsi a chemické látky
vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsi o známém složení;
uvede příklady oddělování složek směsi v praxi
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě v pracovním prostředí a
domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace
znečištění
používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných
souvislostech
orientuje se v periodické soustavě prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné vlastnosti

rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných
souvislostech

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných látek (oxidů)
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet
porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných látek (oxidů)
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Chemie

7. ročník

Uhlovodíky
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vlastnosti a použití
o názvosloví a vzorce
o příklady v praxi významných alkanů (methan, ethan, propan, butan)
o uhlovodíky s vícenásobnými vazbami ( alkeny - ethylen, alkiny - ethin)
o aromatické uhlovodíky (areny- benzen, naftalen)
o průmyslové zpracování ropy (benzin, nafta)
o uhlovodíky a automobilismus
Deriváty uhlovodíků
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
o halogenové deriváty
o alkoholy, fenoly
o další kyslíkaté deriváty (éter, formaldehyd, aceton)
o dusíkaté deriváty ( amino - a nitroderiváty)
o karboxylové kyseliny
o esterifikace a estery
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Chemie

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Deriváty uhlovodíků
o halogenové deriváty
o alkoholy, fenoly

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
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Chemie

8. ročník

o další kyslíkaté deriváty (éter, formaldehyd, aceton)
o dusíkaté deriváty ( amino - a nitroderiváty)
o karboxylové kyseliny
o esterifikace a estery
Kyseliny a hydroxidy
o vlastnosti, vzorce a názvy vybraných významných kyselin (chlorovodíková, sírová,
dusičná) a hydroxidů (sodný, draselný, vápenatý), jejich využití
o kyselost a zásaditost roztoků, pH a indikátory pH
o zasažení pokožky roztokem silné kyseliny nebo hydroxidu

porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných látek (kyselin,
hydroxidů)
orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet
porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných látek

Soli kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin
o vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví
o vlastnosti a použití vybraných prakticky významných (halogenidy, sírany,
dusičnany, uhličitany), jejich vliv na životní prostředí
Neutralizace
orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým
o podstata neutralizace, její využívání
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
Zdroje uhlovodíků
porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných látek
o fosilní paliva - ropa, uhlí, zemní plyn
Soli karboxylových kyselin
porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných látek
o vznik solí
o přídatné látky (tzv. "E")
o čistící prostředky ( mýdla a detergenty)
o jejich vliv na životní prostředí
Přírodní látky
orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů
o zdroje, vlastnosti a příklady funkcí sacharidů, tuků, bílkovin a vitamínů
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů
o význam DNA
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů
o fotosyntéza
určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
o hormony
o alkaloidy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Chemie

8. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Chemie

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Chemické reakce a děje
o chemické reakce
o redoxní reakce (oxidace, redukce)
o elektrolýza, galvanický článek, koroze
o exotermická a endotermická reakce
o hoření
o faktory ovlivňující rychlost chem. reakcí
o katalyzátory
Plasty a syntetická vlákna
o polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyamidová a
polyesterová vlákna
o vlastnosti, použití a likvidace
Chemie a společnost
o chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím,
recyklace surovin, chemie a životní prostředí
o chemie a zemědělství
o chemie a zdraví člověka (farmaceutický průmysl)
o chemie a potravinářství , biotechnologie
o chemie a stavebnictví (malta, sádra, cement,..)

ŠVP výstupy
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky
důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při
předcházení jejich nebezpečnému průběhu
aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe

určí společné a rozdílně vlastnosti látek

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

9. ročník

o chemie jako hrozba ( návykové látky, drogy, doping, odpady,..)
Havárie s únikem nebezpečných látek
o látky výbušné, toxické, hořlavé, zásady chování při úniku nebezpečných látek,
improvizovaná ochrana
Základní chemické výpočty
o molární hmotnost
o látkové množství
o složení roztoků (hmotnostní zlomek, látková koncentrace)
o výpočty množství jednotlivých látek z chemických rovnic
Výroba paliv a energie
o obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, fosilní paliva (ropa, uhlí, zemní plyn)
o využití páry a elektřiny, paliva budoucnosti

objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek
vypočítává složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo produktu

zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného
rozvoje na Zemi
zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede
příklady produktů průmyslového zpracování ropy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

5.11 Přírodopis
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Přírodopis

Člověk a příroda
Vyučovací předmět Přírodopis je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Přírodopis, který je součástí
vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, umožňuje žákům
hlouběji porozumět procesům probíhajících v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do oblastí: Obecná biologie a genetika, Biologie hub, Biologie
rostlin, Biologie živočichů, Biologie člověka, Neživá příroda, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávání v předmětu Přírodopis:
předmětu (specifické informace o předmětu upřednostňuje komplexní pohled, kde žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém
důležité pro jeho realizaci)
umožňuje žákovi porozumět zákonitostem přírodních jevů
vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na
přírodních zdrojích
odhaluje souvislosti mezi přírodními podmínkami a životem lidí v blízkém okolí
zapojuje do konkrétních aktivit, které vedou k šetrnému chování k přírodě
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
učí pracovat s přírodním materiálem
seznamuje žáka se stavbou živých organismů
vede k vyhledávání potřebných údajů z různých informačních zdrojů
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
skupinová práce a práce ve dvojicích, laboratorní práce, prezentace: referáty (využití interaktivní
tabule), využití výukových programů, ICT, praktická cvičení, vycházky, pozorování v přírodě, besedy,
přednášky s odborníky, exkurze, krátkodobé projekty, projekt: Den Země, frontální výuka s
demonstračními pomůckami
Vzdělávání v předmětu Přírodopis bude probíhat v učebnách a zároveň budou využity pomůcky ze sbírek
z kabinetu. Některé praktické činnosti budou realizovány v terénu. Z hlediska hodnocení žáka je snaha o
objektivní sebehodnocení. Žák je veden ke schopnosti obhájit svůj vlastní názor, ale také umět naslouchat
druhým, řešit problémové úlohy a spolupracovat s ostatními. Tato schopnost se nejvíce rozvíjí při
skupinové práci. Součástí hodnocení je také ústní projev prezentovaných prací, výsledky testů, referáty a
laboratorní práce.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
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Název předmětu

Přírodopis
rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebepojetí
Výchova demokratického občana
občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
lidské vztahy
etnický původ
princip sociálního smíru a solidarity
Enviromentální výchova
ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vyučovací předmět je realizován v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v 6. ročníku a 2 hodin
týdně v 7. až 9. ročníku.

• Přírodopis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• při poznávání přírody učíme užíváním názorných pomůcek, exkurzí, vycházek, laboratorních prací
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
• učíme žáky přemýšlet o přírodě v globálních souvislostech aktivním přístupem k informacím
kompetence žáků
v různých médiích
• vytvářením kladného a zodpovědného vztahu k přírodě motivujeme žáky k učení pro vlastní
budoucnost
• osvojujeme u žáků nové pojmy a pochopení přírodních zákonitostí využitím aktivního pozorování
přírody a přírodních jevů
Integrace předmětů
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Název předmětu

Přírodopis
Kompetence k řešení problémů:
• podněcujeme žáky k postihování rozdílů a souvislostí přírodních dějů a organismů pozorováním
• vyhledáváme se žáky charakteristické znaky organismů porovnáváním, zařazujeme organismy do
skupin tříděním
• vedeme žáky ke samostatnému řešení problémových úloh
• vedeme žáky k pochopení problémových situací při styku se zvířaty, rostlinami, v otázkách
životního prostředí či vlastního zdraví a učíme je možnostem jejich řešení formou řízeného
rozhovoru, besed, exkursí
Kompetence komunikativní:
• požadujeme užívání základních přírodopisných pojmů při komunikaci ústní i písemné
• dbáme na srozumitelnost řečového projevu, vedeme žáky ke vzájemné komunikaci při práci dvojic,
skupin, k vyslovení vlastního názoru
• poskytujeme žákům dostatek tištěného materiálu i možnosti vyhledávání informací
prostřednictvím komunikačních technologií
• vedeme žáky k popisu přírodních dějů a jevů na základě vlastního pozorování
Kompetence sociální a personální:
• organizujeme skupinové a kooperativní vyučování k osvojení pravidel týmové práce
• připravujeme laboratorní práce pro dvojice žáků a skupiny, vedeme k respektování druhých a
k dobrým mezilidským vztahům
• společná pozorování zapisujeme ve skupině do pozorovacích archů, vedeme žáky k prezentaci
práce skupiny
• posilujeme u žáků sebevědomí pozitivním hodnocením
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k ochraně vlastního zdraví seznamováním s riziky pro zdraví člověka
• aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí přípravou projektů – třídění odpadu, krmení
ptactva, úklid a úprava okolí školy apod.
• seznamujeme žáky s důležitostí zdravého životního stylu, významem přírody pro člověka, relaxací
v přírodě
• dbáme na dodržování zásad bezpečného styku se zvířaty při pozorování zvířat
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Název předmětu

Přírodopis
Kompetence pracovní:
• dbáme na dodržování pracovních návyků a postupů při laboratorních pracích
• důsledně dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při pobytu v přírodě i při pracích ve třídě
• připravujeme pro žáky práci dle pracovního postupu, návodu, náčrtu
• vedeme žáky k dokončení práce a jejímu reálnému vlastnímu hodnocení
Přírodopis

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

Učivo
Obecná biologie - Země a život
o vznik atmosféry a hydrosféry, význam ozonosféry,
o vznik prvních buněk, podmínky života, projevy života,
o vývoj živé hmoty, změny atmosféry během vývoje života
o látky anorganické a organické
o tvorba kyslíku
Organismy nebuněčné
o viry: výskyt, význam a praktické využití
Základní struktura života
o buňka, pletivo, stélka, orgány
o organismy jednobuněčné a mnohobuněčné
o základní projevy života
Vývoj a zdokonalování organismů
o rozlišení organismů na rostliny, živočichy a houby
Praktické poznávání přírody

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů

uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci
základních organel
aplikuje praktické metody poznávání přírody
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Přírodopis

6. ročník

o mikroskopování a pozorování lupou
o laboratorní práce
o pokusy
o určování pomocí zjednodušených klíčů a atlasů
o významní biologové a jejich objevy ( průběžně - J. Barrande - trilobit, L.Pasteur viry a bakterie, R.Koch)
o viry a bakterie, J.E.Purkyně - buňka, mikroskop)
o pomůcky při pozorování přírody
Biologie hub
o Jednobuněčné houby - kvasinky
o Houby bez plodnic – plísně: základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na
člověka a živé organismy
o Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první
pomoc při otravě houbami
o Lišejníky – stavba, symbioza, výskyt a význam
Biologie rostlin
o Jednobuněčné rostliny – sinice, bičíkovci, zelené řasy
o Mnohobuněčné rostliny - řasy
o Fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání
o Význam řas a jejich ochrana
Učivo
Biologie živočichů
o Jednobuněční živočichové – prvoc : výskyt, význam, praktické využití
o Vývoj a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů,
prvoci, bezobratlí: žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci.
o Stavba těla a funkce jednotlivých základních částí těla bezobratlých
o Rozšíření, význam a ochrana
o Živočišná společenstva
o Projevy chování živočichů
o Vývoj jednoduchých společenstev organismů a ekosystémů
o Příčiny a následky velké vývojové úspěšnosti hmyzu
o Hmyz v ekosystémech
o Hospodářský význam hmyzu
o Ochrana proti škodlivému hmyzu

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé
přírody

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v
potravních řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům
vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
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Přírodopis

6. ročník

o Ochrana hmyzu
o Včela medonosná
Základy ekologie
o vzájemné vztahy mezi organismy ve vodě,
o potravní řetězce, rovnováha ve vodním ekosystému

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a
zhodnotí jejich význam
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Přírodopis

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Obecná biologie - Země a život
o rozmanitost životních podmínek, přizpůsobování se suchozemským podmínkám

Třídění organismů
o na kmeny (zoologie) a oddělení (botanika) podle společných znaků
o proměnlivost organismů podle podmínek prostředí
Dědičnost a proměnlivost
o přenos dědičných informací
Biologie rostlin - Vyšší rostliny
o vytváření a zdokonalování pletiv

ŠVP výstupy
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje
organismů
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin
a živočichů
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti
odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům

158

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Přírodopis

7. ročník

o vytváření a zdokonalování pletiv
o list jako hlavní orgán fotosyntézy
o stavba a význam jednotlivých částí těla: kořen, stonek, list, květ, semeno, plod
o fotosyntéza, dýchání
o příjem živin
o první suchozemská rostlina
o Mechorosty – rozlišení těla, zástupci, význam
o Kapraďorosty – pravěké a dnešní, rozdělení, zástupci, význam
o Nahosemenné a krytosemenné rostliny - způsoby rozmnožování, podmínky růstu
o les: význam, lesní patra
o Využití hospodářsky významných zástupců
o rostliny jako producenti
Systém rostlin
o zařazování běžných druhů
Praktické poznávání přírody
o Mikroskopování a pozorování lupou
o Laboratorní práce
o Pokusy
o Určování pomocí zjednodušených klíčů a atlasů
o Založení herbáře
o Významní biologové a jejich objevy
o Referáty, texty, prezentace ICT
Biologie živočichů
o Vyšší živočichové – kmen : strunatci
o Vývoj a systém živočichů :
o paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci - znaky, zástupci, rozmnožování
o Stavba těla a funkce jednotlivých základních částí těl obratlovců–tkáně, orgány,
orgánové soustavy
o Rozšíření, význam a ochrana
o zoologické zahrady, zvířecí útulky, záchranné stanice
o péče o některé vybrané domácí živočichy
o projevy chování živočichů : etologie
Základy ekologie
o vzájemné vztahy mezi organismy v lese

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce
pomocí klíčů a atlasů

odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé
přírody

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupiun
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a
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Přírodopis

7. ročník

o potravní řetězce, rovnováha v lesním ekosystému

zhodnotí jejich význam
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Přírodopis

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Biologie živočichů – savci
o vývoj, stavba, znaky, etologie, ekologie a ochrana
o australská oblast : izolace, vejcorodí a vačnatci
o přehled : hmyzožravci, letouni, hlodavci, zajícovci,šelmy,
o ploutvonožci, kytovci, sudokopytníci, lichokopytníci, chobotnatci,
o primáti
o zoogeografické oblasti, biomy
Biologie člověka - stavba těla člověka
o buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus
o opěrná soustava – stavba, růst a spojení kostí, kostra hlavy, trupu, končetin,
chrup - zuby
o pohybová soustava – svalové skupiny, činnost kosterního svalu, svaly hlavy,
trupu, končetin
o trávicí soustava – význam a péče o chrup, stavba a funkce
o trávicího traktu, výživa a nemoci, zdravá výživa

ŠVP výstupy
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla,
vysvětlí jejich vztahy
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Přírodopis

8. ročník

o dýchací soustava – stavba a funkce, péče
o oběhová soustava – tělní tekutiny - míza, krev - skupiny, stavba a činnost srdce,
systém oběhu krevním řečištěm, obranný systém, vady a onemocnění
o nervová soustava - nervová buňka, vlastnosti ústřední a obvodové nervstvo, vyšší
nervová činnost
o soustava žláz s vnitřních vyměšováním – hormony
o vylučovací soustava – stavba ledviny, činnost, onemocnění
o a ochrana
o kožní soustava – stavba, péče
o smyslová soustava – zrak, sluch, čich, hmat, chuť, poloha a pohyb
o rozmnožovací soustava – muž a žena
Člověk - původ a vývoj člověka
o rod: Homo
o proces hominizace a sapientace
o lidské rasy ( Aleš Hrdlička) – rasismus a nacionalismus
Vznik a vývoj jedince
o embryo, plod, těhotenství a porod, vývoj od narození po stáří
Onemocnění soustav, úrazy, zdravotní rizika
o Nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při
léčení běžných nemocí
o Zdravý způsob života
o Životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví
člověka
Prevence, první pomoc
o Úrazy a prevence
o Závažná poranění
o Život ohrožující stavy
o epidemie
Genetika
o dědičnost a proměnlivost organismů

Podstata dědičnosti, chromozom, gen

orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka

objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z
hlediska dědičnosti
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření
organismů
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje
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Přírodopis

8. ročník
organismů
uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému

Základy ekologie
o organismy a prostředí: savci
o ochrana přírody
Vzájemné vztahy, potravní řetězce
Exotické ekosystémy, populace, společenstva

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a
zhodnotí jejich význam
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva,
ekosystémy; na příkladu objasní základní princip existence živých a neživých složek
ekosystému
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Přírodopis

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Neživá příroda
o Země - vznik Země, stavba Země
o geologické vědy
o Stavba zemské kůry
o horniny a nerosty, vznik minerálů, vnější stavba krystalů, fyzikální vlastnosti
minerálů, drahé kameny
o Vnitřní geologické procesy

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

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického
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Přírodopis

9. ročník

o sopečná činnost, magma a láva,
o horniny vyvřelé (výlevné a hlubinné)
o nerosty vyvřelých hornin
o zemětřesení
o vznik pohoří, litosférické desky, pohyb kontinentů
o nerosty rudných žil
o Vnější geologické procesy
o eroze
o působení gravitace
o činnost vody, ledovců, větru a člověka
o usazené horniny, nerosty usazených hornin
o přeměněné horniny
o půda: složení, vlastnosti a význam
o Geologický vývoj a stavba území ČR
o Český Masív, Západní Karpaty
o region Ústí nad Labem a Karlovy Vary
Vývoj organismů na Zemi
o vznik a vývoj života
o přírodovědci a jejich objevy
o dějiny Země: prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory
o vliv podnebí a počasí na rozvoj ekosystémů
o význam vody a teploty prostředí pro život
o ochrana a využití přírodních zdrojů
o význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život
o vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka
o mimořádné události
o přírodní světové katastrofy
o nejčastější mimořádné události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity,
laviny, náledí) a ochrana před nimi
Základy ekologie
o ochrana životního prostředí
o životní prostředí: neživé a živé složky
o přírodní zdroje
o trvale udržitelný rozvoj

oběhu hornin i oběhu vody

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

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi

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

163

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Přírodopis

9. ročník

o globální problémy lidstva
o ochrana přírody
o chráněná území
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.12 Zeměpis
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

7

Zeměpis

Člověk a příroda
Předmět zeměpis navazuje na vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“ na I. stupni. Zeměpis má
přírodovědní a společenskovědní charakter. Umožňuje utvářet si ucelený pohled na svět, porozumět
některým přírodním procesům (zákonitostem) a souvislostem mezi nimi. Pomáhá srovnávat různé kultury a
jejich rozmanitosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku. Časová dotace pro zeměpis v
předmětu (specifické informace o předmětu 6. Je 1 vyučovací hodina týdně, v 7. až 9. ročníku jsou týdně dvě vyučovací hodiny. Zeměpis se vyučuje v
důležité pro jeho realizaci)
kmenových třídách a k výuce se také využívají odborné učebny s technickým vybavením – interaktivní
tabule, video a DVD přehrávače, dataprojektor, učebna ICT a internet.
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
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Název předmětu

Zeměpis
získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů,
pojmů a používání poznávacích metod
získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu
moderního člověka
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, skupinová práce (s využitím map,
pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
zeměpisné vycházky s pozorováním, projekty
Vyučovací předmět Zeměpis je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Zeměpis, který je součástí
vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět je
rozčleněn do okruhů: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, Přírodní obraz Země,
Regiony světa, Společenské a hospodářské prostředí, Životní prostředí, Česká republika, Terénní
geografické praxe a aplikace.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
komunikace
spolupráce a soutěživost
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
občan, občanská společnost a stát
formy participace občanů v politickém životě
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
jsme Evropané
Multikulturní výchova
kulturní rozdíly
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Název předmětu

Zeměpis
etnický původ
multikulturalita
Environmentální výchova
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Integrace předmětů

