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1. C HARAKTERISTIKA ŠVP
C HARAKTERIST IKA

ŠKOLN ÍHO V ZDĚLÁVACÍHO PRO GRAMU

Školní vzdělávací program vychází z cílů RVP. Naše základní škola nemá žádnou
profilaci, ale chce se ve svém programu zaměřit především na žáka. Žák je ve vzdělávání to
nejdůležitější.
D E S A TE R O ŠVP:
 vytvořit pozitivní klima školy pro žáky, učitele a všechny, koho naše škola zajímá


podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
vést žáky k všestranné komunikaci



rozvíjet u žáků schopnost komunikovat, spolupracovat a respektovat druhé



připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti,
uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti



naučit žáky projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání



být citliví k ostatním a k životnímu prostředí



učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví



vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, učit je žít
společně s ostatními lidmi



pomáhat žákům rozvíjet a poznávat své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je
v životě

N AB Í ZÍ M E :
 moderní technologie ve vyučování


širokou nabídku zájmových útvarů



výuku cizích jazyků



inkluzívní vzdělávání



LVVZ



po celý rok výukové soutěže a turnaje



poradenství pro děti s výukovými problémy



moderní vyučovací metody, činnostní učení



spolupráci s PPP



školní projekty a akce školy, exkurse, výlety, pobyty v přírodě
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Náš ŠVP chce vytvořit pohodové školní prostředí pro žáky, učitele a všechny, koho naše
škola zajímá. U dětí nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme žáky s nadáním
hudebním, estetickým, pohybovým i manuálním. Velkou pozornost věnujeme sportovnímu
vyžití našich žáků. Velkou péči věnujeme prevenci patologických jevů, lidskému zdraví,
čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, chování při mimořádných situacích. Do výuky
postupně zavádíme moderní vyučovací metody (např.: interaktivní tabule, počítačem
podporované experimenty, tablety, aj.). Škola pokračuje v zažitých projektech a tradicích,
které se osvědčily. Své žáky chceme naučit takové vědomosti a dovednosti, které uplatní v
životě. Hlavní prioritou je vychovat lidskou osobnost, která by v dnešní složité době obstála
jako člověk.
V ÝC HO VN Ě

V Z D Ě LÁ V A C Í S TR A TE G IE , K TE R É P OU Ž ÍV ÁM E KE S P L NĚ NÍ KLÍ Č O VÝC H
KO MP E TE N C Í

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení

1) během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním,
práci s textem, vyhledávání informací
2) žáci se pravidelně zúčastňují různých olympiád a
soutěží
3) žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat
vlastní nápady
4) učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat
informace v literatuře a na internetu
5) ve všech vyučovacích předmětech podporujeme
používání výpočetní techniky

1) žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce
s informacemi ze všech možných zdrojů včetně
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
internetu
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
2) učíme žáky nebát se problémů a snažit se hledat různá
tvořivému myšlení, logickému uvažování
řešení
a k řešení problémů
3) podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a
týmovou spolupráci
1) vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky,
s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
2) učíme žáky naslouchat názorům ostatních a vhodnou
– vést žáky k všestranné a účinné
formou obhajovat svůj názor
komunikaci
3) podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami
4) jednání s rodiči vedeme nejen tradiční formou třídních
schůzek, ale i formou konzultačních hodin
1) během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
práci žáků, vzájemnou pomoc při učení
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schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých

KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti

KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci

2) žáky vedeme k respektování společně dohodnutých
pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí
3) vytváříme pozitivní školní a třídní klima
4) zařazujeme kooperativní činnosti do výuky – práce ve
dvojicích, ve skupinách, případně vytváříme projekty
5) umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky,
hodnoty a příležitosti
6) seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem,
zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků,
rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy
1) žáky vedeme k respektování a ochraně tradic našeho
státu a také kulturního a historického dědictví
2) učíme žáky, jak rozpoznat nebezpečí návykových látek
i jejich působení a dopad na zdraví člověka
3) vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových
situacích
4) vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a její
ochraně
5) učíme žáky rozpoznávat xenofobní a rasistické projevy
a učíme je zaujímat tolerantní vztah k menšinám
1) podporujeme snahu žáků o provedení práce v co
nejlepší kvalitě
2) vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce a
hygieny
3) vyžadujeme znalosti zásad 1. pomoci a v případě
nutnosti i využití tísňových volání
4) žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a
posouzení s reálnými možnostmi při výběru budoucí
profese
5) žákům nabízíme pestrou škálu zájmových útvarů a
volitelných předmětů, které podněcují zájem o budoucí
profesi včetně stálého provozu informačního centra
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2. V ÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY
A. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
R O ZV OJ S C H OP N OS T Í P O Z N Á V Á NÍ
Pokryto předmětem
Integrace do výuky
1. ročník
součet a rozdíl čísel bez přechodu desítky
Matematika
Matematika

2. ročník

počítání do 100, čtení a zápis čísel

Matematika

4. ročník

slovní úlohy

Matematika

6. ročník

přirozená čísla

Fyzika

6. ročník

síla působící na těleso

Fyzika

6. ročník

fyzikální veličiny

Fyzika

7. ročník

otáčivé účinky síly, páka, pevná kladka

Chemie

8. ročník

látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost, chemické děje

Chemie

9. ročník

redoxní reakce

Přírodopis

6. ročník

mikroskop

Přírodopis

7. ročník

poznávání rostlin

Přírodopis

8. ročník

savci

Přírodopis

9. ročník

mineralogie - nerost, hornina, krystal

Zeměpis

6. ročník

Země jako vesmírné těleso

Zeměpis

7. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa - Amerika, Asie

Zeměpis

8. ročník

Česká republika

Hudební výchova

3. ročník

pěvecký a mluvní projev

Hudební výchova

5. ročník

pohybové vyjádření hudby

Hudební výchova

6. ročník

pěvecký a mluvní projev

Hudební výchova

7. ročník

pěvecký a mluvní projev

Hudební výchova

8. ročník

pěvecký a mluvní projev

Výtvarná výchova

3. ročník

malba - rozvoj smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

6. ročník

kresebné studie - linie, tvar, objem a jejich rozvržení v ploše,
objemu, prostoru

Výtvarná výchova

7. ročník

záznam smyslových zážitků, emocí a myšlenek

Výtvarná výchova

8. ročník

kresebné etudy, etuda s linií, podhledy, rovnoběžné promítání

Výtvarná výchova

8. ročník

zdokonalování technik kresby

Tělesná výchova

5. ročník

poznatky z TV a sportu
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8. ročník

Tělesná výchova
S E B E P O ZN Á N Í

gymnastika

A S E B E P OJ E T Í

Pokryto předmětem

Integrace do výuky

Anglický jazyk

4. ročník

I like, I don´tlike

Anglický jazyk

4. ročník

oblíbené předměty

Anglický jazyk

8. ročník

vazba "I like ...-ing"

Český jazyk a literatura

7. ročník

charakteristika blízké osoby

Český jazyk a literatura

8. ročník

charakteristika literární postavy

Hudební výchova

5. ročník

pohybové vyjádření hudby

Výtvarná výchova

3. ročník

malba - rozvoj smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

7. ročník

záznam smyslových zážitků, emocí a myšlenek

Výtvarná výchova

7. ročník

vlastní prožitky, interakce s realitou

Výtvarná výchova

7. ročník

uplatnění subjektivity ve viz. obraz. vyjádření

Výtvarná výchova

8. ročník

práce s netradičními materiály

Výtvarná výchova

9. ročník

vztahy zrak. vnímání ostatními smysly, uplatňování
subjektivity

Výtvarná výchova

9. ročník

tvorba na základě fantazie, kombinací představ a znalostí

Člověk a svět práce

8. ročník

orientování v pracovních činnostech vybraných profesí,
posouzení svých možností

Člověk a svět práce

9. ročník

seznámení se s právy a povinnostmi zaměstnanců a
zaměstnavatelů, prezentace své osoby na trhu práce