•

Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• využíváme k učení dostatek názorného materiálu, map, fotodokumentací k rozvíjení představ a
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
povědomí o učivu
kompetence žáků
• výukové metody přizpůsobujeme schopnostem a možnostem žáka
• rozvíjíme orientaci žáků v prostoru i v ploše pomocí plánků, map, užíváním kompasu, buzoly
• aktivně pracujeme s informacemi, učíme žáky vyhledávat potřebné informace, poskytujeme
dostatek materiálu, přístup k internetu
• osvojujeme u žáků pojmy z oboru, vedeme k jejich aktivnímu užívání
• vytváříme portfolia vlastní práce a hodnotíme pokroky
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům učivo formou problémových úloh, vedeme žáky k jejich samostatnému řešení
při práci ve skupinách i jednotlivců
• seznamujeme žáky s řešením běžných životních situací spojených s učivem (doprava, orientace)
• vyvozujeme důsledky činnosti člověka, přírodních jevů, geologické činnosti na konkrétních
příkladech zobecňováním
• povzbuzujeme žáky při řešení úloh, usilujeme o aktivní zapojení všech
• seznamujeme žáky s řešením mimořádných událostí a chováním při těchto událostech
Kompetence komunikativní:
• seznamujeme žáky s kartografickým jazykem a jeho základními pojmy a prakticky je užíváme
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Název předmětu

Zeměpis

•

ověřujeme porozumění pojmům a učivu kontrolními otázkami, vysvětlováním, individuálním
přístupem
• poskytujeme dostatek tištěného materiálu i informačních technologií k aktivní práci s informacemi,
třídíme informace
• ve všech činnostech dbáme na zásady otevřené, vstřícné, respektující komunikace
• využíváme komunikačního kruhu, dialogu, řízené diskuse, dramatizací
Kompetence sociální a personální:
• při práci týmové práci a práci ve skupinách posilujeme respektování pravidel týmové práce a
spolupodílení se na společné práci
• připravujeme společné hodnocení průběhu práce a hledání možností a rezerv, ocenění nápadů a
práce druhých
• podnětným hodnocením a upozorňováním na rezervy žáka vedeme žáka k sebepoznání a
sebehodnocení, snažíme se o vytyčení osobních cílů
• společnou prací na projektech vedeme žáky k dlouhodobější práci na společném cíli
Kompetence občanské:
• při všech činnostech vedeme žáky k respektování pravidel společně formulovaných kolektivem
třídy
• rozšiřujeme povědomí žáků o různých kulturách a vedeme je k jejich respektování
• seznamováním s daty a informacemi o životním prostředí vytváříme u žáků poznatky o
udržitelnosti života, ochraně zdraví, životním stylu
• seznamujeme žáky s mimořádnými událostmi způsobenými přírodními a geologickými jevy a
osvojujeme u nich dovednost umět se chovat v těchto situacích
Kompetence pracovní:
• osvojujeme u žáků potřebné dovednosti a postupy pro práci s druhy map, měřítkem, kompasem,
buzolou, ovládat základy topografie a jejich využívání v praktickém životě
• dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při pohybu a pobytu v přírodě
• vytváříme u žáků dovednost pracovní výdrže a koncentrace na pracovní výkon při práci v terénu,
při projektovém vyučování
• vedeme žáky k reálnému posouzení výsledku své práce i práce ostatních
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Zeměpis

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Planeta Země
o postavení Země ve vesmíru
o tvar a pohyby Země
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
o glóbus a mapa
o glóbus, měřítko glóbu
o poledníky a rovnoběžky, určování zeměpisné polohy, časová pásma na Zemi
o mapy, plány a jejich měřítko, obsah map, druhy map
o komunikační geografický a kartografický jazyk
Terénní geografická výuka, pozorování v terénu
o určování světových stran na mapách, orientace mapy podle světových stran,
čtení obsahu map, měření na mapách, práce s buzolou, odhad vzdálenosti,
jednoduché plánky
o opatření, chování a jednání při pobytu ve volné přírodě, během živelné pohromy
(bouřka, povodeň, vichřice)
Přírodní složky a oblasti Země
o krajinná sféra
o litosféra, atmosféra,hydrosféra, pedosféra, biosféra

ŠVP výstupy
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s
ostatními tělesy sluneční soustavy
prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů
Země na život lidí a organismů
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v konkrétních regionech pro prostorové vnímání a hodnocení
míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry rozlišuje na
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
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Zeměpis

6. ročník

Základní tvary zemského povrchu
o složky přírodní sféry a základní tvary zemského povrchu
o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře
Polární kraje - ANTARKTIDA, ARKTIDA
o poloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní
zdroje
Zeměpis oceánů - SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN
o poloha, rozloha, hospodářské využití
Mimořádné události
o zemětřesení, výbuch sopky, tsunami, povodeň, sesuv půdy, laviny, vichřice,
bouřka
Jak žijí lidé na Zemi
o státy, světadíly
o lidé na Zemi (rozmístění obyvatel, lidské rasy, náboženství, sídla)

Vodní a lesní hospodářství
o lesy (rozmístění a význam lesů, zpracování dřeva)
o voda (základní podmínka života, hospodaření s vodou, ochrana vodních zdrojů)

Zemědělství
o rozdělení zemědělské výroby
o rozmístění a význam (vliv přírodních podmínek, plodiny typické pro dané
podnebné pásy)
o vliv zemědělství na životní prostředí
Doprava
o druhy dopravy, význam dopravy a její vliv na životní prostředí

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
přírodu a na lidskou společnost
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém
kontextu
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém
kontextu
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém
kontextu
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Zeměpis

6. ročník

Služby
o rozdělení služeb na základní a doplňkové, jejich význam

Rozdělení zemí světa podle vyspělosti
o hrubý domácí produkt
o rozvojové a vyspělé země
Globalizace
o technický pokrok
o mezinárodní spolupráce
o OSN

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém
kontextu
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a
odlišných znaků
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Zeměpis

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Jak je svět rozdělen
o pevniny a oceány (základní rozdělení povrchu Země)

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
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Zeměpis

7. ročník

o státy světa podle zeměpisné polohy, státního zřízení, územního uspořádání
o nezávislé státy a závislá území

Zeměpis světadílů – AFRIKA
o poloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo,
přírodní zdroje
o obyvatelstvo, hospodářství, nejdůležitější oblasti, hlavní a velká města

Zeměpis oceánů - ATLANTSKÝ OCEÁN
o poloha, rozloha, hospodářské využití a význam Atlantského oceánu, stav a
problémy životního prostředí oceánů

Zeměpis světadílů – AMERIKA
o přírodní podmínky Ameriky (povrch, podnebí a přírodní krajiny, vodstvo)
o obyvatelstvo (složení obyvatelstva, jeho rozmístění v souvislosti s přírodními a
hospodářskými podmínkami, problémy a rozdílnost života obyv.)
o hospodářství (nejdůležitější oblasti a státy, hlavní a velká města)
o regiony - rozdělení:
o USA, Kanada
o Střední Amerika – Mexiko, státy pevninské šíje, ostrovní státy
o Jihoamerické regiony
o Andské státy, Brazílie, Laplatské státy a ostatní země

informačních zdrojů
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn v nich
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
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Zeměpis

7. ročník

Polární kraje
o Antarktida, Arktida (poloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí, rostlinstvo a
živočišstvo, přírodní zdroje)

Zeměpis oceánů - SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN, INDICKÝ OCEÁN, TICHÝ OCEÁN
o poloha, rozloha, hospodářské využití

Zeměpis světadílů - AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
o poloha, členitost pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo,
přírodní zdroje
o obyvatelstvo, hospodářství, nejdůležitější oblasti, hlavní a velká města

Zeměpis světadílů – ASIE
o přírodní podmínky Asie (hranice kontinentu, povrch, podnebí a přírodní krajiny,
vodstvo, přírodní zdroje)
o obyvatelstvo (rozmístění obyvatelstva, nejrozšířenější náboženství, problémy a
rozdílnost života obyv.)
o hospodářství (nejdůležitější oblasti a státy, hlavní a velká města)
o rozdělení Asie na regiony.
o Blízký východ
o Střední východ

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
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Zeměpis

7. ročník

o Zakavkazsko
o Střední Asie
o Jižní Asie
o Jihovýchodní Asie
o Východní Asie
o Sibiř a Dálný východ
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zeměpis

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo

ŠVP výstupy
Evropa
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
o poloha, rozloha, podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářství
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
o nejdůležitější oblasti a státy, hlavní a velká města
(modelových) států
o přírodní podmínky Evropy (povrch, podnebí a přírodní krajiny, vodstvo, přírodní
zdroje)
o obyvatelstvo (rozmístění a počet obyv., struktura evropského obyv., problémy a
rozdílnost života obyv.)
o hospodářství (proměny evropského hospodářství, zemědělství a průmysl
o rozmístění a hlavní odvětví, nejdůležitější oblasti a státy, hlavní a velká města),
EU
Regiony Evropy
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
o regiony - rozdělení:
ohraničení a lokalizaci regionů světa
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Zeměpis

8. ročník

o Střední Evropa
o Severní Evropa
o Západní Evropa
o Jižní Evropa
o Jihovýchodní Evropa
o Východní Evropa
Česká republika - fyzickogeografická sféra
o přírodní poměry (poloha, rozloha, povrch, přírodní zdroje, ochrana krajiny a
přírody)
Česká republika - sociogeografická sféra
o obyvatelstvo (rozmístění obyvatelstva a sídel)
o hospodářství (zemědělství a průmysl - rozmístění a hlavní oblasti, odvětvové
zaměření ekonomiky, služby, doprava)
o zahraniční vztahy (spolupráce, mezinárodní obchod, EU)
o cestovní ruch (atraktivní místa - zahraniční a tuzemský cestovní ruch)

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k
vyšším územním celkům
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k
vyšším územním celkům
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém
kontextu
uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a integracích států
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní
oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit

Česká republika - regionální geografie
o regiony: hl. město Praha, kraje - Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský,
Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský,
Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský)
o cestovní ruch (atraktivní místa - zahraniční a tuzemský cestovní ruch)
o místní region
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Zeměpis
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Zeměpis

9. ročník

•
•

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Globalizace
o globalizace v ekonomice, politice, v sociální a kulturní sféře
Politická geografie - státy na Zemi
o rozdělení států podle hospodářské vyspělosti (kritéria HDP, HNP, index lidského
rozvoje)
o rozdíly ve vyspělosti států a jejich některé příčiny
o problém chudoby
Integrace zemí
o kolonialismus
o mezinárodní integrace
o světový trh a mezinárodní obchod – význam, mezinárodní organizace a
seskupení, mezinárodní spolupráce
SVĚTOVÉ OBYVATELSTVO
o kulturní rozmanitost lidstva, lidské rasy, náboženství, osídlení, migrace - ochrana
kulturního a přírodního dědictví
SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
o struktura světového hospodářství – primární sféra, sekundární sféra, terciární
sféra (kvartér), oblasti světového hospodářství
o zemědělská výroba -rozdělení, význam
o průmysl – význam a postavení průmyslové výroby, rozmístění, odvětvové členění,
zdroje nerostných surovin, nejrozšířenější průmyslová odvětví
o doprava a spoje – význam a postavení ve světovém hospodářství, rozdělení
dopravy a její rozmístění, doprava zpráv a informací, vliv dopravy na životní
prostředí
o služby – význam, rozdělení na základní a doplňkové, vývoj zaměstnanosti ve
službách
o cestovní ruch – hospodářský význam, předpoklady pro cestovní ruch, oblasti a
střediska cestovního ruchu
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
o vybrané obecně používané geografické, topografické, topografické a

ŠVP výstupy
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a
odlišných znaků
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a
odlišných znaků
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a
politické problémy v konkrétních světových regionech
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a
odlišných znaků

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné
základní geografické znaky sídel
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských
aktivit

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších
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Zeměpis

9. ročník

kartografické pojmy
o základní informační geografická média a zdroje map, internet
o tvoření myšlenkových map (na dané téma, pojem, problém)

Globální problémy
o ekonomické a společenské problémy – chudoba, nedostatek potravy, rostoucí
spotřeba energie a surovin, rychlý růst lidské populace, násilí a válečné konflikty,
rasismus, terorismus
o hlavní světová konfliktní ohniska
o životní prostředí - ohrožení přírody – globální změny klimatu
o člověk a přírodní katastrofy
o rozmanitost živé přírody
Význam a využití geografie
o GIS
o ochrana životního prostředí
o volný čas (cestování, poznávání)

informačních zdrojů
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální)
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení
míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných
událostech
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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5.13 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

9

Hudební výchova

Umění a kultura
Hudební výchova umožňuje žákům projevovat a uspokojovat svoji potřebu setkávat se s hudbou,
rozvíjí zájem o hudbu. Tím také obohacuje estetické vnímání a prožívání světa. Vytváří u žáků kladný vztah
k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu citově prožít a poskytuje vhled do hudební
kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních
dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých,
poslechových a pohybových.
Žák se postupně učí vytvářet si vztah k hudebnímu umění, hudebním hodnotám, učí se zaujímat k
nim svůj postoj, vnímat pozitivní i negativní.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávání v předmětu Hudební výchova směřuje k:
předmětu (specifické informace o předmětu vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
důležité pro jeho realizaci)
instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit
chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
získání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti
pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností
rozvoji žákovy celkové hudebnosti
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami / výklad, shrnutí učiva … /
dialog, diskuse
samostatná práce / vyhledávání informací, procvičování … /
využití audiovizuální techniky / magnetofon, CD, video… /
aktivizující hry / se zpěvem, rytmem, pohybem, hudebními nástroji… /
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Název předmětu

Hudební výchova
jazykolamy, hudební hádanky, rébusy…
příležitostné akce / např. soutěže, besídky, vystoupení,… /
Materiálně technické vybavení školy umožňuje využívat tato pracoviště: kmenové třídy s klavírem, třídy s
interaktivní tabulí a PC, učebnu výpočetní techniky.
Výuka hudební výchovy probíhá v 1. až 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
seberegulace a sebeorganizace
kreativita
komunikace
Výchova demokratického občana
občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá

Integrace předmětů

•

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• osvojujeme u žáků správné návyky a techniku při zpěvu praktickým předvedením činnosti,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
poslechem;
kompetence žáků
• rozvíjíme rytmus říkankami, deklamačními cvičeními, rytmizací, hrou na Orfovy nástroje;
• vedeme žáky k soustředěnosti při poslechu skladeb a písní, k postihování rozdílů v síle, výšce tónu,
barvě, rozpoznání hudebních nástrojů, hudebních žánrů poslechovými činnostmi;
• rozvíjíme u žáků cit pro rytmus a tempo pohybovými činnostmi, napodobivými hrami, tanečky,
lidovými tanci
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům hudební hádanky k rozpoznání písní, hudebních nástrojů, hudebních žánrů a
skladeb;
• hudební improvizací při doprovodu písní rytmickými nástroji vedeme žáky k samostatnému
vyjádření rytmu, vlastní volbou nástroje podněcujeme hudební cit
• obměňováním tempa a rytmu učíme žáky samostatně reagovat na změnu, vyjádřit změnu
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Název předmětu

Hudební výchova
pohybem
• rozvíjíme hudební paměť žáků hrami, opakováním písní, rytmickými cvičeními
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 žáky ke slovnímu vyjádření emocí spojených s poslechem hudby, ověřujeme porozumění
obsahu písní a skladeb, vedeme žáky k pohybovému vyjádření obsahu písní, tanečků, skladeb
• rozvíjíme u žáků vyprávění a popis při seznamování se s hudebními skladateli a jejich skladbami,
poskytujeme žákům dostatek materiálu a informací k učivu, vedeme žáky k samostatné práci s
informacemi
• dbáme na zásady otevřené, vstřícné, respektující komunikace, vyjádření vlastního názoru a postoje
Kompetence sociální a personální:
• připravujeme pro žáky úkoly ke skupinové a týmové práci, vedeme žáky k respektování pravidel
práce v týmu
• společným zpěvem, vzájemným doprovodem k písním utváříme u žáků pocit sounáležitosti
s kolektivem žáků, uvědoměním si, že výsledek písně nebo skladby je společnou prací všech žáků
• citlivě hodnotíme zpěv jednotlivců s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
• volíme vzájemné hodnocení a sebehodnocení k poznání vlastních schopností a schopností
ostatních
• účastníme se soutěží a vystoupení, posilujeme u žáků sebevědomí
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k uvědomění si důležitosti hudby v životě člověka, při významných událostech, při
relaxaci, při podpoře zdraví
• učíme žáky Českou státní hymnu, seznamujeme žáky s jejím významem, vedeme k úctě ke státním
symbolům
• seznamujeme žáky s folklorem a tradicemi našeho národa
• poslechem a rozborem významných českých skladeb učíme lásce k vlasti
Kompetence pracovní:
• osvojujeme u žáků základní dovednosti a návyky spojené se zpěvem
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Název předmětu

Hudební výchova

•
•

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

podporujeme koncentraci žáka při poslechových činnostech a pohybových ztvárnění písní a skladeb
nacvičujeme se žáky taneční kroky a lidové tance vedeme k výdrži a postupnému osvojování si
dovedností
1. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o pěvecký a mluvní projev
o hudební rytmus
o hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
o rytmizace hudební hry

ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty; improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

o taktování, pohybový doprovod znějící hudby
o pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace
• kvality tónů
• hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
• hudební styly (pochod, ukolébavka)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Hudební výchova

2. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
o pěvecký a mluvní projev
o hudební rytmus
o kánon
o hra na jednoduché hudební nástroje
o hudební hry
o taktování
o pohybový doprovod znějící hudby
o pohybové vyjádření hudby
o hudba vokální, instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
o hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka
o pěvecký a mluvní projev

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

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Hudební výchova

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o pěvecký a mluvní projev

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky správně v jednohlase
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Hudební výchova

3. ročník

o hlasová hygiena
o dynamika zpěvu
o rozšiřování hlasového rozsahu
o instrumentální činnosti
o hra na jednoduché hudební nástroje
o hudební hry
o hudebně pohybové činnosti
o taktování
o pohybová improvizace
o hra na jednoduché hudební nástroje
o hudební hry
o taktování
o pohybová improvizace
o hudební výrazové prostředky

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

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

o hudba vokální, instrumentální
o hudba pochodová, taneční, ukolébavka

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
osobnostní rozvoj: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

Hudební výchova

4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o intonace durové a molové tóniny

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
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Hudební výchova

4. ročník

o hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
o grafický záznam hudby (čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v
notovém záznamu)
o hra na jednoduché hudební nástroje
o rytmizace
o hudební hry
o taktování (3/4 a 4/4 takt)
o pohybové vyjádření hudby
o kvalita tónů
o vztahy mezi tóny
o hudební výrazové prostředky

dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché,
popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o stupnice, rytmus, takt, dur, moll, tempo, dynamika, kánon
o jednoduchý notový zápis
o sólista, doprovod
o melodické a rytmické nástroje
o Orffův instrumentář

ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché,
popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
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Hudební výchova

5. ročník

o hudebně výrazové prostředky
o hudební nástroje
o symfonický orchestr
o hudba vokální, instrumentální

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché,
popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní
rozpozná v proude znějící hudby některé z užitečných hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry
a provádí elementární hudební improvizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

o taktování
o tanec, taneční krok

Hudební výchova

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Lidová hudba
- jednoduchý vokální zápis
- lidový dvojhlas v jednoduchém notovém zápisu
o Hudební seskupení
- hudební nástroje (rozdělení, nástroje v lidové hudbě)
o Hudební výrazové prostředky
- melodie, rytmus, harmonie, dynamika, barva
- vyjadřovací schopnosti hudby (posuvky)

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
uplatňuje své získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu
v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
uplatňuje své získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu
v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody; provádí
jednoduché hudební improvizace
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Hudební výchova

6. ročník

o Hudba na jevišti
- opera, opereta, muzikál

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
vyhledá souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

o Hudba a tanec
- balet, výrazový tanec
- jiné tance
o Hudba a slovo
- melodram, scénická hudba
o Píseň jako hudební forma
- části, proměny
o Hudební kulisa
- hudební přehrávače a nosiče

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hudební výchova

7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Folklor
- lidová hudba
o Lidský hlas
- hlasová hygiena

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
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Hudební výchova

7. ročník

o Homofonie a polyfonie
- melodie a doprovod, rovnocenná melodická pásma

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky správně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
o Hudební formy
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
- kánon, koncert, symfonie
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky správně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
o Nešvary v hudbě
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
- hudba jako kulisa, drogy, alkohol
různých stylů a žánrů
o Hudba a pohyb
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
- taktování, vyjádření charakteru hudby pohybem
různých stylů a žánrů
o Hudba a technika
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
- zvukový záznam hudby
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
o Hudební divadlo
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
- muzikál
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
o Skladatel, interpret
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a
- člověk a hudební dílo
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