S E B E RE GU L A C E A
Pokryto předmětem
Tělesná výchova
Tělesná výchova

S E B E O R GA N I ZA CE

Integrace do výuky
5. ročník
poznatky z TV a sportu
8. ročník

sportovní hry - házená, fotbal, basketbal,volejbal, florbal,
softbal, přehazovaná

Tělesná výchova

9. ročník

sportovní hry - fotbal, florbal, basketbal, volejbal, fotbal,
přehazovaná, softbal

P S Y C H O HY GI E N A
Pokryto předmětem

Integrace do výuky
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Český jazyk a literatura

1. ročník

hygienické návyky

Prvouka

3. ročník

člověk a jeho zdraví

Přírodověda

5. ročník

péče o zdraví

Výchova k občanství

8. ročník

zdravý způsob života, volný čas a denní rytmus

Přírodopis

8. ročník

nervová soustava

Výchova ke zdraví

6. ročník

tělesná a duševní hygiena

Výchova ke zdraví

7. ročník

tělesná a duševní hygiena

Tělesná výchova

3. ročník

poznatky z TV a sportu

Tělesná výchova

7. ročník

bezpečnost v TV a sportu

K RE AT I V I T A
Pokryto předmětem
Anglický jazyk

Integrace do výuky
8. ročník
psaní krátkých dopisů a pohlednic

Český jazyk a literatura

2. ročník

vlastní četba

Český jazyk a literatura

3. ročník

dramatizace literárního díla

Český jazyk a literatura

7. ročník

vypravování

Informační a

6. ročník

grafika

Hudební výchova

5. ročník

pohybové vyjádření hudby

Hudební výchova

7. ročník

hra na hudební nástroje

Hudební výchova

8. ročník

hudební rytmus a doprovod

Výtvarná výchova

3. ročník

malba - rozvoj smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

3. ročník

kresba

Výtvarná výchova

6. ročník

kresebné studie - linie, tvar, objem a jejich rozvržení v ploše,

komunikační technologie

objemu, prostoru
Výtvarná výchova

7. ročník

malba

Výtvarná výchova

7. ročník

vlastní prožitky, interakce s realitou

Tělesná výchova

6. ročník

rytmická a kondiční činnosti s hudbou

Člověk a svět práce

3. ročník

navlékání, aranžování, opracovávání a třídění přírodních
materiálů

Člověk a svět práce

3. ročník

mačkání, trhání, lepení, stříhání, překládání, skládání papíru,
vytváření jednoduchých prostorových tvarů
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3. ročník

Člověk a svět práce

navlékání nitě, uzel, stříhání textilu, šití zadního stehu,
přišívání knoflíků

Člověk a svět práce

3. ročník

sestavování stavebnicových prvků

Člověk a svět práce

5. ročník

aranžování, práce s různými přírodními materiály

Člověk a svět práce

5. ročník

vyřezávání, děrování, polepování, tapetování

Člověk a svět práce

5. ročník

práce s keramickou hlínou

Člověk a svět práce

5. ročník

šití předního a zadního stehu, látání, háčkování

P O ZN ÁV ÁN Í L I D Í
Pokryto předmětemIntegrace do výuky
3. ročník moje rodina
Anglický jazyk
Anglický jazyk

8. ročník

psaní krátkých dopisů a pohlednic

Český jazyk a literatura

2. ročník

základní formy společenského styku

Český jazyk a literatura

7. ročník

charakteristika blízké osoby

Český jazyk a literatura

8. ročník

charakteristika literární postavy

Německý jazyk

7. ročník

pozdravy, představení se

Německý jazyk

8. ročník

návštěva a nápoje

Informační a komunikační

6. ročník

Internet - komunikace

Vlastivěda

4. ročník

významné osobnosti regionu

Dějepis

6. ročník

úvod do učiva dějepisu

Dějepis

8. ročník

svět před 1. sv. válkou

Výchova k občanství

8. ročník

člověk hledající společenství lidí a svůj svět, hledání blízkého

technologie

člověka, hledání nového naplnění života, smysl života
Výtvarná výchova

6. ročník

lidská figura, tvarová a barevná kompozice

Výchova ke zdraví

7. ročník

přátelství, láska

Tělesná výchova

6. ročník

doplňkové sporty - softbal, vybíjená, přehazovaná

Tělesná výchova

9. ročník

sportovní hry - fotbal, florbal, basketbal, volejbal, fotbal,
přehazovaná, softbal