8. ročník
Učivo

o Dějiny světové artificiální hudby
- hudební slohy a vývojové etapy
o Významné osobnosti světové artificiální hudby
- epizody ze života osobností
o Skladby světové artificiální hudby
- stěžejní díla
o Dějiny světové nonartificiální hudby
- hudební období
o Významní představitelé světové nonartificiální hudby
- epizody ze života osobností
o Styly a žánry světové nonartificiální hudby
- vybrané skladby populární hudby

o Hudební teorie
- základní hudební pojmy

o Hudba a technika
- moderní hudební nástroje, elektronika

ŠVP výstupy
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
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Hudební výchova

8. ročník
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Hudební výchova

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
o Dějiny české artificiální hudby
- hudební slohy
o Významné osobnosti české artificiální hudby
- epizody ze života osobností
o Skladby české artificiální hudby
- stěžejní díla
o Dějiny české nonartificiální hudby
- hudební období a vývojové etapy
o Významní představitelé české nonartificiální hudby
- epizody ze života osobností

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
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Hudební výchova

9. ročník

dalšími skladbami
o Charakteristické styly a žánry české nonartificiální hudby
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu
- vybrané skladby populární hudby
do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s
dalšími skladbami
o Hudební teorie
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
- základní hudební pojmy
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
o Technika v hudbě
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v
- nahrávací technika
běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

5.14 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

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

Celkem
7. ročník
1
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný

13

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Výtvarná výchova,
který je součástí vzdělávacího oblasti Umění a kultura.
Charakteristika předmětu na 1. stupni:
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět a svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných
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Název předmětu

Výtvarná výchova
činností a postupně formuluje výtvarné myšlení. Její poznávání směřuje k tomu, aby se žáci učili rozumět
výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku, aby se učili chápat výtvarnou kulturu jako součást duchovního
života a bohatství společnosti. Tím žákům umožňuje, aby si prakticky osvojili výtvarné dovednosti a
techniky, rozvíjí jejich přirozenou potřebu vlastního vyjádření, fantazii, představivost, smysl pro originalitu
a vlastní výraz.
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni:
Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích činností žáka, ve kterých uplatňuje vlastní
vnímání, myšlení, cítění, prožitky, představivost a fantazii. Umožňuje mu vyjadřovat se k různým tématům
a situacím.
Svůj výtvarný projev mají žáci možnost prezentovat, obhájit, vysvětlit spolužákům, vyslechnout jejich
názory a zároveň říci svůj názor na práci ostatních. Ve všech formách výtvarného projevu se prezentuje
osobnost žáka a dává mu možnost individuálně se vyjádřit.
Žák se postupně učí vytvářet si vztah k výtvarnému umění, výtvarným hodnotám, učí se zaujímat k nim
svůj postoj, vnímat pozitivní i negativní, je veden k všímání si okolního světa.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem předmětu je rozvíjení smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity, ověřování komunikačních
předmětu (specifické informace o předmětu účinků, poznávání děl výtvarného umění a děl dalších obrazových médií
důležité pro jeho realizaci)
Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova upřednostňuje bezprostřednost, uvolněnost, emocionální
přístup k světu vede k fantazii, představivosti, k blízkosti světu pohádek, k potřebě vyjádření vlastního
postoje
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
dekorativní práce
prostorové práce
hra s linií
práce s plastickými materiály
poznatky v kompozici
rytmus – řazení přírodních prvků
řešení plochy s využitím různých prvků
kompozice plochy – např. geometrické tvary
práce s ilustrací
Metody práce
individuální práce, skupinová práce, tvořivá činnost, vycházka
Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova bude probíhat ve třídách. V příznivém počasí můžeme využít i
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Název předmětu

Integrace předmětů

Výtvarná výchova
pracovnu venku, která je na školním dvoře nebo hřišti. Také blízký park může sloužit k realizaci výtvarných
prací jako pracoviště.
V předmětu Výtvarná výchova se prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj
seberegulace a sebeorganizace
kreativita
psychohygiena
řešení problémů a rozhodovací schopnosti
kooperace a kompozice
Environmentální výchova
ekosystémy - les, pole, lidské sídlo – město – vesnice, kulturní krajina (příroda v průběhu civilizace)
vztah člověka k prostředí
lidské aktivity a problémy životního prostředí
naše obec – kultura a příroda obce, prostředí a zdraví, způsoby ochrany zdraví
Mediální výchova
fungování a vliv médií ve společnosti
kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
současné a historické perspektivy
role filmu a televize
tvorba mediálního sdělení

•

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• nápodobou a předvedením činnosti osvojujeme správné držení výtvarného materiálu a pracovní
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
návyky ve výtvarné výchově;
kompetence žáků
• předkládáním názoru a pojmenováváním barev a vlastností, přiřazováním, učíme barvy, vlastnosti
materiálů;
• pojmenováváme tvary a vlastnosti předmětů formou soutěží a her;
• osvojujeme dovednosti práce s materiály a liniemi hravou formou;
• zkoumáme předměty zapojením co nejvíce smyslů;
• seznamujeme žáky s druhy umění návštěvou výstav, poskytováním obrazových materiálů;
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Název předmětu

Výtvarná výchova
Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům 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 žáka
k přijímání důsledků vlastního rozhodnutí;
• motivujeme a podporujeme žáka k dokončení díla, pěstujeme schopnost nenechat se odradit
nezdarem;
• vyslechneme žákovu žádost o radu a pomoc, dbáme, aby se žák našimi radami řídil;
Kompetence komunikativní:
• podporujeme žáky ve vzájemné komunikaci a dbáme na dodržování pravidel vzájemné komunikace
a dialogu;
• hovoříme k žákům jim srozumitelným jazykem, ujišťujeme se o porozumění obsahu sdělení;
• připravujeme se žáky prezentace vlastní práce, vedeme je ke sdělování a odůvodňování výběru
výrazových prostředků a technik, vlastnímu hodnocení;
• využíváme informačních prostředků k seznámení žáků s výstavami umění, prezentujeme svou práci
na PC
• vedeme žáky ke sdělování svých pocitů a názorů;
Kompetence sociální a personální:
• podporujeme vzájemnou spolupráci, respektování pravidel práce v týmu, respekt k ostatním;
• posilujeme u žáků 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 žáky k vlastní prezentaci své tvůrčí činnosti;
• Vedeme žáky k respektování odlišného pohledu na svět, odlišného názoru;
Kompetence pracovní:
• Předváděním pracovních postupů, jejich nácvikem a kontrolou utváříme pracovní dovednosti a
návyky;
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Název předmětu

Výtvarná výchova

•
•
•
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k výtvarným a manuálním činnostem;
dodržujeme zásady hygieny práce, posilujeme pracovní výdrž, koncentraci a snahu o dokončení
práce;
učíme žáky reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
1. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Péče o pomůcky a materiál
o vytvoření pracovního prostředí
Objevení barvy, pokusy s mícháním barev
První zachycení děje
o zážitky z prázdnin
o ilustrace k pohádce
První seznámení s kompozicí
o kresba, malba, kombinovaná technika.
Objevení linie, pokusy s vytvářením linií
o vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových
o vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
Seznámení se strukturou, s povrchem a jeho vlastnostmi
o otisk, prostorový otisk, objevení reliéfu (otisk listu. ruky, prstu, bramborová
razítka)
o frotáž

ŠVP výstupy
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné prostředky
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné prostředky
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
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Výtvarná výchova

1. ročník

Plocha, tvar, prolínání tvarů
o překrývání, vrstvení, kombinování neobvyklých materiálů

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
ŠVP výstupy
Rozvíjení představivosti a fantazie ve výtvarném vyjádření
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary,
o práce s linií, vytváření, dotváření linie, dynamická kresba
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
Základní klasifikace barev, světlostní a teplotní kontrast
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary,
o světlo, skvrna, plocha, barva, odstíny
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností
o hra s barvou, míchání barev
Pozorování přírody
vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
o krajina, zvířata, rostliny – tematické kreslení na základě přímého dojmu
vyjádření volí vhodné prostředky
Přírodniny a jejich uplatnění ve výtvarném projevu
vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
o otisky, frotáž, prostorové práce, mobily,…
vyjádření volí vhodné prostředky
Objevování světa přírody
vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
o zvířata, rostliny, krajina, roční období
vyjádření volí vhodné prostředky
Výtvarné sdělování vlastních prožitků z průběhu dne
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
o můj den, moje rodina, zážitky z prázdnin,...
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
Pohádky, pověsti – zachycení dějové linky
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
o pokus o zachycení děje, vyprávění příběhu
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Výtvarná výchova

2. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Výtvarná výchova

3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Organizace vlastní výtvarné činnosti

Základní klasifikace barev, světlostní a teplotní kontrast, výrazové vlastnosti barev
o výrazové vlastnosti barvy a základy barevné harmonie

Kompozice plochy
o kompozice plochy s použitím libovolných prvků

ŠVP výstupy
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
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3. ročník

Tematické kreslení na základě přímého dojmu

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Výtvarné vyjádření slovního uměleckého projevu
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
o výtvarné vyjádření říkadla, básně,…
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Svět člověka
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
o zážitky všedních a slavnostních událostí
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
o individuální emocionální prožitek – vztahy k různým lidem
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Přechod od plochy k prostoru
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
o lepení, práce s různými druhy papíru, prostorové kompozice (mobily,…),
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
modelování
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Detail, pozadí, kompozice
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
o reliéf, detail, celek a části, zjednodušení, stylizace, povrch,
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností
o struktura, dekor
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•

Kompetence k učení
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Výtvarná výchova

4. ročník

•
•
•
•
•

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

Učivo
Svět přírody a člověka
o postava a prostor

Struktura, stavba, pletivo, linie
o uplatňování uměleckého pohledu na svět - posuzování vlastností povrchů,
objevování detailů
Linie, obrys, silueta, klid - pohyb, animace
o oživení, personifikace, dotvoření
o bod, linie, plocha, tvar, síť, negativ x pozitiv, tečkovací technika
Grafika - doplňkové barvy, písmo
o návrh přebalu učebnice, knihy, plakátu
Dekor
o hry s geometrickými tvary, s barvou

ŠVP výstupy
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazového vyjádření ve vztahu k celku v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální
postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model
při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazového
vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazového vyjádření ve vztahu k celku v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální
postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model
při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazového
vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného
výtvarného umění)
při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy

Komunikace a subjektivní vyjadřování prožitků z uměleckého díla, divadelního
představení
o ilustrace k textu pro děti
o zážitky a dojmy z divadelního představení
o můj oblíbený filmový hrdina, film
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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4. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Výtvarná výchova

5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Prvky vizuálně obrazného vyjádření
o linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality
o textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměn v ploše, objemu a prostoru
Uspořádání do celků
o uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
o vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových
o vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
- volná malba, kresba
- komiks
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
o umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická
média, reklama

ŠVP výstupy
nalézá vhodně prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklé na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě
nalézá vhodně prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklé na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, které mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy
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5. ročník

o hračky, objekty, ilustrace textů, komiks

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, které mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností
o manipulace s objekty, pohyb
o tělo a jeho umístění v prostoru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Výtvarná výchova

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti
o vyjádření předmětu, skupiny předmětů – užitkové předměty (např. nádobí,
klíče,školní potřeby, mobil,…)
o postava (v pohybu)
o příroda – náměty ze zoologie a botaniky (kresba, malba dle předlohy)
o krásy naší země, regionu, města (volná technika)
o výrazová malba – zážitky
o vyjádření dojmu

ŠVP výstupy
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazových vyjádření
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků
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6. ročník

Dekorativní a prostorové práce
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a
o vzory a prostorové útvary (výtvarný rytmus, středová souměrnost, smysl pro
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných
pravidelnost)
vyjádření
o písmo (spojení písma s obrazovým motivem)
o plakát
o práce s papírem a využití jiných materiálů
o netradiční výtvarné techniky
o grafické techniky (monotyp, tisk z koláže)
Teorie výtvarného umění
porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného
o výtvarná kultura (pravěk, starověk)
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobním, společenské a kulturní
o základní výtvarné techniky
podmíněnosti svých hodnotových soudů
o parafráze (reprodukce) uměleckého díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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7. ročník

•
•
Učivo

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Výtvarné vyjádření skutečnosti
o vyjádření předmětu, skupiny předmětů – užitkové předměty (např. nádobí,-klíče,školní potřeby, mobil,…)
o postava (v pohybu)
o příroda – náměty ze zoologie a botaniky (kresba, malba dle předlohy)
o krásy naší země, regionu, města (volná technika)
o výrazová malba – zážitky
o vyjádření dojmu, pocitu, nálady, ...
Dekorativní a prostorové práce
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě
o vzory a prostorové útvary (výtvarný rytmus, středová souměrnost, smysl pro
užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních
pravidelnost)
mediích - počítačová grafika, fotografie, video, animace
o písmo (spojení písma s obrazovým motivem)
o plakát
o práce s papírem a využití jiných materiálů
o netradiční výtvarné techniky
o grafické techniky (monotyp, tisk z koláže)
Teorie výtvarného umění
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází
o výtvarná kultura (gotika, renesance, baroko, rokoko)
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
o základní výtvarné techniky
o parafráze (reprodukce) uměleckého díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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7. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti
o předměty kolem nás - vyjádření předmětu, skupiny předmětů – užitkové
předměty a svět techniky
o postava (základní proporce, vztahy mezi lidmi)
o příroda – náměty ze zoologie a botaniky (kresba, malba dle předlohy)- barevnost
a struktura přírodních objektů, motiv krajiny
o perspektivní kreslení (zobrazování prostorových jevů v ploše)
o perspektiva budov - motiv města, domů
o výrazová malba – zážitky
o vyjádření dojmu, pocitu, nálady, ...
Dekorativní a prostorové práce
o písmo (spojení písma s obrazovým motivem)
o dekorativní řešení plochy (návrh na plakát, obal knihy, obal CD, návrh známky, …)
o práce s papírem a využití jiných materiálů
o netradiční výtvarné techniky
o grafické techniky (monotyp, tisk z koláže)
Teorie výtvarného umění
o výtvarná kultura (klasicismus, romantismus, realismus)

ŠVP výstupy
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
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8. ročník

o základní výtvarné techniky
o parafráze (reprodukce) výtvarného díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Výtvarná výchova

9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Výtvarné vyjádření skutečnosti
o vyjádření předmětu, skupiny předmětů (užitkové předměty, technika)
o postava (v pohybu)
o příroda – krajina (kresba, malba dle předlohy)
o perspektiva těles, budov
o výrazová malba – zážitky
o vyjádření abstrakce - dojmu, pocitu, nálady, myšlenky, ..
Dekorativní a prostorové práce
o vzory a prostorové útvary

ŠVP výstupy
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a
poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
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Výtvarná výchova

9. ročník

o písmo (spojení písma s obrazovým motivem)
prezentaci
o práce s papírem, přírodninami a využití jiných materiálů (dekorativní výrobky)
o netradiční výtvarné techniky
o dekorativní řešení plochy (návrh na plakát, obal knihy, obal CD,..)
Teorie výtvarného umění
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází
o výtvarná kultura (výtvarné směry 20.století)
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
o základní výtvarné techniky
o parafráze (reprodukce) uměleckého díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

5.15 Tělesná výchova
1. ročník
3
Povinný

2. ročník
3
Povinný

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
3
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný
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Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Vyučovací předmět Tělesná výchova je obsahově totožný 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:
• Činnosti ovlivňující zdraví
• Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
• Činnosti podporující pohybové učení

Cílem vyučovacího předmětu je dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví,
zodpovědnosti a péči o své zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení, rozpoznávání základních situací
ohrožujících 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 možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovedností,
vnímání prožitků z pohybové činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a aktivnímu vztahu
ke sportu, pochopení, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních kontaktů.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
předmětu (specifické informace o předmětu
Výuka probíhá s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě a ročnímu období v tělocvičně, na školním hřišti,
důležité pro jeho realizaci)
volné přírodě, stadionu nebo plaveckém bazénu. Dle podmínek se zařazuje bruslení.
Metody a formy práce jsou převážně založeny na spolupráci žáků a vzájemném učení na základě
prezentace vlastních pohybových aktivit a dovedností.
frontální výuka
činnosti ve dvojicích
cvičení v družstvech
činnosti v malých a větších týmech
využívání dostupného náčiní a nářadí (nutno před použitím zkontrolovat)
kurz plavání ve 2. a 3. třídě (v rozsahu 20 hodin)
pobyty v přírodě a turistika (zařazování škol v přírodě, využití turistiky ve spojení s dalšími vyučovacími
předměty zejména při přesunech a vycházkách)
tělovýchovné chvilky zařazované do ostatních předmětů
tělovýchovné kroužky ve škole
soutěže a turnaje
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Název předmětu

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Tělesná výchova
Vyučovací předmět je vyučován v 1. – 9. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně v 1., 2. a 6. ročníku a 2
hodiny týdně v 3. – 5. ročníku, 7. – 9. ročníku.
Výuka se uskutečňuje v tělocvičně, v relaxační místnosti, ve sportovní hale, ve sportovním areálu, ve
volné přírodě. Součástí výuky může být také kurz plavání, který se uskuteční na místním koupališti nebo v
krytém bazénu jiné školy.
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
kreativita
komunikace
spolupráce a soutěživost
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
lidské vztahy
Enviromentální výchova
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
fungování a vliv médií ve společnosti

•

Tělesná výchova
Kompetence k učení:
• vedeme žáky k osvojení základního tělocvičného názvosloví, cvičíme podle jednoduchého nákresu
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Název předmětu
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Tělesná výchova
nebo popisu cvičení
• měříme se žáky základní pohybové výkony a porovnáváme je s předchozími
• vyhledáváme se žáky informace a učíme je orientovat se v informačních zdrojích o aktivitách a
sportovních akcích
• nabízíme žákům aktivity a seznamujeme se smyslem a cílem těchto aktivit
• podporujeme žáky v plánování, organizování a řízení vlastní činnosti
• vybízíme žáky k hodnocení vlastní činnosti i činnosti ostatních na základě jasných kritérií nebo
výsledků
Kompetence k řešení problémů:
• seznamujeme žáky s možným vznikem problémů v souvislosti s bezpečným chování v hodinách
tělesné výchovy, s jejich řešením
• cvičíme se žáky řešení situace úrazu spolužáka
• řešíme společně problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním
prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím, vedeme žáky k reálnému zhodnocení
situace
• podporujeme u žáků kritické myšlení, činit uvážlivá rozhodnutí, schopnost je obhájit
• pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné komunikaci při jednoduchých týmových pohybových
činnostech, soutěžích
• učíme žáky reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávat
• organizujeme jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty podporujeme vzájemnou
komunikaci
• osvojujeme u žáků pojmy a názvosloví z tělesné výchovy, učíme reagovat na povely a pokyny
• učíme cvičení dle nákresů a znázornění cviků
• vysvětlujeme pravidla her a soutěží, dbáme na jejich dodržování
• vyžadujeme kultivovaný ústní projev ve spojení s chováním fair play, dbáme na ohleduplnou a
taktní komunikaci
• připouštíme diskusi bez podléhání emocím, vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování
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Název předmětu

Tělesná výchova
přínosu druhých
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
Kompetence sociální a personální:
• organizujeme soutěže, činnosti, jejich varianty pro dvojice, skupiny, družstva, týmy
• vedeme žáky k respektování pravidel pohybové činnosti ve skupině
• podněcujeme žáky k podílení se na vytváření pravidel práce v týmu
• nabádáme žáky k poskytnutí pomoci nebo požádání o pomoc
• vytváříme u žáků pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný
rozvoj
• zadáváme úkoly, při kterých žáci musí spolupracovat
• umožňujeme každému žáku zažít úspěch, hodnotíme každý úspěch
Kompetence občanské:
• důsledně dbáme na uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí
• vytváříme u žáků dovednost realizovat pravidelný pohybový režimu
• podporujeme u žáků přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti
• spojujeme pohybovou činnost žáků se zdravím
• formujeme volní a charakterové rysy žáků jejich vedením ke zvyšování požadavků na sebe sama,
snahou o zdokonalení výkonu
• rozlišujeme a uplatňujeme práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák …)
• respektujeme opačné pohlaví
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• vedeme žáky k chování a jednání v duchu fair play
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
• učíme žáky správně užívat jednotlivé tělocvičné náčiní a nářadí
• vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce
• spoluorganizujeme se žáky jejich pohybový režim
• cvičíme se žáky základní postupy první pomoci
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Význam pohybu pro zdraví- pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

ŠVP výstupy
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
o Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
o Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
pohybové aktivity
příležitosti
o Bezpečnost při pohybových činnostech, organizace a bezpečnost cvičebního
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a
příležitosti
pomůcek, první pomoc v podmínkách Tělesné výchovy
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech a
soutěžích
o Pohybové činnosti - cvičení průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
o Cvičení na nářadí
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
-přelézání lavičky a cvičení rovnováhy na lavičce
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
-šplhání, slézání, vis a protahování na žebřinách
-prolézání a přeskok přes díly švédské bedny
-přeskok přes švihadlo
-kroužení obručí
o Pohybové hry s různým zaměřením a využitím nářadí a náčiní, využití hraček a
spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích
netradičního náčiní při cvičení
o Základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie – kotoul vpřed a vzad,
spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích
trampolína
o Rytmické cvičení - cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy
spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích
estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
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Tělesná výchova

1. ročník

o Základy atletiky - starty, rychlé a vytrvalostní běhy, skok do dálky, hod míčkem
o Základy sportovních her - manipulace s míčem, držení, přihrávka, pohyb s míčem
a bez míče, střelba
o Komunikace v Tělesné výchově - základní tělovýchovné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely a signály
o Organizace při Tělesné výchově - základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí, pořadová cvičení

spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích
spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích
spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech a
soutěžích
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích

o Zásady jednání a chování fair-play
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

ŠVP výstupy
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
o Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
o Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
pohybové aktivity
známých prostorech školy
o Bezpečnost a organizace cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách Tělesné známých prostorech školy
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Tělesná výchova

2. ročník

výchovy
o Pohybové činnosti - cvičení průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační
o Cvičení na nářadí
-přelézání lavičky a cvičení rovnováhy na lavičce
-šplhání, slézání, vis a protahování na žebřinách
-prolézání a přeskok přes díly švédské bedny
-šplh na tyči
-přeskok přes švihadlo
-kroužení obručí
o Pohybové hry s různým zaměřením a využitím nářadí a náčiní, využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení
o Základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie – kotoul vpřed a vzad,
trampolína
o Rytmické cvičení,cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy
estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
o Základy atletiky - starty, rychlé a vytrvalostní běhy, skok do dálky, hod míčkem

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
o Základy sportovních her - manipulace s míčem, držení, přihrávka, pohyb s míčem zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
a bez míče, střelba
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
o Komunikace v Tělesné výchově - základní tělovýchovné názvosloví osvojovaných reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
činností, smluvené povely a signály
o Organizace při Tělesné výchově - základní organizace prostoru a činností ve
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známém prostředí, pořadová cvičení
známých prostorech školy
o Zásady jednání a chování fair-play
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Význam pohybu pro zdraví,pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
o Příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži
o Hygiena při pohybových činnostech a hygiena cvičebního prostředí, vhodné
oblečení a obutí pro pohybové aktivity
o Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách Tělesné
výchovy
o Pohybové činnosti - cvičení průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační
o Cvičení na nářadí
-přelézání lavičky a cvičení rovnováhy na lavičce
-šplhání, slézání, vis a protahování na žebřinách
-prolézání a přeskok přes díly švédské bedny
-šplh na tyči
-přeskok přes švihadlo
-gymnastická obruč
o Pohybové hry s různým zaměřením a využitím nářadí a náčiní, využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení
o Základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie – kotoul vpřed a vzad,
trampolína
o Rytmické cvičení,cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy
estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance

ŠVP výstupy
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
přiležitosti
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
přiležitosti
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
přiležitosti
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
přiležitosti
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
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o Základy atletiky - starty, rychlé a vytrvalostní běhy, skok do dálky, hod míčkem

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
o Základy sportovních her - manipulace s míčem, držení, přihrávka, pohyb s míčem zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
a bez míče, střelba
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
o Komunikace v Tělesné výchově - základní tělovýchovné názvosloví osvojovaných uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
činností, smluvené povely a signály
známých prostorách školy
o Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí, pořadová cvičení
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorách školy
o Zásady jednání a chování fair-play
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorách školy
o Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností,pravidla vybraných zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
her, závodů, soutěží
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
o Plavání (základní plavecká výuka) - hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s
základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvka
individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti
sebezáchrany a bezpečnost
zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

ŠVP výstupy
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
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o Příprava organismu

4. ročník
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

o Zdravotně zaměřené činnosti
-správné držení těla, správné zvedání zátěže
-průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
o Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
o Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí;
pohybové aktivity
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
o Bezpečnost a organizace cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí;
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
v podmínkách Tělesné výchovy
o Pohybové hry s různým zaměřením a využitím nářadí a náčiní, netradiční
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí;
pohybové hry a aktivity, využití netradičního náčiní při cvičení, pohybová tvořivost adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
o Cvičení na nářadí - lavičky, žebřiny, švédská bedna, šplh na tyči, švihadlo, obruč
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
o Základy gymnastiky -průpravná cvičení, akrobacie - kotoul vpřed a vzad, cvičení
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně
na nářadí -přeskoky, obrácená lavička
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
o Rytmické a kondiční formy cvičení, kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti;
doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
vytváří varianty osvojených pohybových her
jednoduché tance
o Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
o Základy atletiky - běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalý běh, skok do dálky a do
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
výšky, hod míčkem
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
o Základy sportovních her - manipulace s míčem a herním náčiním odpovídající
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, jednoduchého nákresu, popisu cvičení
utkání podle zjednodušených pravidel – minikopaná, vybíjená, přehazovaná, florbal
o Turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
prostředcích při přesunu, chůze v terénu, ochrana přírody
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
o Komunikace v Tělesné výchově - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné
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činností, smluvené povely, signály

přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
o Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
o Zásady jednání a chování fair-play, olympijské ideály a symboly
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
o Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, her, závodů, soutěží zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her
o Měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů
změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokynu k
vlastnímu provedení pohybové činnosti
o Zdroje informací o pohybových činnostech
orientuje se v informačních zdrojích a pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
o Plavání (základní plavecká výuka) - hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s
základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky
individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti
sebezáchrany a bezpečnost
zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Učivo
o Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
o Příprava organismu
o Zdravotně zaměřené činnosti
-správné držení těla, správné zvedání zátěže
-průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
o Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
o Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
o Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc
v podmínkách Tělesné výchovy
o Pohybové hry s různým zaměřením a využitím nářadí a náčiní, netradiční
pohybové hry a aktivity, využití netradičního náčiní při cvičení, pohybová tvořivost
o Cvičení na nářadí - lavičky, žebřiny, švédská bedna, šplh na tyči, švihadlo, obruč

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

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
o Základy gymnastiky-průpravná cvičení, akrobacie - kotoul vpřed a vzad, cvičení na užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
nářadí -přeskoky, obrácená lavička
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
o Rytmické a kondiční formy cvičení-kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
jednoduché tance
o Průpravné úpoly-přetahy a přetlaky
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
o Základy atletiky-běžecká abeceda, rychlý běh, vytrvalý běh, skok do dálky a do
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
výšky, hod míčkem
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
o Základy sportovních her - manipulace s míčem a herním náčiním odpovídající
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, jednoduchého nákresu, popisu cvičení
utkání podle zjednodušených pravidel – minikopaná, vybíjená, přehazovaná, florbal
o Turistika a pobyt v přírodě-přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
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při přesunu, chůze v terénu, ochrana přírody
o Komunikace v Tělesné výchově-základní tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností, smluvené povely, signály
o Organizace při Tělesné výchově-základní organizace prostoru a činností ve
známém prostředí
o Zásady jednání a chování fair-play, olympijské ideály a symboly

jednoduchého nákresu, popisu cvičení
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
o Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
o Měření a posuzování pohybových dovedností-měření výkonů
změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
o Měření a posuzování pohybových dovedností
změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
o Zdroje informací o pohybových činnostech
změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Tělesná výchova

6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Atletika
-průpravná běžecká cvičení, běžecká abeceda, starty, běh na 60m
-motivovaný běh v terénu, vytrvalý běh na dráze, běh přes nízké překážky
-štafetová předávka
-skok do dálky z plného rozběhu

ŠVP výstupy
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny
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-skok do výšky z plného rozběhu
-hod míčkem z rozběhu
-koulařská gymnastika, vrh z místa
-základní evidence výkonů
o Gymnastika
-akrobacie – kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, krátké sestavy z
osvojených prvků
-hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, výmyk kladina (dívky) – různé
druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty, rovnovážné polohy, náskoky,
seskoky, klus, poskoky
-přeskoky – skoky odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř, skrčka přes
kozu našíř
-rytmická a kondiční gymnastika
-cvičení s hudebním doprovodem
-tance – polkový a valčíkový krok
-protahovací, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení –
-strečink, jóga
-úpoly – průpravné úpoly, přetahy, přetlaky, střehové postoje, pád vzad, stranou,
zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
o Sportovní hry
-význam pohybových her pro ovlivňování pohybových předpokladů a osobnostních
vlastností žáka
-drobné pohybové hry s různým zaměřením význam sportovních her pro rozvoj
herních dovedností
-herní role a funkce – brankář, hráč v poli, …
-základní pravidla sportovních her
-specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
-příprava a organizace utkání
-sportovní hry – florbal (přihrávky, založení útoku, standardní situace, přesilová
hra, oslabení, základní taktické cvičení, zdokonalování založení útoku, základní
defenzivní činnosti, obranné systémy)
-další sportovní hry – basketbal, fotbal, volejbal (herní činnosti jednotlivce, základy
herních systémů, herní kombinace, utkání)
o Sportovní činnosti

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové
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činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Atletika
-průpravná běžecká cvičení, běžecká abeceda, starty, běh na 60m
-motivovaný běh v terénu, vytrvalý běh na dráze, běh přes nízké překážky
-štafetová předávka
-skok do dálky z plného rozběhu
-skok do výšky z plného rozběhu
-hod míčkem z rozběhu
-koulařská gymnastika, vrh z místa
-základní evidence výkonů
o Gymnastika
-akrobacie – kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, krátké sestavy z
osvojených prvků

ŠVP výstupy
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybované činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybované činnosti, označí zjevné nedostatky a
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-hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, výmyk
-kladina (dívky) – různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty,
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky, klus, poskoky
–skoky odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř, skrčka přes kozu našíř
-rytmická a kondiční gymnastika
-cvičení s hudebním doprovodem
-tance – polkový a valčíkový krok
-protahovací, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení –strečink, jóga
-úpoly – průpravné úpoly, přetahy, přetlaky, střehové postoje, pád vzad, stranou,
zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
o Sportovní hry
-význam pohybových her pro ovlivňování pohybových předpokladů a osobnostních
vlastností žáka
-drobné pohybové hry s různým zaměřením
-význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností
-herní role a funkce – brankář, hráč v poli, …
-základní pravidla sportovních her
-specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
-příprava a organizace utkání
-sportovní hry – florbal (přihrávky, založení útoku, standardní situace, přesilová
hra, oslabení, základní taktické cvičení, zdokonalování založení útoku, základní
defenzivní činnosti, obranné systémy)
-další sportovní hry – basketbal, fotbal, volejbal (herní činnosti jednotlivce, základy
herních systémů, herní kombinace, utkání)
o Sportovní činnosti

jejich možné příčiny

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím;
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
posoudí provedení osvojované pohybované činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

220

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Tělesná výchova

7. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Tělesná výchova

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Atletika
-průpravná běžecká cvičení, běžecká abeceda, starty, běh na 60m
-motivovaný běh v terénu, vytrvalý běh na dráze, běh přes nízké překážky
-štafetová předávka, štafetový běh, překážkový běh
-skok do dálky z plného rozběhu
-skok do výšky z plného rozběhu
-hod míčkem z rozběhu
-koulařská gymnastika, vrh z místa
-vrh koulí - spojení sunu a vrhu
-hod granátem – jen na dálku
-základní evidence výkonů
o Gymnastika
-akrobacie – kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, salto vpřed, krátké
sestavy z osvojených prvků
-hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, výmyk, toč vzad, přešvihy
únožmo ve vzporu, podmet, krátké sestavy z osvojených prvků
-kladina (dívky) – různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty,
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky, klus, poskoky, krátké sestavy z osvojených
prvků
-přeskoky – skoky odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř i nadél s
oddáleným odrazem, skrčka přes kozu (bednu) našíř s oddáleným odrazem
-rytmická a kondiční gymnastika

ŠVP výstupy
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
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-cvičení s hudebním doprovodem
-tance – polkový a valčíkový krok
-protahovací, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení –strečink, jóga
-úpoly – průpravné úpoly, přetahy, přetlaky, střehové postoje, pád vzad, stranou,
zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
o Sportovní hry
-význam pohybových her pro ovlivňování pohybových předpokladů a osobnostních
vlastností žáka
-drobné pohybové hry s různým zaměřením
-význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností
-herní role a funkce – brankář, hráč v poli, …
-základní pravidla sportovních her
-specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
-příprava a organizace utkání
-sportovní hry – florbal (přihrávky, založení útoku, standardní situace, přesilová
hra, oslabení, základní taktické cvičení, zdokonalování založení útoku, základní
defenzivní činnosti, obranné systémy, standardní florbalová utkání 1+4, důraz na
ovládání taktických prvků a pravidel hry, základní rozhodcovské a trenérské
dovednosti)
-další sportovní hry – basketbal, fotbal, volejbal (herní činnosti jednotlivce, základy
herních systémů, herní kombinace, utkání)
o Sportovní činnosti

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
činnost
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
činnost
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
o Atletika
-průpravná běžecká cvičení, běžecká abeceda, starty, běh na 60m
-motivovaný běh v terénu, vytrvalý běh na dráze, běh přes nízké překážky
-štafetová předávka, štafetový běh, překážkový běh
-skok do dálky z plného rozběhu
-skok do výšky z plného rozběhu
-hod míčkem z rozběhu
-koulařská gymnastika, vrh z místa
-vrh koulí - spojení sunu a vrhu
-hod granátem – jen na dálku
-základní evidence výkonů
o Gymnastika
-akrobacie – kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, salto vpřed, krátké
sestavy z osvojených prvků
-hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, výmyk, toč vzad, přešvihy
únožmo ve vzporu, podmet, krátké sestavy z osvojených prvků
-kladina (dívky) – různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty,
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky, klus, poskoky, krátké sestavy z osvojených
prvků
-přeskoky – skoky odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř i nadél s
oddáleným odrazem, skrčka přes kozu (bednu) našíř s oddáleným odrazem
-rytmická a kondiční gymnastika
-cvičení s hudebním doprovodem
-tance – polkový a valčíkový krok

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

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální
provedení
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o protahovací, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení strečink, jóga
o úpoly – průpravné úpoly, přetahy, přetlaky, střehové postoje, pád vzad, stranou,
zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních
o Sportovní hry
-význam pohybových her pro ovlivňování pohybových předpokladů a osobnostních
vlastností žáka
-drobné pohybové hry s různým zaměřením
-význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností
-herní role a funkce – brankář, hráč v poli
-základní pravidla sportovních her
-specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách příprava a organizace utkání
-sportovní hry – florbal (přihrávky, založení útoku, standardní situace, přesilová
hra, oslabení, základní taktické cvičení, zdokonalování založení útoku, základní
defenzivní činnosti, obranné systémy, standardní florbalová utkání 1+4, důraz na
ovládání taktických prvků a pravidel hry, základní rozhodcovské a trenérské
dovednosti)
-další sportovní hry – basketbal, fotbal, volejbal (herní činnosti jednotlivce, základy
herních systémů, herní kombinace, utkání)
o Prezentace naměřených dat
o Turistika a pobyt v přírodě
-význam turistiky jako celoživotní aktivity pro zdraví, rozvoj specifických
dovedností, sociální vztahy
-zásady přípravy turistické akce
-získání informací o místě pobytu
-přesun do terénu, chůze se zátěží
-základy orientačního běhu, práce s buzolou a mapou
-dokumentace z turistické akce
-ochrana přírody – porostů, zdrojů pitné vody, turistického značení
o Sportovní činnosti

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

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální
provedení

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na
úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

5.16 Výchova ke zdraví
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

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

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
1
Povinný

9. ročník
1
Povinný

2

Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je obsahově totožný se vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví,
který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v 8. a v 9. ročníku. Časová dotace v obou ročnících je 1
předmětu (specifické informace o předmětu hodina týdně. Předmět vede ke komplexnímu chápání zdraví jakožto stavu fyzické, psychické i sociální
důležité pro jeho realizaci)
pohody. Dále pak chápání hodnoty zdraví, zdravotní prevence, ale i odpovědnosti za zdraví. Důraz je kladen
na praktické dovednosti a jejich aplikování v každodenním životě. Žáci si během nich osvojují hygienické,
stravovací a pracovní návyky.
Výchova ke zdraví se vyučuje v kmenových třídách a k výuce se také využívají odborné učebny s
technickým vybavením – interaktivní tabule, video a DVD přehrávače, učebna ICT a internet. Součástí výuky
jsou besedy a praktické činnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti směřuje k:
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
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Výchova ke zdraví
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, co zdraví ohrožuje a
poškozuje
využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, aktivní podpora
zdraví ve všech činnostech
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů
chápání zdraví a jeho projevů jako významného předpokladu pro budoucí výběr partnera, uplatnění ve
společnosti
aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve
škole a v obci
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
skupinová práce, práce s textem, referáty, simulační hry- práce s ICT, audiovizuální pomůcky
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
poznávací schopnosti
mezilidské vztahy
komunikace
hodnoty, postoje a praktická etika
řešení problémů a rozhodovací schoponosti
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
lidské vztahy
princip sociálního smíru a solidarity
Enviromentální výchova
lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Výchova ke zdraví
vztah člověka k životnímu prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Integrace předmětů

•

Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
• nacvičujeme způsoby bezpečného chování v kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
lidmi, v konfliktních situacích formou sociálních her, dialogů, dramatizací;
kompetence žáků
• učíme osvojit si zásady sebekontroly při setkání s patologickými jevy formou předkládání cvičných
situací, dialogy, dramatizací;
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k poznání vlastních potřeb, uvědomění si rizik při jejich nenaplňování formou
řízeného rozhovoru;
• seznamujeme žáky s životními hodnotami, vedeme je k sestavení vlastního žebříčku hodnot;
• vedeme žáky ke zdravému stravování a stolování praktickým nácvikem ve cvičné kuchyni
s uplatněním volby potravin;
• procvičujeme praktické užívání kontaktů na pomáhající organizace;
• nacvičujeme praktické řešení situací při setkání s patologickými jevy;
• vedeme žáky k praktickému řešení situace poskytnutí první pomoci;
Kompetence komunikativní:
• ve všech činnostech dbáme na zásady otevřené, vstřícné, respektující komunikace;
• vedeme žáky ke sdělování svých pocitů a názorů;
• využíváme komunikačního kruhu, dialogu, řízené diskuse, dramatizací;
Kompetence sociální a personální:
• předkládáme žákům příklady dobrých mezilidských vztahů a vedeme je k uvědomění si jejich
důležitosti
• diskutujeme o přátelství, lásce, manželství a utváříme u žáků úctu k nejbližším lidem
• stanovujeme společně se žáky pravidla rodinného života
• posilujeme u žáků zdravé sebevědomí motivací a pozitivním hodnocením
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Výchova ke zdraví

•

vedeme žáky k respektování nemocných a handicapovaných lidí
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k prezentaci svých zájmů a hodnot;
• předkládáním příkladů vedeme žáky k uvědomění si svého zdravotního stavu, aktivní podpoře
zdraví a respektu ke zdravotnímu stavu ostatních;
• nacvičujeme postupy chování v krizových situacích;
• na názorných příkladech předkládáme žákům důsledky zneužívání návykových a psychoaktivních
látek;
Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k osvojení pracovních dovedností a postupů při řešení předkládaných situací
Výchova ke zdraví