M E ZI L I DS KÉ

V ZT A H Y

Pokryto předmětem
Anglický jazyk

3. ročník

Integrace do výuky
pozdravy
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Anglický jazyk

3. ročník

moje rodina

Anglický jazyk

7. ročník

základní společenské obraty a fráze

Anglický jazyk

9. ročník

osobní dopis

Český jazyk a

2. ročník

vlastní četba

7. ročník

charakteristika blízké osoby

Německý jazyk

7. ročník

pozdravy, představení se

Německý jazyk

7. ročník

rodina a sourozenci

Prvouka

3. ročník

rodina, příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny,

literatura
Český jazyk a
literatura

život rodiny
Přírodověda

4. ročník

mimořádné události, péče o zdraví

Dějepis

6. ročník

úvod do učiva dějepisu

Dějepis

9. ročník

2. svět. válka

Výchova k

8. ročník

člověk hledající společenství lidí a svůj svět, hledání blízkého
člověka, hledání nového naplnění života, smysl života

občanství
7. ročník

přátelství, láska

Tělesná výchova

5. ročník

sportovní hry - vybíjená

Tělesná výchova

8. ročník

bezpečnost při TV a sportu

Výchova ke
zdraví

K OM UNI K A C E
Pokryto předmětem
Anglický jazyk

3. ročník

Integrace do výuky
pozdravy

Anglický jazyk

7. ročník

základní společenské obraty a fráze

Anglický jazyk

8. ročník

psaní krátkých dopisů a pohlednic

Anglický jazyk

9. ročník

osobní dopis

Anglický jazyk

9. ročník

formální dopis

Anglický jazyk

9. ročník

vyplňování formulářů

Anglický jazyk

9. ročník

životopis

Český jazyk a

1. ročník

jazyková kultura

literatura
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2. ročník

základní formy společenského styku

3. ročník

jazykové formy společenského styku

4. ročník

nonverbální prostředky

Německý jazyk

7. ročník

pozdravy, představení se

Informační a

5. ročník

Internet-komunikace

Prvouka

3. ročník

vstup do školy, režim a řád školy

Dějepis

6. ročník

úvod do učiva dějepisu

Výchova k občanství

8. ročník

člověk hledající společenství lidí a svůj svět, hledání

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

komunikační
technologie

blízkého člověka, hledání nového naplnění života, smysl
života
Zeměpis

6. ročník

Země jako vesmírné těleso

Výtvarná výchova

6. ročník

plastická a prostorová tvorba

Výtvarná výchova

9. ročník

společná práce, komunikace

Tělesná výchova

5. ročník

sportovní hry - vybíjená

Tělesná výchova

6. ročník

doplňkové sporty - softbal, vybíjená, přehazovaná

Člověk a svět práce

3. ročník

sestavování stavebnicových prvků

Člověk a svět práce

5. ročník

sestavování složitějších stavebnicových prvků

K O O PE R AC E

A K OM P E T I C E

Pokryto předmětem
Výtvarná výchova

Ř E Š E NÍ

8. ročník

Integrace do výuky
tematické práce, písmo

PR OB L É M Ů A R O Z H O D OV AC Í D OV E DN OS T I

Pokryto předmětemIntegrace do výuky
2. ročník
Matematika
Matematika

3. ročník

slovní úlohy
řešení slovních úloh
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Matematika

4. ročník

slovní úlohy

Matematika

7. ročník

celá čísla

Matematika

7. ročník

přímá a nepřímá úměrnost

Matematika

7. ročník

procenta

Matematika

8. ročník

Pythagorova věta

Matematika

8. ročník

lineární rovnice

Matematika

8. ročník

válec

Matematika

9. ročník

rovnice s neznámou ve jmenovateli

Matematika

9. ročník

soustava lineárních rovnic

Matematika

9. ročník

procenta

Hudební výchova

3. ročník

pěvecký a mluvní projev

Hudební výchova

8. ročník

hudební rytmus a doprovod

Výtvarná výchova

3. ročník

kresba

Výtvarná výchova

8. ročník

papíroryt, tisk z koláže

Výtvarná výchova

8. ročník

práce s uměleckým dílem

Výtvarná výchova

9. ročník

společná práce, komunikace

H O DN OT Y ,

P OS T OJ E , PR A KT I C K Á E T I K A

Pokryto předmětem
7. ročník
Anglický jazyk

Integrace do výuky
základní společenské obraty a fráze

Anglický jazyk

8. ročník

vazba "I like ...-ing"

Dějepis

9. ročník

2. svět. válka

Chemie

8. ročník

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

Chemie

8. ročník

vzduch

Chemie

8. ročník

chemické prvky

Chemie

8. ročník

kyseliny

Chemie

8. ročník

hydroxidy

Chemie

9. ročník

termochemie - paliva

Chemie

9. ročník

uhlovodíky

Chemie

9. ročník

deriváty uhlovodíků

Chemie

9. ročník

přírodní sloučeniny - tuky

Chemie

9. ročník

přírodní sloučeniny - bílkoviny
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Chemie

9. ročník

chemie v životě člověka

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - žahavci, ploštěnci,
hlísti

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - členovci

Hudební

7. ročník

hra na hudební nástroje

Tělesná výchova

7. ročník

sportovní hry

Člověk a svět

8. ročník

orientování v pracovních činnostech vybraných profesí,

výchova

práce

posouzení svých možností
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B. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
O B ČA NS K Á

S P OL E Č N OS T A Š K O L A

Pokryto předmětem
Matematika

1. ročník

Integrace do výuky
číselná řada do 20

Prvouka

3. ročník

vstup do školy, režim a řád školy

Dějepis

9. ročník

vývoj v České republice

Výchova k občanství

7. ročník

možnosti vzdělávání v našem regionu

O B ČA N ,

OB Č A N S K Á S P OL E Č N OS T A S T ÁT

Pokryto předmětemIntegrace do výuky
4. ročník
Vlastivěda

státní symboly ČR, prezident, parlament, vláda, volby,
demokracie

Dějepis

6. ročník

otrokářské státy (Řecko, Řím)

Dějepis

7. ročník

vznik středověkých měst

Dějepis

7. ročník

počátky absolutistických monarchií

Dějepis

8. ročník

svět před 1. sv. válkou

Dějepis

9. ročník

vznik Československé republiky

Výchova k občanství

8. ročník

lidská práva a práva dětí

Výchova k občanství

9. ročník

občanská sdružení, obec, stát

Zeměpis

8. ročník

Česká republika

F O RM Y

P A R T I C I PA C E OB Č A N Ů V P OL I T I C K É M ŽI V OT Ě

Pokryto předmětem
Výchova k občanství

Integrace do výuky
9. ročník výroba, obchod, služby, dělba práce

Výchova k občanství

9. ročník tržní hospodářství, peníze a hodnota

Výchova k občanství

9. ročník odvětví národního hospodářství

Výchova k občanství

9. ročník zákoník práce, pracovní smlouva

Výchova k občanství

9. ročník principy demokracie, právní řád

Výchova k občanství

9. ročník občanská sdružení, obec, stát

Výchova k občanství

9. ročník mezinár. vztahy, svět a Evropa

Výchova k občanství

9. ročník Evropská unie a ČR
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P RI NCI PY