8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
o vztahy ve dvojici: kamarádství, přátelství, láska
o vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola

Zdravý způsob života a péče o zdraví
o výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví

ŠVP výstupy
dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a a gresi
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných situacích
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
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o tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování,
význam pohybu pro zdraví
o režim dne
o ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním
a úrazy, zdravotní a preventivní lékařská péče, odpovědné chování v situacích
úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v
dopravě
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
o auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových
látek, práce s počítačem
o skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální
o kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí,
komunikace se službami odborné pomoci
o bezpečné chování
o komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí,
přítomnost v konfliktních a krizových situacích
o dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole,
ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel
silničního provozu
o manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy
o ochrana člověka za mimořádných událostí – živelné pohromy, terorismus
Hodnota a podpora zdraví
o podpora zdraví a její formy
o podpora zdravého životního stylu
o prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince,
odpovědnost jedince za zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
o sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zdravé a
vyrovnané sebepojetí
o seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení
o sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací,
stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení
o mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých,
přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy

dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných situacích

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví

dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a a gresi
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných situacích
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o utváření vědomí vlastní identity
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Výchova ke zdraví
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
ŠVP výstupy
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k
o partnerské vztahy, manželství a rodičovství
utváření dobrých mezilidských vztahů
o vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – vrstevnická skupina, obec, spolek vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
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9. ročník

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotu
zdraví
Změny v životě člověka a jejich reflexe
respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k
o dětství, puberta, dospívání – tělesné a společenské změny
utváření dobrých mezilidských vztahů
o sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost,
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a
těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotu
zdraví
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
o Zdravý způsob života a péče o zdraví
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
o výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,
o ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním rodiny i v nejbližším okolí
a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem,
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v
HIV/AIDS, hepatitidy)
souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v
rámci školy a obce
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
o stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším okolí
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v
souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v
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9. ročník

o civilizační choroby – zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
o auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových
látek, patologického hráčství, návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná
činnost, doping ve sportu)
o skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita –
šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se
službami odborné pomoci
o komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí,
přítomnost v konfliktních a krizových situacích
o manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt
o chování v dopravních situacích
o první pomoc

rámci školy a obce
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým
situacím
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně+ reaguje; kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví

projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy;
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc
respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného
chování

Hodnota a podpora zdraví
o celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce,
základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova teorie)
o podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
o psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání
návykových látek a životní perspektiva mladého člověka; uplatňuje osvojené
pomoci při problémech
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy
o mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní
neslouchání, dialog, efektivní asertivní komunikace a kooperace v různých situacích
o morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a
prosociální chování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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9. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

5.17 Pracovní výchova
1. ročník
3
Povinný

2. ročník
3
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
3
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
2
Povinný

8. ročník
2
Povinný

9. ročník
2
Povinný
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Pracovní výchova
Člověk a svět práce
Předmět Pracovní výchova postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k
získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní
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Název předmětu

Pracovní výchova

a profesní orientace žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Pracovní výchova je obsahově totožný se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce.
předmětu (specifické informace o předmětu Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na tematické okruhy:
důležité pro jeho realizaci)
1. stupeň:
Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
2. stupeň:
Práce s technickými materiály
Pěstitelské práce a chovatelství
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Využití digitálních technologií
Svět práce (8. a 9. ročník)
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky
(vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a
technikou) a doplňuje tak základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším
životě a ve společnosti. Odlišuje se od ostatních vzdělávacích oblastí tím, že je z velké části založena na
tvůrčí spoluúčasti žáků.
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické
okruhy pro jednotlivé ročníky, ale také pro skupiny chlapců a skupiny dívek, které jsou vyučovány
odděleně.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že
vede žáky k:
pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
organizaci a plánování práce
používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při
pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a
234

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Název předmětu

Pracovní výchova
hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci
orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro
další životní a profesní orientaci
Materiálně – technické vybavení školy umožňuje využívat tato pracoviště – pracovní dílnu pro kovo,
pracovní dílu pro dřevo, cvičnou kuchyň, zahradu, interaktivní tabuli, dataprojektor a PC, video a DVD
přehrávače, učebnu ICT a internet. Součástí výuky jsou exkurze a besedy, které jsou tematicky a profesně
zaměřené.
Předmět Člověk a svět práce je úzce spjat s ostatními předměty (fyzika – druhy látek a jejich vlastnosti;
tělesná výchova – pohybové hry, první pomoc; výchova ke zdraví – zdravá výživa; 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;
člověk a jeho svět – přírodní materiály, přírodopis – člověk, živá příroda, ochrana životního prostředí;
informační a komunikační technologie – práce s textovým editorem).
Ve vyučovacím předmětu jsou realizovány tyto tematické okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
kreativita
poznávací schopnosti
mezilidské vztahy
komunikace
spolupráce a soutěživost
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
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Název předmětu

Pracovní výchova
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
kulturní rozdíly
lidské vztahy
etnický původ
multikulturalita
Enviromentální výchova
ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
Při výuce předmětu Člověk a svět práce 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 možností školy i žáků lze zpracovávat projekty.
Při výuce využíváme jak hromadné, skupinové vyučování tak individuální přístup dle potřeby žáka.
Vyučovací předmět je realizován v 1. – 9. ročníku:
v 1. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (2 disponibilní hodiny) = 3
v 2. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (2 disponibilní hodiny) = 3
v 3. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (1 disponibilní hodina) = 2
v 4. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (1 disponibilní hodina) = 2
v 5. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (1 disponibilní hodina) = 2
v 6. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (2 disponibilní hodiny) = 3
v 7. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (2 disponibilní hodiny) = 3
v 8. ročníku časová dotace 1 hodina týdně (1 disponibilní hodina) = 2
v 9. ročníku časová dotace 2 hodiny týdně (2 disponibilní hodiny) = 2

Integrace předmětů
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

•

Člověk a svět práce
Kompetence k učení:
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Název předmětu
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků

Pracovní výchova

•

učíme praktickou činností – osahat, vyzkoušet, zapojit co nejvíce smyslů při poznávání různých
druhů materiálů, nástrojů
• pracovní postupy učíme nápodobou, dbáme na správné držení nástrojů, složitější pracovní postupy
rozfázujeme
• učíme žáky správnému technickému názvosloví a vedeme je k porozumění obecně používaných
pojmů při práci přímým sdělováním, vysvětlováním a ukázkou
• klademe důraz na orientaci v textu, knize a rozvíjíme informační gramotnost
• vedeme žáky k uvědomění si vlastních pokroků, sebepoznání a sebehodnocení
• motivujeme žáky k učení pro vlastní budoucnost uváděním příkladů z běžného života
• pořádáme pro žáky besedy, výlety, exkurze do učilišť, na Úřadě práce apod., podporujeme k vlastní
profesní orientaci
• seznamujeme žáky s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku návštěvou
muzeí, exkurzí a samotnou aktivní činností žáků při vyhledávání informací
Kompetence k řešení problémů:
• seznamujeme žáky s problémovými situacemi a vedeme je k rozpoznání problému, promýšlení
postupů a způsobu řešení aplikováním na praktických cvičeních
• utváříme u žáků pocit důvěry k učitelům, vyslechneme žákovu žádost o radu při řešení složitějšího
problému
• pozitivním hodnocením posilujeme u žáků sebedůvěru a vůli překonávat životní překážky
• nacvičujeme se žáky chování při mimořádných událostech, přivolání v případě ohrožení formou
modelových komunikačních situací
• při řešení problému stanovujeme posloupnost jednotlivých etap řešení
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky 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 žákům dostatek názorného materiálu, obrázků, textů a
ověřujeme porozumění jeho obsahu
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Název předmětu

Pracovní výchova

•

vytváříme prostor pro rozšiřování slovní zásoby a správné terminologie pro oblast pracovních
nástrojů, nářadí a pomůcek
• uplatňujeme při vyučování prezentaci žáků a jejich výsledků práce
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k sebepoznání porovnáváním vlastní osoby s ostatními, porovnáváním výsledků své
práce a výkonů s výsledky a výkony ostatních, vzájemným hodnocením, sebehodnocením
• pěstujeme u žáků pocit sounáležitosti s kolektivem, kamarádské vztahy, pomáhající chování v rámci
práce ve skupinách
• vytváříme u žáků dovednost přijmout i negativní hodnocení rozborem žákovských prací
• pomocí sociálních her a dialogů vedeme žáky k přijímání odlišností jako obohacení sebe sama
• společně se žáky vytváříme pravidla pro práci ve třídě, pro skupinovou a týmovou práci a učíme
žáky respektovat je
• seznamujeme žáky s problematikou šikany a chováním při setkání se šikanou formou besed
Kompetence občanské:
• dbáme na respektování pravidel určených školním řádem a seznamujeme žáky s právy a
povinnostmi občanů s ukázkami důsledků při jejich nedodržení 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 žáky k ochraně životního
prostředí aktivní činností žáků v projektovém vyučování
• diskutujeme se žáky o významu vzdělání a profesnímu uplatnění
• navozujeme modelové krizové situace a učíme žáky nápodobou, jak se chovat v těchto situacích a
jak se řídit pokyny kompetentních osob
• vedeme žáky k chápání ekologických souvislosti, ochraně a oceňování naší kulturní tradice a
historického dědictví
• demonstrací a názornými ukázkami vedeme žáky k poznání a pochopení kontinuity vývoje
technické vyspělosti a ekonomických podmínek života naší společnosti
Kompetence pracovní:
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Název předmětu

Pracovní výchova

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

dbáme na osvojení pracovních návyků při všech manuálních činnostech žáka, 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 užitý materiál
metodou nácviku pracovních dovedností
posilujeme u žáků pracovní výdrž, koncentraci na pracovní výkon a dokončení výrobku za pomoci
motivace, soutěží, pochvaly
motivujeme žáky k práci, pozitivně hodnotíme každý pokrok
dodržujeme zásady psychohygieny, hygieny práce a zásady bezpečnosti při práci zařazováním
relaxačních a tělovýchovných chvilek
správným způsobem užití materiálu a nástrojů vedeme žáky k šetrnosti a ochraně životního
prostředí
přímým sdělováním a ukázkou upevňujeme dodržování jednoduchého pracovního postupu práci
podle návodu, náčrtu, orientaci v jednoduchém technickém výkresu
v rámci projektového vyučování podporujeme tvořivost a samostatnost žáků
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 užitných
vlastností, surovin a plodin pro projekty a další činnosti žáků
zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v jednotlivých
činnostech pomáháme
získanými znalostmi a zkušenostmi vytváříme u žáků konkrétní představu o pracovních činnostech
běžných profesí a možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
1. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Pracovní výchova

1. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
ŠVP výstupy
Práce s drobným materiálem
pracuje podle slovního návodu a předlohy
o drobný materiál
o hygienické a bezpečnostní návyky
o slovní návod a předloha
o jednoduché pracovní operace a postupy
o organizace práce
Konstrukční činnosti
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci s stavebnicemi
o stavebnice- plošné, prostorové stavebnice, sestavování modelů podle předlohy
nebo představy, jednoduchá montáž a demontáž
o návod a předloha - práce s návodem, předlohou
o hygiena a bezpečnost – zásady hygieny a bezpečnosti při práci, kladný vztah k
práci
Pěstitelské práce
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
o základní podmínky pro pěstování rostlin – pozorování během roku
o semena - pěstování rostlin ze semen v místnosti, setí, klíčení
Příprava pokrmů
chová se vhodně při stolování
o stolování - pravidla správného stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Pracovní výchova

2. ročník

•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Práce s drobným materiálem
o drobný materiál
o hygienické a bezpečnostní návyky
o slovní návod a předloha
o jednoduché pracovní operace a postupy
o organizace práce
Konstrukční činnosti
o stavebnice- plošné, prostorové stavebnice, sestavování modelů podle předlohy
nebo představy, jednoduchá montáž a demontáž
o návod a předloha - práce s návodem, předlohou
o hygiena a bezpečnost – zásady hygieny a bezpečnosti při práci, kladný vztah k
práci
Pěstitelské práce
o základní podmínky pro pěstování rostlin – pozorování během roku
o semena - pěstování rostlin ze semen v místnosti, setí, klíčení
o pokojové rostliny
Příprava pokrmů
o stolování - pravidla správného stolování, jednoduchá úprava stolu

ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

pečuje o nenáročné rostliny
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Pracovní výchova

3. ročník

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Práce s drobným materiálem
o drobný materiál
o hygienické a bezpečnostní návyky
o slovní návod a předloha
o jednoduché pracovní operace a postupy
o organizace práce
o vlastnosti různých materiálů
Konstrukční činnosti
o stavebnice- plošné, prostorové stavebnice
o sestavování modelů podle předlohy nebo představy
o jednoduchá montáž a demontáž
o návod a předloha - práce s návodem, předlohou
o hygiena a bezpečnost – zásady hygieny a bezpečnosti při práci, kladný vztah k
práci
Pěstitelské práce
o základní podmínky pro pěstování rostlin – pozorování během roku
o semena - pěstování rostlin ze semen v místnosti, setí, klíčení
Příprava pokrmů
o stolování - pravidla správného stolování, jednoduchá úprava stolu

ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny

chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Práce s drobným materiálem
o jednoduché pracovní operace a postupy - organizace práce, vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní podle druhu materiálu

Přírodniny

Papír a karton
o jednoduché kartonážní práce, skládanky a vystřihovánky

Textil
o návrh oblečení (lepení kousků textilu)
Lidové zvyky, tradice, řemesla
o činnost s prvky lidových tradic, techniky z lidových řemesel
Konstrukční činnosti
o různé typy stavebnic- plošné, prostorové, konstrukční stavebnice, montáž a
demontáž
o sestavování modelů
o návod, předloha - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

ŠVP výstupy
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
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o hygiena a bezpečnost – zásady hygieny a bezpečnosti práce, první
o pomoc při úrazu
Pěstitelské práce
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a
o základní podmínky pro pěstování rostlin
pozorování
o pěstitelské činnosti, množení rostlin odnožemi a řízkováním, druhy půdy, půda a volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
její zpracování, rytí,
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
uhrabování, okopávání, přesazování a jednocení, pomůcky, nástroje a náčiní, výživa
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
rostlin, setí a sázení
o pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
o pokojové rostliny - pěstování pokojových rostlin
o rostliny jedovaté – jedovaté rostliny a rostliny jako drogy, alergie a alergické
reakce
o hygiena a bezpečnost – zásady hygieny a bezpečnosti práce, první pomoc při
úrazu
Příprava pokrmů
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
o úprava stolu - jednoduchá úprava stolu, zdobné prvky
orientuje se v základním vybavení kuchyně
o stolování - pravidla správného stolování a společenského chování
připraví samostatně jednoduchý pokrm
o technika v kuchyni – základní vybavení kuchyně, obsluha elektrických a plynových
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch dodržuje základy hygieny a bezpečnosti
spotřebičů
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
o potraviny - výběr, nákup a skladování potravin, příprava pokrmů, zásady správné
výživy
o pořádek a čistota – mytí nádobí, čistící prostředky
o hygiena a bezpečnost práce - zásady hygieny a bezpečnosti práce, první pomoc
při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Práce s drobným materiálem
o jednoduché pracovní operace a postupy - organizace práce, vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní podle druhu materiálu
o bezpečnost práce
Přírodniny

Modelovací hmota
- modelovací hmoty a jejich zpracování
Papír a karton
o jednoduché kartonážní práce, skládanky a vystřihovánky
Textil
o přišívání dvou a čtyřdírkových knoflíků
o lepení kousků textilu
Lidové zvyky, tradice, řemesla
o činnost s prvky lidových tradic, techniky z lidových řemesel
Konstrukční činnosti
o různé typy stavebnic- plošné, prostorové, konstrukční stavebnice, montáž a
demontáž
o sestavování modelů
o návod, předloha - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
o hygiena a bezpečnost – zásady hygieny a bezpečnosti práce, první pomoc při

ŠVP výstupy
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práci, poskytne první pomoc při úrazu
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úrazu
Pěstitelské práce
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a
o základní podmínky pro pěstování rostlin – pěstitelské činnosti
pozorování
o pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
o pěstování pokojových rostlin
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
o hygiena a bezpečnost – zásady hygieny a bezpečnosti práce, první pomoc při
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
úrazu
Příprava pokrmů
orientuje se v základním vybavení kuchyně
o úprava stolu - jednoduchá úprava stolu, zdobné prvky
připraví samostatně jednoduchý pokrm
o stolování - pravidla správného stolování a společenského chování
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
o technika v kuchyni – základní vybavení kuchyně, obsluha elektrických a plynových
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a
spotřebičů
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
o potraviny - výběr, nákup a skladování potravin, příprava pokrmů, zásady správné
výživy
o pořádek a čistota – mytí nádobí, čistící prostředky
o hygiena a bezpečnost práce - zásady hygieny a bezpečnosti práce, první pomoc
při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

6. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Organizace a bezpečnost práce
o organizace práce a důležité technologické postupy
Technické náčrty a výkresy, technické informace
o práce s návodem
o jednoduché náčrty a technické výkresy
Vlastnosti materiálu, užití v praxi – dřevo, plast, kov
o práce se dřevem - orýsování, řezání, pilování, broušení, spojování hřebíky
o práce s kovy - drát - tvarování, stříhání, opracování
o práce s plasty - řezání, pilování, broušení
Pracovní postupy - zhotovení výrobku ze dřeva, plastu
Jednoduché pracovní operace - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování
Základní podmínky pro pěstování rostlin
o půda: úrodnost, význam hnojení, půdotvorní činitelé
o ošetřování pěstovaných rostlin, plevele
Pracovní pomůcky
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
o první pomoc při úrazech
Zelenina
o skupiny, zástupci, podmínky a hlavní způsoby pěstování
o zdravý jídelníček
Ovoce
o skupiny, druhy ovocných rostlin, hlavní způsoby pěstování
o zpracování, použití v domácnosti
Okrasné rostliny
o dřeviny a byliny
o plochy – parky, zahrady

ŠVP výstupy
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou
kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
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o zeleň ve městě, kolem školy
o květiny: v exteriéru a interiéru, základy ošetřování, úprava, jednoduchá vazba
Choroby a škůdci - chemizace a biologizace
Rostliny léčivé a významné pro člověka
o koření
o rostliny jedovaté a jako drogy – jejich zneužívání
o první pomoc při otravě
Chovatelství
o chov hospodářských zvířat, drobného zvířectva, chov zvířat v domácnosti
o užitkovost
o hygiena a bezpečnost chovu
o specifické podmínky pro chov: ošetřování, krmení
o vhodný výběr
o životní prostředí zvířete
o vlastní zkušenosti s chovem
o první pomoc při úrazech, prevence
o kontakt se známými a neznámými zvířaty
Finance a domácnost
o rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory
o hotovostní a bezhotovostní platební styk
o ekonomika domácnosti
Provoz a údržba domácnosti
o úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí
o odpad a jeho ekologická likvidace
o spotřebiče v domácnosti
Elektrotechnika v domácnosti
o elektrická instalace, elektrické spotřebiče
o bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
o sdělovací technika (funkce, ovládání a užití, údržba)
Kuchyně
o základní vybavení
o udržování pořádku a čistoty
o bezpečnost a hygiena provozu

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty

provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

dodržuje základní hygienická a bezpečností pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
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Potraviny
o výběr, nákup, skladování
o skupiny potravin
o sestavování jídelníčku
o Výživa člověka – rozlišování potravin, zásady zdravé výživy (biopotraviny), recepty
a návody, kuchařské knihy, sestavování jídelníčku, krajnosti ve výživě (dieta,
bulimie, anorexie), pitný režim -nápoje
Příprava pokrmů
o úprava pokrmů za studena
o základní způsoby tepelné úpravy
o základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování
o jednoduché prostírání
o slavnostní stolování (Vánoce, oslavy v rodině,…)
o úprava stolu
o chování u stolu
První pomoc při úrazech v kuchyni
o řezné rány, popálení, opaření, otrávení, přivolání lékařské služby
www
o pojmy: hypertext, web jako multimediální informační zdroj
o pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá adresa, vyhledávání
o ukládání z webu: obrázek, celá stránka, vykopírování části textu
Grafika
o programy na tvorbu obrázků
o uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku
o základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)
Digitální fotografie
o upravování fotografií (změna velikosti, barvy, jasu, kontrast, výřez, jiné efekty) v
daném programu (Zonner Calisto, PhotoFiltre, Microsoft Office Picture Manager)
o upravování fotografií v programu Malování
Videosekvence
o záznam, přenos do PC
Digitální techniky
o ochrana před poškozením