D E M O K R A C I E J A K O F OR M Y V L ÁD Y A ZP Ů S OB U R O Z H OD OV Á NÍ

Pokryto předmětem
9. ročník
Dějepis

Integrace do výuky
vznik Československé republiky
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C. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
E V RO PA

A S V Ě T N Á S ZA J Í M Á

Pokryto předmětem
Anglický jazyk

5. ročník

Integrace do výuky
tradice a zvyky

Anglický jazyk

8. ročník

psaní krátkých dopisů a pohlednic

Český jazyk a literatura

6. ročník

cestopisy

Německý jazyk

8. ročník

sousedé a evropské státy, země a jazyky

Informační a

5. ročník

internet-pojem, význam

Vlastivěda

5. ročník

Evropa a významné evropské státy

Dějepis

7. ročník

říše v Evropě

Dějepis

9. ročník

naše země, Evropa a svět po válce

Dějepis

9. ročník

vývoj světa od poloviny 20. st. do současnosti

Dějepis

9. ročník

vývoj Evropy od pol. 20. st. do současnosti

Dějepis

9. ročník

globální problémy lidstva

Výchova k občanství

9. ročník

mezinár. vztahy, svět a Evropa

Fyzika

9. ročník

štěpení atomového jádra, řetězová reakce, jaderný

komunikační technologie

reaktor
Hudební výchova

5. ročník

dvojhlas a vícehlas

Výtvarná výchova

5. ročník

malba

O B J E V UJ E M E E V R OP U

A SVĚT

Pokryto předmětemIntegrace do výuky
3. ročník číselná řada do 1000
Matematika
Matematika

3. ročník součet a rozdíl čísel do 1000

Matematika

5. ročník číselná řada do milionu

Anglický jazyk

8. ročník London, New York

Dějepis

7. ročník románská kultura

Dějepis

7. ročník vývoj států v Evropě

Dějepis

7. ročník český stát - doba poděbradská a jagellonská

Dějepis

7. ročník zámořské objevné plavby

Dějepis

7. ročník renesanční kultura a humanismus
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Dějepis

7. ročník barokní kultura

Dějepis

8. ročník absolutistické monarchie v Evropě

Dějepis

8. ročník Velká francouzská revoluce

Dějepis

8. ročník ponapoleonská Evropa

Dějepis

8. ročník vývoj v Evropě a ve světě v 2. pol. 19. st.

Dějepis

8. ročník 1. svět. válka

Dějepis

9. ročník vývoj po 1. svět. válce

Výchova k občanství

8. ročník člověk poznává svět, člověk jako tvůrce

Chemie

8. ročník vzduch

Chemie

9. ročník termochemie - paliva

Chemie

9. ročník deriváty uhlovodíků

Chemie

9. ročník přírodní sloučeniny - sacharidy

Přírodopis

9. ročník člověk a životní prostředí

Zeměpis

6. ročník světadíly, oceány, makroregiony světa

Zeměpis

7. ročník světadíly, oceány, makroregiony světa - Amerika, Asie

Hudební výchova

8. ročník hudební styly a žánry

Hudební výchova

9. ročník hudební styly a žánry

J S M E E V R O PA N É
Pokryto předmětemIntegrace do výuky
6. ročník svátky a tradice
Anglický jazyk
Anglický jazyk

7. ročník svátky

Český jazyk a literatura 8. ročník slovanské jazyky a jejich rozdělení
Český jazyk a literatura 9. ročník slovanské jazyky, vývojové změny v jazyce
Německý jazyk

8. ročník sousedé a evropské státy, země a jazyky

Dějepis

6. ročník naše země v období pravěku

Dějepis

7. ročník Slované

Dějepis

7. ročník první státy v Evropě

Dějepis

7. ročník český stát za Přemyslovců a Lucemburků

Dějepis

7. ročník české země za vlády Habsburků

Dějepis

8. ročník revoluce 1848

Dějepis

9. ročník vývoj v České republice
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Výchova k občanství