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v
kuchyni
ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní
problémy při provozu digitální techniky

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi - cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
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o ošetření
Bezpečností pravidla při použití digitální technologie
První pomoc
Tvorba animace
Stavebnice - montáž, demontáž

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi - cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost,
nosnost, stabilitu aj.
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci a bezpečnostní předpisy; poskytne
první pomoc při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•
•
•
•
•
•

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

Učivo
Organizace a bezpečnost práce
o organizace práce a důležité technologické postupy
Technické náčrty a výkresy, technické informace
o práce s návodem
o jednoduché náčrty a technické výkresy
Vlastnosti materiálu, užití v praxi – dřevo, plast, kov
o práce se dřevem - orýsování, řezání, pilování, broušení, spojování hřebíky
o práce s kovy - drát - tvarování, stříhání, opracování
o práce s plasty - řezání, pilování, broušení
Pracovní postupy - zhotovení výrobku ze dřeva, plastu
Jednoduché pracovní operace - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování

ŠVP výstupy
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou
kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
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Základní podmínky pro pěstování rostlin
o půda: úrodnost, význam hnojení, půdotvorní činitelé
o ošetřování pěstovaných rostlin, plevele
Pracovní pomůcky
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
o první pomoc při úrazech
Zelenina
o skupiny, zástupci, podmínky a hlavní způsoby pěstování
o zdravý jídelníček
Ovoce
o skupiny, druhy ovocných rostlin, hlavní způsoby pěstování
o zpracování, použití v domácnosti
Okrasné rostliny
o dřeviny a byliny
o plochy – parky, zahrady
o zeleň ve městě, kolem školy
o květiny: v exteriéru a interiéru, základy ošetřování, úprava, jednoduchá vazba
Rostliny léčivé a významné pro člověka
o koření
o rostliny jedovaté a jako drogy – jejich zneužívání
o první pomoc při otravě
Choroby a škůdci
o chemizace a biologizace
Chovatelství
o chov hospodářských zvířat, drobného zvířectva, chov zvířat v domácnosti
o užitkovost
o hygiena a bezpečnost chovu
o specifické podmínky pro chov: ošetřování, krmení
o vhodný výběr
o životní prostředí zvířete
o vlastní zkušenosti s chovem
o první pomoc při úrazech, prevence
o kontakt se známými a neznámými zvířaty

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty
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Finance a domácnost
o rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory
o hotovostní a bezhotovostní platební styk
o ekonomika domácnosti
Provoz a údržba domácnosti
o úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí
o odpad a jeho ekologická likvidace
o spotřebiče v domácnosti
Elektrotechnika v domácnosti
o elektrická instalace, elektrické spotřebiče
o bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
o sdělovací technika (funkce, ovládání a užití, údržba)
Kuchyně
o základní vybavení
o udržování pořádku a čistoty
o bezpečnost a hygiena provozu
Potraviny
o výběr, nákup, skladování
o skupiny potravin
o sestavování jídelníčku
o Výživa člověka – rozlišování potravin, zásady zdravé výživy (biopotraviny), recepty
a návody, kuchařské knihy, sestavování jídelníčku, krajnosti ve výživě (dieta,
bulimie, anorexie), pitný režim -nápoje
Příprava pokrmů
o úprava pokrmů za studena
o základní způsoby tepelné úpravy
o základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování
o jednoduché prostírání
o slavnostní stolování (Vánoce, oslavy v rodině,…)
o úprava stolu
o chování u stolu
První pomoc při úrazech v kuchyni - řezné rány, popálení, opaření, otrávení,

provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby
provádí drobnou domácí údržbu
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v
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přivolání lékařské pomoci
www
o pojmy: hypertext, web jako multimediální informační zdroj
o pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá adresa, vyhledávání
o ukládání z webu: obrázek, celá stránka, vykopírování části textu
Grafika
o programy na tvorbu obrázků
o uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku
o základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)
Tvorba animace
Digitální fotografie
o upravování fotografií (změna velikosti, barvy, jasu, kontrast, výřez, jiné efekty) v
daném programu (Zonner Calisto, PhotoFiltre, Microsoft Office Picture Manager)
o upravování fotografií v programu Malování
Videosekvence
o záznam, přenos do PC
Digitální techniky
o ochrana před poškozením
o ošetření
Bezpečností pravidla při použití digitální technologie
První pomoc
Stavebnice - montáž, demontáž

kuchyni
ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní
problémy při provozu digitální techniky

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava

ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost,
nosnost, stabilitu aj.
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchý jednoduchých předmětů a
zařízení
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne
první pomoc při úrazu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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•
•
•

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Učivo
Organizace a bezpečnost práce
o organizace práce a důležité technologické postupy
Technické náčrty a výkresy, technické informace
o práce s návodem
o jednoduché náčrty a technické výkresy
Vlastnosti materiálu, užití v praxi – dřevo, plast, kov
o práce se dřevem - orýsování, řezání, pilování, broušení, spojování hřebíky
o práce s kovy - drát - tvarování, stříhání, opracování
o práce s plasty - řezání, pilování, broušení
Pracovní postupy
o zhotovení výrobku ze dřeva, plastu, jednoduché pracovní operace
o pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování
Základní podmínky pro pěstování rostlin
o půda: úrodnost, význam hnojení, půdotvorní činitelé
o ošetřování pěstovaných rostlin, plevele
Pracovní pomůcky
Zelenina
o skupiny, zástupci, podmínky a hlavní způsoby pěstování
o zdravý jídelníček
Ovoce
o skupiny, druhy ovocných rostlin, hlavní způsoby pěstování
o zpracování, použití v domácnosti
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
o první pomoc při úrazech
Okrasné rostliny
o dřeviny a byliny
o plochy – parky, zahrady
o zeleň ve městě, kolem školy

ŠVP výstupy
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou
kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
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o květiny: v exteriéru a interiéru, základy ošetřování, úprava, jednoduchá vazba
Rostliny léčivé a významné pro člověka
o koření
o rostliny jedovaté a jako drogy – jejich zneužívání
o první pomoc při otravě
Choroby a škůdci
o chemizace a biologizace
Chovatelství
o chov hospodářských zvířat, drobného zvířectva, chov zvířat v domácnosti
o užitkovost
o hygiena a bezpečnost chovu
o specifické podmínky pro chov: ošetřování, krmení
o vhodný výběr
o životní prostředí zvířete
o vlastní zkušenosti s chovem
o první pomoc při úrazech, prevence
o kontakt se známými a neznámými zvířaty
Finance a domácnost
o rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory
o hotovostní a bezhotovostní platební styk
o ekonomika domácnosti
Provoz a údržba domácnosti
o úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí
o odpad a jeho ekologická likvidace
o spotřebiče v domácnosti
Elektrotechnika v domácnosti
o elektrická instalace, elektrické spotřebiče
o bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
o sdělovací technika (funkce, ovládání a užití, údržba)
Kuchyně
o základní vybavení
o udržování pořádku a čistoty
o bezpečnost a hygiena provozu

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty

provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
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První pomoc při úrazech v kuchyni
o řezné rány, popálení, opaření, otrávení, přivolání lékařské služby
Potraviny
o výběr, nákup, skladování
o skupiny potravin
o sestavování jídelníčku
o Výživa člověka – rozlišování potravin, zásady zdravé výživy (biopotraviny), recepty
a návody, kuchařské knihy, sestavování jídelníčku, krajnosti ve výživě (dieta,
bulimie, anorexie), pitný režim -nápoje
Příprava pokrmů
o úprava pokrmů za studena
o základní způsoby tepelné úpravy
o základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování
o jednoduché prostírání
o slavnostní stolování (Vánoce, oslavy v rodině,…)
o úprava stolu
o chování u stolu
www
o pojmy: hypertext, web jako multimediální informační zdroj
o pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá adresa, vyhledávání
o ukládání z webu: obrázek, celá stránka, vykopírování části textu
Grafika
o programy na tvorbu obrázků
o uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku
o základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)
Tvorba animace
Digitální fotografie
o upravování fotografií (změna velikosti, barvy, jasu, kontrast, výřez, jiné efekty) v
daném programu (Zonner Calisto, PhotoFiltre, Microsoft Office Picture Manager)
o upravování fotografií v programu Malování
Videosekvence

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v
kuchyni
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní
problémy při provozu digitální techniky

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava

258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy
Pracovní výchova

8. ročník

o záznam, přenos do PC
Digitální techniky
o ochrana před poškozením
o ošetření
Bezpečností pravidla při použití digitální technologie
První pomoc
Volba profesní orientace
o sebepoznávání – osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a
schopnosti, sebehodnocení, druhy středních škol,
Poradenské služby
o informační základna pro volbu povolání
o práce s profesními informacemi – využívání poradenských služeb
Trh práce
o znaky a požadavky povolání, druhy pracovišť, pracovní prostředky,
o pracovní objekty, charakter a druhy pracovních činností, požadavky
o kvalifikační, zdravotní a osobnostní, rovnost příležitostí na trhu práce
Stavebnice - montáž, demontáž

ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh
práce

sestaví podle nvodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost,
nosnost, stabilitu aj.
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Pracovní výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Organizace a bezpečnost práce
o organizace práce a důležité technologické postupy
Technické náčrty a výkresy, technické informace
o práce s návodem
o jednoduché náčrty a technické výkresy

9. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
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Vlastnosti materiálu, užití v praxi – dřevo, plast, kov
o práce se dřevem - orýsování, řezání, pilování, broušení, spojování hřebíky
o práce s kovy - drát - tvarování, stříhání, opracování
o práce s plasty - řezání, pilování, broušení
Pracovní postupy
o zhotovení výrobku ze dřeva, plastu, jednoduché pracovní operace
o pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování
Základní podmínky pro pěstování rostlin
o půda: úrodnost, význam hnojení, půdotvorní činitelé
o ošetřování pěstovaných rostlin, plevele
Pracovní pomůcky
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
o první pomoc při úrazech
Zelenina
o skupiny, zástupci, podmínky a hlavní způsoby pěstování
o zdravý jídelníček
Ovoce
o skupiny, druhy ovocných rostlin, hlavní způsoby pěstování
o zpracování, použití v domácnosti
Okrasné rostliny
o dřeviny a byliny
o plochy – parky, zahrady
o zeleň ve městě, kolem školy
o květiny: v exteriéru a interiéru, základy ošetřování, úprava, jednoduchá vazba
Rostliny léčivé a významné pro člověka
o koření
o rostliny jedovaté a jako drogy – jejich zneužívání
o první pomoc při otravě
Choroby a škůdci
o chemizace a biologizace
Chovatelství

provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou
kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
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o chov hospodářských zvířat, drobného zvířectva, chov zvířat v domácnosti
o užitkovost
o hygiena a bezpečnost chovu
o specifické podmínky pro chov: ošetřování, krmení
o vhodný výběr
o životní prostředí zvířete
o vlastní zkušenosti s chovem
o první pomoc při úrazech, prevence
o kontakt se známými a neznámými zvířaty
Finance a domácnost
o rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory
o hotovostní a bezhotovostní platební styk
o ekonomika domácnosti
Provoz a údržba domácnosti
o úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí
o odpad a jeho ekologická likvidace
o spotřebiče v domácnosti
Elektrotechnika v domácnosti
o elektrická instalace, elektrické spotřebiče
o bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
o sdělovací technika (funkce, ovládání a užití, údržba)
Kuchyně
o základní vybavení
o udržování pořádku a čistoty
o bezpečnost a hygiena provozu
První pomoc při úrazech v kuchyni
o řezné rány, popálení, opaření, otrávení, přivolání lékařské služby
Potraviny
o výběr, nákup, skladování
o skupiny potravin
o sestavování jídelníčku
o Výživa člověka – rozlišování potravin, zásady zdravé výživy (biopotraviny), recepty
a návody, kuchařské knihy, sestavování jídelníčku, krajnosti ve výživě (dieta,

zvířaty

provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby
provádí drobnou domácí údržbu
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v
kuchyni
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
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bulimie, anorexie), pitný režim -nápoje
Příprava pokrmů
o úprava pokrmů za studena
o základní způsoby tepelné úpravy
o základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů
Úprava stolu a stolování
o jednoduché prostírání
o slavnostní stolování (Vánoce, oslavy v rodině,…)
o úprava stolu
o chování u stolu
www
o pojmy: hypertext, web jako multimediální informační zdroj
o pohyb po webu: přes hypertextové odkazy, známá adresa, vyhledávání
o ukládání z webu: obrázek, celá stránka, vykopírování části textu
Grafika
o programy na tvorbu obrázků
o uložení vytvořeného obrázku nebo změn, otevření obrázku
o základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)
Tvorba animace
Digitální fotografie
o upravování fotografií (změna velikosti, barvy, jasu, kontrast, výřez, jiné efekty) v
daném programu (Zonner Calisto, PhotoFiltre, Microsoft Office Picture Manager)
o upravování fotografií v programu Malování
Videosekvence
o záznam, přenos do PC
Digitální techniky
o ochrana před poškozením
o ošetření
Bezpečností pravidla při použití digitální technologie
První pomoc
Volba profesní orientace
o osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti,

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti

ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní
problémy při provozu digitální techniky

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava

ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první pomoc při úrazu
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
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sebehodnocení, druhy středních škol
Poradenské služby
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
o práce s profesními informacemi – využívání poradenských služeb
Trh práce
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh
o charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní a
práce
osobnostní, rovnost příležitostí na trhu práce
Možnosti vzdělání
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
o střední školy
přípravy
o náplň učebních a studijních oborů
Přijímací řízení
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní
o přihlášky na střední školy, přijímací řízení, možnosti při neúspěchu při přijímacím přípravy
řízení
Stavebnice - montáž, demontáž
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Klasifikace i slovní hodnocení

6.2 Kritéria hodnocení
Hodnocení žáků Základní školy při nemocnici v Kadani v souladu se školním vzdělávacím
programem „Škola s úsměvem“ není cílem, ale prostředkem k dosažení cílů vzdělání.
Hodnocením motivujeme žáky k vybavení souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro
ně dosažitelná. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci vzdělávání, není
konečná, ale tvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
Školní vzdělávací program „Škola s úsměvem“ 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 žáky, spolupráce mezi žáky,
dodržování zásad a pravidel, aktivního přístupu k osvojování postupů a dovedností při všech
činnostech.
Hodnocením sdělujeme žákovi zpětnou vazbu tak, aby věděl, v čem se má zlepšovat, motivujeme
žáka k celoživotnímu 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 každý. Motivujeme každého žáka hledáním pozitiv v jeho práci a přístupu ke
vzdělávání.
Základní pravidla hodnocení:
1. Objektivnost – hodnocení je jednoznačné, spravedlivé a srovnatelné s předem
danýmikritérii
2. Motivovanost – hodnocení motivuje žáka ke snaze po zlepšení
3. Informativnost – hodnocení je srozumitelné, věcné, všestranné, informuje žáka o jeho
chybách i o jeho pokroku, informuje zákonné zástupce
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4. Ohleduplnost – hodnocení respektuje psychologický dopad na žáka
5. Komplexnost – hodnocení žáka při školní práci, ale i v době přestávek, na školních akcích
6. Pravidelnost – žák je hodnocen soustavně a pravidelně
Ve vyučovacích hodinách převládá slovní hodnocení a sebehodnocení žáků, do žákovských knížek
a notýsků jsou zaznamenávány známky.
Hodnocení chování žáků se nepromítá do hodnocení výsledků školní práce.
Žáci jsou hodnoceni ve všech ročnících klasifikačními stupni, v 1. až 3. ročníku je čtvrtletní
hodnocení žáků doplněno slovním hodnocením. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení
a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.
Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace
souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem
průběžné klasifikace.
Každé pololetí je vydáváno žákovi vysvědčení, za 1. pololetí je možno vydat výpis z vysvědčení.
Stupnice pro hodnocení žáka klasifikací:
1 – výborný; 2 – chvalitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatečný; 5 – nedostatečný
Základní pravidla použití klasifikace:
1. Známka z vyučovacího předmětu vyjadřuje míru osvojených znalostí, dovedností,
schopností, tj. úroveň dosažení výstupu, nezahrnuje chování žáka.
2. Klasifikujeme učivo, které je dostatečně procvičené a zažité.
3. Do známky 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 žáků.
6. Známka na vysvědčení není průměrem známek v daném pololetí.
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni :
1. prospěl s vyznamenáním – není-li žák hodnocen v žádném z předmětů horším stupněm
než 2 – chvalitebným a průměr stupňů všech předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování
je velmi dobré,
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2. prospěl – není-li v žádném z předmětů hodnocen stupněm 5 – nedostatečný,
3. neprospěl – je-li v některém z předmětů hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.