9. ročník Evropská unie a ČR

Zeměpis

8. ročník Česká republika

Hudební výchova

6. ročník hudební dílo a její autor

Hudební výchova

7. ročník hudební dílo a její autor

Výtvarná výchova

6. ročník lidská figura, tvarová a barevná kompozice

Výtvarná výchova

8. ročník práce s uměleckým dílem
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D. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
K UL T U RN Í

D I FE R E N C E

Pokryto předmětem
Anglický jazyk

Integrace do výuky
3. ročník

svátky

Anglický jazyk

4. ročník

jídlo

Anglický jazyk

4. ročník

Vánoce, Velikonoce

Anglický jazyk

5. ročník

tradice a zvyky

Anglický jazyk

6. ročník

svátky a tradice

Anglický jazyk

7. ročník

svátky

Anglický jazyk

8. ročník

London, New York

Anglický jazyk

9. ročník

Velká Británie, Austrálie

Český jazyk a

6. ročník

pohádky a pověsti a literární pojmy

Německý jazyk

7. ročník

Německo

Německý jazyk

7. ročník

Vánoce a Velikonoce

Německý jazyk

9. ročník

svátky

Dějepis

6. ročník

starověké civilizace - staroorientální státy (Mezopotámie,

literatura

Egypt, Čína, Indie)
Dějepis

6. ročník

otrokářské státy (Řecko, Řím)

Dějepis

7. ročník

počátek dějin českých zemí

Dějepis

7. ročník

románská kultura

Dějepis

7. ročník

husitství

Dějepis

7. ročník

gotická kultura

Dějepis

7. ročník

renesanční kultura a humanismus

Dějepis

7. ročník

barokní kultura

Dějepis

8. ročník

kapitalismus počátku 20. st.

Výchova k

7. ročník

podoby a projevy kultury, rozmanitost kultur, kulturní

občanství

hodnoty a tradice

Zeměpis

8. ročník

Česká republika

Hudební výchova

8. ročník

hudební styly a žánry

Hudební výchova

9. ročník

hudební styly a žánry

Tělesná výchova

3. ročník

sportovní hry - minifotbal, vybíjená, florbal
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Tělesná výchova
L I DS KÉ

6. ročník

atletika

V ZT A H Y

Pokryto předmětem
Anglický jazyk

Integrace do výuky
3. ročník
moje rodina

Anglický jazyk

3. ročník

svátky

Anglický jazyk

4. ročník

Vánoce, Velikonoce

Anglický jazyk

5. ročník

tradice a zvyky

Anglický jazyk

6. ročník

svátky a tradice

Anglický jazyk

7. ročník

základní společenské obraty a fráze

Anglický jazyk

7. ročník

svátky

Anglický jazyk

8. ročník

London, New York

Anglický jazyk

9. ročník

Velká Británie, Austrálie

Dějepis

6. ročník

doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit)

Dějepis

7. ročník

počátky absolutistických monarchií

Dějepis

8. ročník

osvícenství a rozvoj vzdělanosti

Dějepis

8. ročník

kapitalismus počátku 20. st.

Dějepis

9. ročník

naše země, Evropa a svět po válce

Výchova k

7. ročník

lidé kolem nás, vztahy mezi lidmi, komunikace

Zeměpis

8. ročník

Česká republika

Hudební výchova

5. ročník

dvojhlas a vícehlas

Výtvarná výchova

5. ročník

malba

Výtvarná výchova

5. ročník

kresba

Výtvarná výchova

8. ročník

vyjádření námětu barvami, barvy doplňkové, podobné a

občanství

příbuzné
E T NI C K Ý

PŮ V OD

Pokryto předmětem
Dějepis

6. ročník

Integrace do výuky
naše země v období pravěku

Dějepis

8. ročník

české země v 18. st.