7 Minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. stupeň
Komunikační a slohová výchova
1. období
ČJL-3-1-01p

Čte plynule s porozuměním

ČJL- 3-1-02p

Rozumí pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-04p

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a

ČJL-3-1-05p

pravidelné dýchání

ČJL-3-1-06p
ČJL-3-1-08

Zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-01-9p

Píše písmena a číslice – dodržuje správný
poměr výšky písmen ve slově, velikost,
sklon a správné tvary písmen

ČJL-3-01-9p

Spojuje písmena a slabiky

ČJL-3-01-9p

Převádí slova z mluvené do psané podoby

ČJL-3-01-9p

Dodržuje správné pořadí písmen ve slově a
jejich úplnost

ČJL-3-01-10p

Opisuje a přepisuje krátké věty

2. období
ČJL-5-01-05p, ČJL-5-1-10p

Vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh
podle přečtené předlohy nebo ilustraci a
domluví se v běžných situacích
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ČJL-5-01-05p

Má odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování

ČJL-5-01-07p

V mluveném projevu volí správnou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo řeči

ČJL-5-01-09p

Popíše jednoduché předměty, činnosti a
děje

ČJL-5-01-09p

Opisuje a přepisuje jednoduché texty

ČJL-5-01-09p

Píše správně a přehledně jednoduchá
sdělení

ČJL-5-01-09p

Píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery
mezi slovy

ČJL-5-01-09p

Ovládá hůlkové písmo
Tvoří otázky a odpovídá na ně
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

1. období
ČJL-3-2-01p

Rozlišuje všechna písmena malé a velké
abecedy

ČJL-3-2-01p

Rozeznává samohlásky (odlišuje jejich dílku)
a souhlásky

ČJL-3-2-01p

Tvoří slabiky

ČJL-3-2-01p

Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky

ČJL-3-2-08p

Píše velká písmena na začátku věty a ve
vlastních jménech

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
2. období
ČJL-5-2-03p

Pozná podstatná jména a slovesa

ČJL-5-2-06p

Dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí
druhy vět podle postoje mluvčího

ČJL-5-2-08p

Rozlišuje

tvrdé,

měkké

a

obojetné

souhlásky a ovládá pravopis měkkých a
tvrdých slabik
Určuje samohlásky a souhlásky
Seřadí slova podle abecedy
Správně vyslovuje a píše slova se skupinami
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hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
Správně vyslovuje a píše znělé a neznělé
souhlásky
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
1. období
ČJL-3-3-01p

Pamatuje si a reprodukuje jednoduché
říkanky a dětské básně

ČJL-3-3-02p

Reprodukuje jednoduchý text podle otázek
a ilustrací

2. období
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p

Dramatizuje jednoduchý příběh

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p

Vypráví děj zhlédnutého filmového nebo
divadelního

představení

podle

daných

otázek
ČJL-5-3-02p

Čte

krátké

texty

s porozuměním

a

reprodukuje je podle jednoduché osnovy
ČJL-5-3-02p

Určí v přečteném textu hlavní postavy a
jejich vlastnosti

ČJL-5-3-04p

Rozlišuje prózu a verše
Rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
Ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném
textu
2. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p

Čte plynule s porozuměním, reprodukuje
text

ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05

Komunikuje

v běžných

situacích,

v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p

Píše běžné písemnosti; podle předlohy
sestaví vlastní životopis a napíše žádost;
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup;
vypráví podle předem připravené osnovy;
s vhodnou

podporou

pedagogického

pracovníka písemně zpracuje zadané téma
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-2-03p

Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
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ČJL-9-2-04p

Pozná

a

určí

slovní

druhy;

skloňuje

podstatná jména a přídavná jména; pozná
osobní zájmena; časuje slovesa
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

ČJL-9-2-06p

Rozezná větu jednoduchou od souvětí

ČJL-9-2-07p

Správně

píše

slova

s předponami

a

předložkami
ČJL-9-2-07p

Ovládá pravopis vyjmenovaných slov

ČJL-9-2-07p

Zvládá pravopis podle shody přísudku
s podmětem
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

ČJL-9-3-01p

Orientuje se v literárním textu, nachází jeho
hlavní myšlenku

ČJL-9-3-03p

Ústně formuluje dojmy z četby, divadelního
nebo filmového představení

ČJL-9-3-06p

Rozezná základní literární druhy a žánry

ČJL-9-3-09p

Dokáže

vyhledat

potřebné

informace

v oblasti literatury
Má pozitivní vztah k literatuře

CIZÍ JAZYK
1. stupeň
1. období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-3-1-01p

Je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka

Očekávané výstupy – 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
Cj-5-1-01p

Rozumí jednoduchým pokynům učitele,
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

Cj-5-1-02p

Rozumí slovům a frázím, se kterými se
v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
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oporu)
Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
MLUVENÍ
CJ-5-2-01p

Pozdraví a poděkuje

CJ-5-2-02p

Sdělí své jméno a věk

CJ-5-2-03p

Vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na
jednoduché otázky (zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu)
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

CJ-5-3-02p

Rozumí slovům, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal
PSANÍ

Bez čísla

Je seznámen s grafickou podobou cizího
jazyka
2. stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍM

CJ-9-1-01p

Rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech, které se týkají
osvojených tematických okrajů

CJ-9-1-02p

Rozumí jednoduchým otázkám, které se
týkají jeho osoby
MLUVENÍ

CJ-9-2-01p

Odpoví na jednoduché otázky, které se
týkají jeho osoby
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

CJ-9-3-01p

Rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se týkají osvojených tematických
okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální
podobu)
PSANÍ

CJ-9-4-03p

Reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
které se týkají jeho osoby
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DALŠÍ CIZÍ JAZYK
2. stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
DCJ-9-1-01p

Je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka

DCJ-9-1-02p

Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

DCJ-9-1-03p

Rozumí jednoduchým slovům, se kterými se
v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální
oporu)
Rozumí otázkám, které se týkají základních
osobních údajů (zejména jména a věku)
Rozumí jednoduchým pokynům učitele
MLUVENÍ

DCJ-9-2-01p

Pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a
nesouhlas

DCJ-9-2-02p

Sdělí své jméno a věk
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DCJ-9-3-02p

Rozumí jednoduchým slovům, se kterými se
v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal

(zejména má-li k dispozici vizuální

oporu)
PSANÍ
DCJ-9-4-02p

Reaguje na jednoduchá písemná sdělení,
které se týkají jeho osoby

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
1. období
M-3-1-01p

Porovnává množství a vytváří a vytváří
soubory prvků podle daných kritérií v oboru
do 20

M-3-1-02p

Čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
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numerace do 100
M-3-1-02p

Zná matematické výrazy +,-,= ,<,> a umí je
zapsat

M-3-1-04p

Sčítá a odčítá v oboru do 20

M-3-1-05p

Řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a
odčítání v oboru do 20
Umí rozklad čísel v oboru do 20

2. období
M-5-1-02p

Čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i
na číselné ose, numerace do 1000

M-5-1-02p

Sčítá

a

odčítá

zpaměti

i

písemně

dvouciferná čísla
M-5-1-02p

Zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až
10 do 100

M-5-1-03p

Zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky
s využitím ve slovních úlohách

M-5-1-03p

Tvoří a zapisuje příklady na násobení a
dělení v oboru do 100

M-5-1-04p

Zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

M-5-1-04p

Rozezná sudá a lichá čísla
Používá kalkulátor
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

1. období
M-3-2-02p

Modeluje jednoduché situace podle pokynů
a s využitím pomůcek

M-3-2-03p

Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a
posloupnost čísel v oboru do 20
Zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy
vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře,
dole, vpředu, vzadu
Uplatňuje

matematické

znalosti

při

manipulaci s drobnými mincemi
2. období
M-5-2-01p

Vyhledává a roztřídí jednoduchá data
(údaje, pojmy apod.) podle návodu

M-5-2-02p

Orientuje se a čte v jednoduché tabulce
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Určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí
jednotky času v běžných situacích
Provádí

jednoduché

převody

jednotek

délky, hmotnosti a času
Uplatňuje

matematické

znalosti

při

manipulaci s penězi
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
1. období
M-3-3-01p

Pozná a pojmenuje základní geometrické
tvary a umí je graficky znázornit

M-3-3-01p

Rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví,
jak se označují

M-3-3-02p

Používá pravítko

2. období
M-5-3-01p

Znázorní,

narýsuje

a

označí

základní

povinné útvary
M-5-3-02p

Měří a porovnává délku úsečky

M-5-3-02p

Vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran

M-5-3-03p

Sestrojí rovnoběžky a kolmice

M-5-3-05p

Určí osu souměrnosti překládáním papíru
Pozná základní tělesa
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

2. období
M-5-4-01p

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy,
jejichž řešení nemusí být závislé na
matematických postupech
2. stupeň
ČÍSLA A PROMĚNNÁ

M-9-1-01p

Písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí
víceciferná čísla, dělí se zbytkem

M-9-1-01p

Pracuje se zlomky a smíšenými čísly,
používá vyjádření vztahu celek – část
(zlomek, desetinné číslo, procento)

M-9-1-01p

Čte desetinná čísla, zná jejich zápis a
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provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02p

Provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla

M-9-1-02p

Píše, čte, porovnává a zaokrouhluje v oboru
do 1 000 000

M-9-1-05p

Používá měřítko mapy a plánu

M-9-1-06p

Řeší jednoduché úlohy na procenta
Zvládá orientaci na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

M-9-2-01p

Vyhledává a třídí data

M-9-2-02p

Porovnává čísla

M-9-2-04p

Vypracuje jednoduchou tabulku
Užívá a ovládá převody jednotek délky,
hmotnosti, času, obsahu, objemu
Zvládá početní úkony s penězi
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-9-3-03p

Vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí
jednoduché konstrukce

M-9-3-04p

Vypočítává obvod a obsah trojúhelníka,
čtverce, obdélníka, kruhu

M-9-3-05p

Provádí jednoduché konstrukce

M-9-3-06p

Rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary

M-9-3-08p

Sestrojí základní rovinné útvary ve středové
a osové souměrnosti

M-9-3-10p

Vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a
válce

M-9-3-11p

Sestrojí sítě základních těles

M-9-3-12p

Načrtne základní tělesa

M-9-3-12p

Zobrazuje jednoduchá tělesa
Odhaduje délky úsečky, určí délku lomené
čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky
Umí zacházet s rýsovacími pomůckami a
potřebami
Používá technické písmo
Čte a rozumí jednoduchým technickým
výkresům
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
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M-9-4-01p

Samostatně řeší praktické úlohy

M-9-4-01p

Hledá různé řešení předložených situací

M-9-4-02p

Aplikuje poznatky a dovednosti z jiných
vzdělávacích oblastí
Využívá prostředky výpočetní techniky při
řešení úloh

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
1. stupeň
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
ICT-5-1-01p

Ovládá základní obsluhu počítače

ICT-5-1-02p

Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně
nezávadné práce s výpočetní technikou
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

ICT-5-2-03P

Komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

1. a 2. období
ICT-5-3-01p

Pracuje s výukovými a zábavnými programy
2. stupeň
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

ICT-9-1-01p

Vyhledává
internetu;

potřebné
dodržuje

informace
pravidla

na

zacházení

s výpočetní technikou; osvojí si základy
elektronické komunikace
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p

Ovládá základy psaní na klávesnici; na
uživatelské

úrovni

práci

s textovým

editorem; využívá vhodné aplikace+ zvládá
práci s výukovými programy
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p

Vyhledává potřebné informace na internetu
Dodržuje pravidla bezpečného zacházení
s výpočetní technikou
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
1. stupeň
MÍSTO, KDE ŽIJEME
1. období
ČJS-3-1-01p

Orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí
školy

ČJS-3-1-01p

Popíše a zvládne cestu do školy

ČJS-3-1-02p

Uvede nejvýznamnější místa v okolí svého
bydliště a školy

2. období
ČJS-5-1-01p

Popíše polohu svého bydliště na mapě,
začlení svou obec (město) do příslušného
kraje

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p

Orientuje se na mapě České republiky, určí
světové strany

ČJS-5-1-02p

Řídí se zásadami bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě

ČJS-5-1-03p

Má základní znalosti o České republice a její
zeměpisné poloze v Evropě

ČJS-5-1-04p

Uvede

pamětihodnosti,

zvláštnosti

a

zajímavosti z regionu, ve kterém bydlí
ČJS-5-1-05p

Sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest

ČJS-5-1-06p

Pozná státní symboly České republiky
LIDÉ KOLEM NÁS

1. období
ČJS-3-2-01p

Rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy

ČJS-3-2-01p

Dodržuje základní pravidla společenského
chování

ČJS-3-2-01p

Při setkání s neznámými lidmi se chová
adekvátně

ČJS-3-2-01p

Projevuje

toleranci

spolužáků,

jejich

k odlišnostem
přednostem

i

nedostatkům
ČJS-3-2-02p

Pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní
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činnosti
2. období
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p

Dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
v rodině, v obci (městě)

ČJS-5-2-03p

Rozpozná nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých

ČJS-5-2-03p

Uvede základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy

ČJS-5-2-04p

Používá

peníze

v běžných

situacích,

odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého
nákupu a vrácené peníze
ČJS-5-2-04p

Porovnává svá přání a potřeby se svými
finančními možnostmi, uvede příklady rizik
půjčování peněz

ČJS-5-2-04p

Sestaví

jednoduchý

osobní/rodinný

rozpočet, uvede příklady základních příjmů
a výdajů
LIDÉ A ČAS
1. období
ČJS-3-3-01p

Pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase

ČJS-3-3-01p

Zná rozvržení svých denních činností

ČJS-3-3-02p, ČJS-3-3-03p

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

ČJS-3-3-03p

Poznává různé lidské činnosti

2. období
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p

Rozeznává rozdíl mezi životem dnes a
životem v dávných dobách

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p

Uvede významné události, které se vztahují
k regionu a kraji

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p

Vyjmenuje

nejvýznamnější

kulturní,

historické a přírodní památky v okolí svého
bydliště
ROZMANITOST PŘÍRODY
1.období
ČJS-3-4-01p

Pozoruje a na základě toho popíše některé
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
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ročních obdobích
ČJS-3-4-02p

Pozná nejběžnější druhy domácích a volně
žijících zvířat

ČJS-3-4-02p

Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny
a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami

ČJS-3-4-03p

Provede jednoduchý pokus podle návodu

2. období
ČJS-5-4-01p

Na

jednotlivých

příkladech

poznává

propojenost živé a neživé přírody
ČJS-5-4-02p

Popíše střídání ročních období

ČJS-5-4-03p

Zkoumá základní společenstva vyskytující se
v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení
organismů prostředí

ČJS-5-4-05p

Zvládá péči o pokojové rostliny a zná
způsob péče o drobná domácí zvířata

ČJS-5-4-05p

Chová se podle zásad ochrany přírody a
životního prostředí

ČJS-5-4-05p

Popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu
prostředí pomáhají a které ho poškozují

ČJS-5-4-06p

Reaguje vhodným způsobem na pokyny
dospělých při mimořádných událostech

ČJS-5-4-07p

Provádí jednoduché pokusy se známými
látkami
ČLOVĚK A ZDRAVÍ

1. období
ČJS-3-5-01p

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a
pocity; zvládá ošetření drobných poranění

ČJS-3-5-01p

Pojmenuje hlavní části lidského těla

ČJS-3-5-02p

Rozezná

nebezpečí;

dodržuje

zásady

bezpečného chování; neohrožuje své zdraví
a zdraví jiných
ČJS-3-5-02p

Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu

280

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy

ČJS-3-5-03p

Chová

se

obezřetně

při

setkání

s neznámými jedinci; v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
ČJS-3-5-04p

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

2. období
ČJS-5-5-01p

Uplatňuje základní znalosti, dovednosti a
návyky související s preventivní ochrannou
zdraví a zdravého životního stylu

ČJS-5-5-02p

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

ČJS-5-5-04p

Uplatňuje

účelné

v situacích

způsoby

ohrožujících

v modelových

chování

zdraví

situacích

a

simulující

mimořádné události
ČJS-5-5-04p

Uplatňuje

základní

pravidla

silničního

provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí
jednoduchou dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05p

Odmítá návykové látky

ČJS-5-5-07p

Ošetří drobná poranění a v případě nutnosti
zajistí lékařskou pomoc

ČJS-5-5-08p

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví

a

orientuje

se

v bezpečných

způsobech sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty v daném věku

DĚJEPIS
2. stupeň
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
D-9-1-01p

Chápe význam dějin jako možnost poučit se
z minulosti
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
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D-9-2-01p

Rozliší základní rozdíly ve způsobu života
pravěkých a současných lidí

D-9-2-01p

Podle obrázků popíše pravěká zvířata,
způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní
potřeby a kultovní předměty
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY

D-9-3-01p

Uvědomuje si souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vývojem starověkých států

D-9-3-03p, D-9-3-04p

Popíše život v době nejstarších civilizací
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ KULTURA

D-9-4-03p

Uvede první státní útvary na našem území

D-9-4-03p

Uvede základní informace z období počátků
českého státu

D-9-4-04p

Popíše

úlohu

a

postavení

církve

ve

středověké společnosti
D-9-4-04p

Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky
husitského hnutí

D-9-4-05p

Rozezná období rozkvětu českého státu
v době přemyslovské a lucemburské

D-9-4-05p

Uvede

nejvýraznější

osobnosti

přemyslovského a lucemburského státu
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY
D-9-5-03p

Popíše

důsledky

objevených

cest

a

poznávání nových civilizací pro Evropu
D-9-5-04p, D-9-5-05p

Uvede zásadní historické události v naší
zemi v daném období

D-9-5-04p, D-9-5-05p

Pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých
dějin v novověku
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI

D-9-6-03p

Uvede základní historické události v naší
zemi v 19. století

D-9-6-03p

Vyjmenuje

nejvýznamnější

osobnosti

českých dějin v 19. století
D-9-6-04p

Rozlišuje

rozdíly

ve

způsobu

života

společnosti jednotlivých historických etap
MODERNÍ DOBA
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D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p

Uvede příčiny a politické, sociální a kulturní
důsledky 1. světové války

D-9-7-01p, D-9-7-05p

Uvede

základní

informace

o

vzniku

samostatné Československé republiky
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SVĚT
D-9-8-01p, D-9-8-02p

Popíše průběh a důsledky 2. Světové války a
politický a hospodářský vývoj v poválečné
Evropě

D-9-8-04p

Chápe význam událostí v roce 1989 a
vítězství demokracie v naší vlasti

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
2. stupeň
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
VO-9-1-03p

Přistupuje kriticky k projevům vandalismu

VO-9-1-06p

V modelové situaci uplatní dovednosti
potřebné k ochraně osob za mimořádných
událostí

VO-9-1-07p

Respektuje mravní principy a pravidla
společenského soužití

VO-9-1-07p

Uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích a
rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a
porušování společenských norem

VO-9-1-08p

Rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi
lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným
a postiženým spoluobčanům

VO-9-1-09p

Je seznámen s nebezpečím rasismu a
xenofobie

VO-9-1-08p

Respektuje kulturní zvláštnosti, názory a
zájmy minoritních skupin ve společnosti
ČLOVĚK JAKO JEDINEC

VO-9-2-01p

Chápe

význam

vzdělávání

v kontextu

s profesním uplatněním
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VO-9-2-04p

Formuluje své nejbližší plány
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODAŘENÍ

VO-9-3-02p

Stručně

popíše

sociální,

právní

a

ekonomické otázky rodinného života a
rozlišuje

postavení

a

role

rodinných

příslušníků
VO-9-3-02p

Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváží

nezbytnost

v hospodaření

jednotlivých

domácnosti,

výdajů

vyhýbá

se

rizikům při hospodaření s penězi
VO-9-3-03p

Ukáže na příkladech vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní
účet

VO-9-3-04p

Uvede příklady služeb, které banky nabízejí
občanům

VO-9-3-07p

Uvědomuje si význam sociální péče o
potřebné občany
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO

VO-9-4-02p

Uvede

základní

prvky

fungování

demokratické společnosti
VO-9-4-02p

Chápe

státoprávní

uspořádání

České

republiky
VO-9-4-02p

Uvede symboly našeho státu a zná způsoby
jejich užívání

VO-9-4-04p

Vyjmenuje základní práva a povinnosti
občanů

VO-9-4-05p

Na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek
nebo službu

VO-9-4-05p

Uvede příklady, jak se bránit v případě
porušení práv spotřebitele

VO-9-4-08p

Uvědomuje si rizika porušování právních
ustanovení

a

důsledky

protiprávního

jednání
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VO-9-4-09p

Uvede základní informace o sociálních,
právních

a

ekonomických

otázkách

rodinného života a rozlišuje postavení a role
rodinných příslušníků
VO-9-4-09p

Vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné
komunikace

s úřady;

požádá

v případě

potřeby vhodným způsobem o radu
VO-9-4-10p

Rozezná

nebezpečí

ohrožení

sociálně

patologickými jevy
VO-9-4-10p

V

krizových

situacích

využívá

služby

pomáhajících organizací
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
VO-9-5-01p

Uvede příklady základních práv občanů ČR
v rámci EU a způsoby jejich uplatňování

VO-9-5-01p, VO-9-502p

Uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má ČR
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi
státy

VO-9-5-06p

Uvede příklady mezinárodního terorismu

FYZIKA
2. stupeň
LÁTKY A TĚLESA
F-9-1-01p

Změří
případech

v jednoduchých
vhodně

konkrétních

zvolenými

měřidly

důležité fyzikální veličiny charakterizující
látky a tělesa – délku, hmotnost, čas
POHYB TĚLES; SÍLY
F-9-2-01p

Rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu
vůči jinému tělesu

F-9-2-02p

Zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného přímočarého pohybu těles
při řešení jednoduchých problémů
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F-9-2-04p

Rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci
působí síla

F-9-2-05p

Předvádí změnu pohybu těles při působení
síly

F-9-2-06p

Aplikuje poznatky o jednoduchých strojích
při

řešení

jednoduchých

praktických

problémů
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTINY
f-9-3-01p

Využívá poznatky o zákonitostech tlaku
v klidných

tekutinách

pro

řešení

jednoduchých praktických problémů
ENERGIE
F-9-4-02p

Uvede vzájemný vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem (bez vzorců)

F-9-4-03p

Rozpozná

vzájemné

přeměny

různých

forem energie, jejich přenosu a využití
F-9-4-04p

Rozezná v jednoduchých příkladech teplo
přijaté a odevzdané tělesem

F-9-4-05p

Pojmenuje výhody a nevýhody využívání
různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí
ZVUKOVÉ DĚJE

F-9-5-01p

Rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz

F-9-5-02p

Posoudí vliv nadměrného hluku na životné
prostředí a zdraví člověka
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE

F-9-6-01p

Sestaví

podle

schématu

jednoduchý

elektrický obvod
F-9-6-02p

Vyjmenuje zdroje elektrického proudu

F-9-6-03p

Rozliší vodiče od izolantů na základě jejich
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci
s elektronickými přístroji a zařízeními; zná
druhy magnetů a jejich praktické využití;
rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem
světla

F-9-6-07p

Zná způsob šíření světla ve stejnorodém
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optickém prostředí; rozliší spojnou čočku
od rozptylky a zná jejich využití
VESMÍR
F-9-7-01p

Objasní pohyb planety Země kolem Slunce a
pohyb Měsíce kolem Země

F-9-7-02p

Odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
Zná planety sluneční soustavy a jejich
postavení vzhledem ke Slunci
Osvojí si základní vědomosti o Zemi jako
vesmírném tělese a o jejím postavení ve
vesmíru
HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. stupeň
1. období

HV-3-1-01p

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty

HV-3-1-02p

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu

HV-3-1-04p

Reaguje pohybem na tempové a rytmické
změny

HV-3-1-05p

Rozliší sílu zvuku
Pozorně vnímá jednoduché skladby
2. období

HV-5-1-01p

Zpívá

písně

v přiměřeném

rozsahu

k individuálním schopnostem
HV-5-1-02p

Propojí vlastní pohyb s hudbou

HV-5-1-07p
HV-5-1-03p

Doprovodí spolužáky na rytmické hudební
nástroje

HV-5-1-06p

Odliší tóny podle výšky, síly a barvy
Pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb
Správně

hospodaří

s dechem

při

interpretaci písní - frází
2. stupeň
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HV-9-1-01p

Doprovází písně pomocí ostinata

HV-9-1-02p

Interpretuje vybrané lidové a umělé písně

HV-9-1-03p
HV-9-1-04p

Rozeznává různé hudební žánry
Pozorně vnímá znějící hudbu skladeb
většího rozsahu
Rozpozná

vybrané

hudební

nástroje

symfonického orchestru
Uvede některá jména hudebních skladatelů
a název některého z jejich děl

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. stupeň
1. období
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu

VV-3-1-01p

Rozpoznává, pojmenovává a porovnává
linie, barvy, tvary, objekty, ve výsledcích
tvorby vlastní, tvorby ostatních i na
příkladech z běžného života (i s dopomocí
učitele)

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p

Uplatňuje

vlastní

zkušenosti,

prožitky,

fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen
výsledky

své

činnosti

sdělit

svým

spolužákům
2. období
VV-5-1-01 až VV-5-1-07p

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p

Rozlišuje, porovnává a pojmenovává linie,
barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich
základní vlastnosti a vztahy (kontrastvelikost, barevný kontrast), uplatňuje je
podle svých schopností při vlastní tvorbě,
při vnímání tvorby ostatních i umělecké

288

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP rvp výstupy

produkce i na příkladech z běžného života (s
dopomocí učitele)
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p

Při tvorbě vychází ze svých zrakových,
hmatových i sluchových vjemů, vlastních
prožitků, zkušeností a fantazie

VV-5-1-06p

Vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit
z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla
2. stupeň

VV-9-1-01 až VV-9-1-08p

Uplatňuje základní dovednosti při přípravě,
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího
záměru

VV-9-1-01p, VV-9-1-03p

Uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty
v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy;
pojmenuje je ve výsledcích vlastní tvorby i
tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich
uplatnění v běžné i umělecké produkci

VV-9-1-02p

Při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a
zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky

a

postupy;

zhodnotí

a

prezentuje výsledek své tvorby, porovnává
ho s výsledky ostatních
VV-9-1-06p

Vnímá a porovnává výsledky běžné i
umělecké produkce, slovně vyjádří své
postřehy a pocity
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
2. stupeň

VZ-9-1-01p

Chápe

význam

dobrého

soužití

mezi

vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-03p

Uvědomuje si základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se zdravím

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p

Respektuje zdravotní stav svůj i svých
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vrstevníků a v rámci svých možností usiluje
o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-05p

Projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve
styku s vrstevníky pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy

VZ-9-1-07p

Dodržuje správné stravovací návyky a
v rámci svých možností uplatňuje zásady
správné výživy a zdravého stravování

VZ-9-1-08p

Svěří se se zdravotním problémem

VZ-9-1-13p

Dává

do

souvislosti

psychosociální
zneužíváním

zdravotní

rizika

spojená

návykových

a
se

látek

a

provozováním hazardních her
VZ-9-1-13p

Uplatňuje osvojené sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně patologickými jevy

VZ-9-1-14p

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám
brutality a násilí

VZ-9-1-15p

Uplatňuje způsoby bezpečného chování
v sociálním

kontaktu

komunikaci
v konfliktních

s vrstevníky,

s neznámými
a

krizových

při
lidmi,

situacích

a

v případě potřeby vyhledá pomoc; ví o
centrech odborné pomoci, vyhledá a
použije jejich telefonní čísla
VZ-9-1-16p

Chová se odpovědně při mimořádných
událostech a prakticky využívá základní
znalosti první pomoci při likvidaci následků
hromadného zasažení obyvatel

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. stupeň
1. období
TV-3-1-01p

Zvládá

podle

pokynů

přípravu

na

pohybovou činnost
TV-3-1-04p

Dodržuje základní zásady bezpečnosti při
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pohybových činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách
TV-3-1-05p

Reaguje na základní pokyny a povely
k osvojení činnosti projevuje kladný postoj
k motorickému

učení

a

pohybovým

aktivitám
Zvládá

základní

způsoby

lokomoce

a

prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů
2. období
TV-5-1-01p

Chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví
a začleňuje pohyb do denního režimu

TV-5-1-01p

Zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým
oslabením

TV-5-1-03p

Zdokonaluje základní pohybové dovednosti
podle

svých

pohybových

možností

a

schopností
TV-5-1-04p

Uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady
pro

provádění

zdravotně

vhodné

a

bezpečné pohybové činnosti
TV-5-1-05p

Reaguje na pokyny k provádění vlastní
pohybové činnosti

TV-5-1-06p

Dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair
play
Zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový
projev a správné držení těla
Zvládá podle pokynu základní přípravu
organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a
umí využít cviky na odstranění únavy
2. stupeň
ČINNOSTI OVLIŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

TV-9-1-02p

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně
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pohybových
pohybových

schopností

a

dovedností

o

rozvoj

základních

sportovních odvětví včetně zdokonalování
základních lokomocí
TV-9-1-03p

Cíleně se připraví na pohybovou činnost a
její ukončení; využívá základní kompenzační
a relaxační techniky k překonání únavy

TV-9-1-04p

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem

TV-9-1-04p

Vhodně reaguje na informace o znečištění
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové
aktivity

TV-9-1-05p

Uplatňuje základní zásady poskytování první
pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného

TV-9-1-05p

Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a
v silničním provozu
Chápe zásady zatěžování; jednoduchými
zadanými testy změří úroveň své tělesné
zdatnosti
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

TV-9-2-01p

Zvládá

v souladu

předpoklady

s individuálními

osvojené

pohybové

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
TV-9-2-02p

Posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí příčiny nedostatků
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

TV-9-3-01p

Užívá osvojenou odbornou terminologii na
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

TV-9-3-02p

Naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc

handicapovaným,

respekt

k opačnému pohlaví, ochranu přírody při
sportu
TV-9-3-03p

Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice

vedoucí k úspěchu družstva a
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dodržuje ji
TV-9-3-04p

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

TV-9-3-05p

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony a vyhodnotí je

TV-9-3-06p

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
1. období

ČSP-3-1-01p

Zvládá základní manuální dovednosti při
práci

s jednoduchými

materiály

a

pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
ČSP-3-1-02

Pracuje podle slovního návodu a předlohy
2. období

ČSP-5-1-01p

Vytváří přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu

ČSP-5-1-02p

Využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii

ČSP-5-1-03p

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

ČSP-5-1-04p

Udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při drobném
poranění
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CHEMIE
2. stupeň
POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE
CH-9-1-01p

Rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek

CH-9-1-02p

Pracuje

bezpečně

s vybranými

běžně

používanými nebezpečnými látkami
CH-9-1-03p

Reaguje na případy úniku nebezpečných
látek
Rozpozná přeměny skupenství látek
SMĚSI

CH-9-2-01p

Pozná směsi a chemické látky

CH-9-2-02p

Rozezná druhy roztoků a jejich využití
v běžném životě

CH-9-2-05p

Rozliší různé druhy vody a uvede příklady
jejich využití

CH-9-2-06p

Uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu
ve svém nejbližším okolí
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY

CH-9-3-02p

Uvede nejobvyklejší chemické prvky a
jednoduché chemické sloučeniny a jejich
značky

CH-9-3-03p

Rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich
možné vlastnosti
CHEMICKÉ REAKCE

CH-9-4-01p

Pojmenuje

výchozí

látky

a

produkty

nejjednodušších chemických reakcí
ANORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-5-01p

Popíše vlastnosti a použití vybraných
prakticky

využitelných

oxidů,

kyselin,

hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na
životní prostředí
CH-9-5-03p

Orientuje se na stupnici pH, změří pH
roztoku

univerzálním

indikátorovým

papírkem
Poskytne první pomoc při zasažení pokožky
kyselinou nebo hydroxidem
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ORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-6-02p

Zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie

CH-9-6-02p

Vyjmenuje některé produkty průmyslového
zpracování ropy

CH-9-6-06p

Uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a
vitamínů

v potravě

z hlediska

obecně

uznávaných zásad správné výživy
CHEMIE A SPOLEČNOST
CH-9-7-01p

Uvede příklady využívání prvotních a
druhotných surovin

CH-9-7-03p

Zhodnotí používání látek v praxi s ohledem
k životnímu prostředí a zdraví člověka

PŘÍRODOPIS
2. stupeň
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
P-9-1-01p

Orientuje se v přehledu vývoje organismů a
rozliší základní projevy

P-9-1-03p

Zná základní funkce hlavních orgánů a
orgánových soustav rostlin a živočichů

P-9-1-04p

Rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy

P-9-1-07p

Uvede na příkladech vliv virů a bakterií
v přírodě a na člověka
Má

základní vědomosti o

přírodě

a

přírodních dějích
Pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i
pro člověka
BIOLOGIE HUB
P-9-2-01p

Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté
houby podle charakteristických znaků

P-9-2-03p

Pozná lišejníky
BIOLOGIE ROSTLIN

P-9-3-02p

Porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného
těla a zná funkce jednotlivých částí těla
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rostlin
P-9-3-03p

Rozlišuje základní rostlinné fyziologické
procesy a jejich využití

P-9-3-03p

Uvede význam hospodářsky důležitých
rostlin a způsob jejich pěstování

P-9-3-04p

Rozliší základní systematické skupiny rostlin
a zná jejich zástupce

P-9-3-05p

Popíše

přizpůsobení

některých

rostlin

podmínkám prostředí
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
P-9-4-01p

Porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých
orgánů

P-9-4-02p

Rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná
jejich hlavní zástupce

P-9-4-03p

Odvodí na základě vlastního pozorování
základní

projevy

chování

živočichů

v přírodě, objasní jejich způsob života a
přizpůsobení danému prostředí
P-9-4-04p

Ví o významu živočichů v přírodě i pro
člověka a uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
Využívá zkušenosti s chovem vybraných
domácích

živočichů

k zajišťování

jejich

životních potřeb
BIOLOGIE ČLOVĚKA
P-9-5-01p

Popíše stavbu orgánů a orgánových soustav
lidského těla a jejich funkce

P-9-5-02p

Charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka

P-9-5-03p

Popíše vznik a vývin jedince

P-9-5-04p

Rozliší příčiny, popřípadě příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a
léčby

P-9-5-05p

Zná zásady poskytování první pomoci při
poranění
NEŽIVÁ PŘÍRODA
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P-9-6-01p

Popíše jednotlivé vrstvy Země

P-9-6-02p

Pozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny

P-9-6-03p

Rozliší

důsledky

vnitřních

a

vnějších

geologických dějů
P-9-6-04p

Rozezná některé druhy půd a objasní jejich
vznik

P-9-6-06p

Na příkladech uvede význam vlivu podnebí
a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
ZÁKLADY EKOLOGIE

P-9-7-01p

Uvede

příklady

výskytu

organismů

v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02p

Rozliší populace, společenstva, ekosystémy
a

objasní

základní

princip

některého

ekosystému
P-9-7-03p

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech

P-9-7-04p

Popíše změny v přírodě vyvolané člověkem
a objasní jejich důsledky

P-9-7-04p

Pozná kladný a záporný vliv člověka na
životné prostředí
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

P-9-8-01p

Využívá

metody

poznávání

přírody

osvojované v přírodopisu
P-9-8-02p

Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při poznávání přírody

ZEMĚPIS
2. stupeň
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Z-9-1-02p

Rozumí základní geografické, topografické a
kartografické terminologii

Z-9-1-04p

Získá osobní představu o prostředí, které
nás obklopuje, umí ho popsat a určit
jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá
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a škodí
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Z-9-2-02p

Objasní důsledky pohybů Země

Z-9-2-04p

Uvede

příklady

působení

vnitřních

a

vnějších procesů v přírodní sféře a jejich
vlivu na přírodu a na lidskou společnost
Z-9-2-04p

Uvede příklady působení přírodních vlivů na
utváření zemského povrchu
REGIONY SVĚTA

Z-9-3-02p

Vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a
oceány

Z-9-3-03p

Rozliší zásadní přírodní a společenské znaky
světových regionů

Z-9-3-03p

Charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní,

společenské,

politické

a

hospodářské poměry vybraných světadílů,
oceánů a vybraných států
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Z-9-4-02p

Uvede příklady, jak přírodní podmínky
souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských
sídel
Vyhledá na mapách nejznámější oblasti
cestovního ruchu a reakce
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z-9-5-01p

Umí pojmenovat různé krajiny jako součást
pevninské části krajinné sféry, rozliší na
konkrétních příkladech specifické znaky a
funkce krajin

Z-9-5-02p

Uvede příklady přírodních a kulturních
krajinných složek

Z-9-5-03p

Uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských
vlivů na životní prostředí
ČESKÁ REPUBLIKA

Z-9-6-01p

Vymezí a lokalizuje území místní krajiny a
oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
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Z-9-6-02p

Charakterizuje přírodní, hospodářské a
kulturní poměry místního regionu

Z-9-6-03p

Určí zeměpisnou polohu a rozlohu České
republiky a její sousední státy

Z-9-6-03p

Rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše
povrch a jeho členitost

Z-9-6-03p

Uvede

hlavní

údaje

o

rozmístění

obyvatelstva
Z-9-6-04p

Vyhledá na mapách jednotlivé kraje České
republiky a charakterizuje hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní
zajímavosti
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE

Z-9-7-01p

Ovládá základy praktické topografie a
orientaci v terénu

Z-9-7-03p

Uplatňuje

v praxi

zásady

bezpečného

pohybu a pobytu ve volné přírodě

ĆLOVĚK A SVĚT PRÁCE
1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
1. období
ČSP-3-1-01p

Zvládá základní manuální dovednosti při
práci

s jednoduchými

materiály

a

pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
ČSP-3-1-02p

Pracuje podle slovního návodu a předlohy
2. období

ČSP-5-1-01p

Vytváří přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu

ČSP-5-1-02p

Využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii

ČSP-5-1-03p

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
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ČSP-5-1-04p

Udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při drobném
poranění
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
1. období

ČSP-3-2-01p

Zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

2. období
ČSP-5-2-01p

Provádí

při

práci

se

stavebnicemi

jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02p

Pracuje podle slovního návrhu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

ČSP-5-2-03p

Udržuje pořádek na svém pracovním místě,
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při drobném
úrazu
Užívá jednoduché pracovní nástroje a
pomůcky
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
1. období

ČSP-3-3-01p

Provádí pozorování přírody v jednotlivých
ročních obdobích a popíše jeho výsledky

ČSP-3-3-02

Pečuje o nenáročné rostliny
2. období

ČSP-5-3-01p

Dodržuje

základní

podmínky

a

užívá

postupy pro pěstování vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská
pozorování

ČSP-5-3-03p

Volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

ČSP-5-3-04p

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu na
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zahradě
PŘÍPRAVA POKRMŮ
1. období
ČSP-3-4-01p

Upraví stůl pro jednoduché stolování

ČSP-3-4-02p

Chová se vhodně při stolování
2. období

ČSP-5-4-01p

Uvede základní vybavení kuchyně

ČSP-5-4-02p

Připraví samostatně jednoduchý pokrm

ČSP-5-4-03p

Dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování

ČSP-5-4-04p

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc i při úrazu
v kuchyni
Uplatňuje zásady správné výživy
2. stupeň
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

ČSP-9-1-01p

Získá základní vědomosti o materiálech,
nástrojích a pracovních postupech; provádí
jednoduché práce s technickými materiály a
dodržuje technologickou kázeň

ČSP-9-1-02p

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí

ČSP-9-1-03p

Organizuje svoji pracovní činnost

ČSP-9-1-04p

Pracuje

s jednoduchou

technickou

dokumentací, orientuje se v pracovních
postupech a návodech
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ČSP-9-1-05p

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu
Rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich
vlastnosti
Zvolí vhodný pracovní postup v souladu
s druhem zpracovávaného materiálu
Správně vybere a používá vhodné pracovní
nástroje a pomůcky
Dovede

pracovní

postupy

k finálnímu

výrobku
Dodržuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje
první pomoc při drobném úrazu
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ
ČSP-9-2-01p

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný
model

ČSP-9-2-03p

Ovládá montáž a demontáž jednoduchého
zařízení, provádí údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení

ČSP-9-2-04p

Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne
první pomoc při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

ČSP-9-3-01p

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin

ČSP-9-3-02p

Pěstuje a ošetřuje květiny a využívá je
k výzdobě

ČSP-9-3-03p

Používá

vhodné

pracovní

pomůcky

a

provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04p

Prokáže základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty

ČSP-9-305p

Dodržuje technologickou kázeň, zásady
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hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty
a při styku s jedovatými rostlinami
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
ČSP-9-4-01p

Provádí jednoduché operace platebního
styku

ČSP-9-4-02p

Ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních

činnostech

v domácnosti

a

orientuje se v návodech k obsluze běžných
domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03p

Správně zachází s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením, provádí drobnou
údržbu, používá vhodné prostředky při
práci v domácnosti

ČSP-9-4-04p

Dodržuje

základní

bezpečnostní

pravidla

hygienická

a

a

a

předpisy

poskytne první pomoc při úrazu elektrickým
proudem nebo chemikálií
PŘÍPRAVA POKRMŮ
ČSP-9-5-01p

Používá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

ČSP-9-5-02p

Připraví jednoduché pokrmy podle daných
postupů v souladu se zásadami zdravé
výživy

ČSP-9-5-03p

Dodržuje základní principy stolování a
obsluhy u stolu

ČSP-9-5-04p

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni
PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU

ČSP-9-6-01p

Vybere a prakticky využívá pracovní postup
konkrétní laboratorní činnosti a dodrží
kázeň při práci s přístroji, zařízením a
pomůckami

nutnými

pro

konání

pozorování, měření, experiment
ČSP-9-6-04p

Dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné
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práce s laboratorní technikou, příslušnými
nástroji,

přístroji

a

pomůckami

při

laboratorních činnostech
ČSP-9-6-05p

Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

ČSP-9-7-01p

Ovládá

základní

funkce

vybraných

digitálních zařízení, postupuje podle návodu
k použití, při problémech vyhledá pomoc či
expertní službu
ČSP-9-7-02p

Propojuje vzájemná jednotlivá vybraná
digitální zařízení

ČSP-9-7-03p

Pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi v situacích, které odpovídají
okruhu jeho zájmů a potřeb

ČSP-9-7-04p

Ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškozením

ČSP-9-7-05p

Dodržuje

základní

hygienická

a

bezpečnostní pravidla a předpisy při práci
s digitální technikou a poskytne první
pomoc při úrazu
SVĚT PRÁCE
závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku)
ČSP-9-8-01p

Orientuje

se

v pracovních

činnostech

vybraných profesí, v učebních oborech a
středních školách
ČSP-9-8-02p

Posoudí své možnosti v oblasti profesní,
případně pracovní orientace s přihlédnutím
k potřebám běžného života

ČSP-9-8-03p

Využije profesní informace a poradenské
služby

pro

výběr

vhodného

dalšího

vzdělávání
ČSP-9-8-04p

Prokáže v modelových situacích prezentaci
své osoby při ucházení se o zaměstnání
Byl

seznámen

s právy

a

povinnostmi

zaměstnanců a zaměstnavatelů
Byl

seznámen

s možnostmi

využití
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poradenské pomoci v případě neúspěšného
hledání zaměstnání
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