Dějepis

9. ročník

vývoj světa od poloviny 20. st. do současnosti

Zeměpis

6. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa
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6. ročník

Zeměpis

světadíly, oceány, makroregiony světa - Afrika, Austrálie,
Oceánie

Zeměpis

7. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa - Amerika, Asie

Hudební výchova

5. ročník

dvojhlas a vícehlas

Hudební výchova

7. ročník

pěvecký a mluvní projev

Hudební výchova

8. ročník

pěvecký a mluvní projev

M UL T I KUL T U R A L I T A
Pokryto předmětem
Anglický jazyk

Integrace do výuky
6. ročník
svátky a tradice

Anglický jazyk

7. ročník

svátky

Anglický jazyk

8. ročník

London, New York

Anglický jazyk

9. ročník

Velká Británie, Austrálie

Německý jazyk

7. ročník

Německo

Německý jazyk

9. ročník

svátky

Informační a

5. ročník

Internet-komunikace

3. ročník

vrozené biologické rozdíly mezi lidmi - věk, pohlaví,

komunikační technologie
Prvouka

výška, barva pleti, barva vlasů, očí
6. ročník

Dějepis

starověké civilizace - staroorientální státy
(Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie)

Dějepis

8. ročník

osvícenství a rozvoj vzdělanosti

Výchova k občanství

7. ročník

podoby a projevy kultury, rozmanitost kultur,
kulturní hodnoty a tradice

Výchova k občanství

8. ročník

člověk poznává svět, člověk jako tvůrce

Hudební výchova

9. ročník

hudební styly a žánry

Tělesná výchova

8. ročník

atletika

P R I NCI P

S O C I Á L N Í H O S M Í R U A S OL I D A RI T Y

Pokryto předmětemIntegrace do výuky
8. ročník revoluce 1848
Dějepis
Dějepis

9. ročník světová hospodářská krize a její důsledky

Dějepis

9. ročník vývoj světa od poloviny 20. st. do současnosti
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Výchova k občanství

8. ročník lidská práva a práva dětí
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E.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

E K OS YS T É M Y
Pokryto předmětem
Přírodověda

4. ročník

Integrace do výuky
ekosystémy

Dějepis

9. ročník

globální problémy lidstva

Chemie

9. ročník

přírodní sloučeniny - sacharidy

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněčné řasy

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - žahavci, ploštěnci,
hlísti

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - měkkýši

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - kroužkovci

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - členovci

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - ostnokožci

Přírodopis

7. ročník

stavba těla a systém rostlin

Přírodopis

7. ročník

ekosystém les

Přírodopis

8. ročník

savci

Přírodopis

9. ročník

ekologie

Výtvarná výchova

6. ročník

přírodní motivy, zvětšování, zmenšování

Z ÁK L A DNÍ

P O D M Í N K Y ŽI V OT A

Pokryto předmětem
Integrace do výuky
3. ročník
vztah člověka a přírody
Prvouka
Prvouka

3. ročník

základní skupiny živočichů, stavba těla, funkce jednotlivých
částí těla

Přírodověda

4. ročník

vzduch

Přírodověda

4. ročník

voda

Přírodověda

5. ročník

podmínky života na Zemi

Přírodověda

5. ročník

podnebné pásy

Přírodověda

5. ročník

člověk a jeho životní podmínky a vztahy k prostředí

Dějepis

6. ročník

doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit)

Výchova k

8. ročník

zdravý způsob života, volný čas a denní rytmus

občanství
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9. ročník

život člověka na planetě

Fyzika

6. ročník

rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Chemie

8. ročník

voda

Chemie

8. ročník

kyselost a zásaditost roztoků, pH

Chemie

9. ročník

termochemie - paliva

Přírodopis

6. ročník

lišejníky

Přírodopis

7. ročník

třída - ryby

Přírodopis

8. ročník

dýchací soustava

Zeměpis

6. ročník

krajinná sféra - atmosféra

Zeměpis

6. ročník

krajinná sféra - hydrosféra

Zeměpis

6. ročník

krajinná sféra - pedosféra

Zeměpis

6. ročník

krajinná sféra - biosféra

Zeměpis

9. ročník

krajina

Výtvarná

5. ročník

kresba

3. ročník

péče o pokojové květiny, práce na pozemku, sázení

5. ročník

setí, sázení, množení, provádění pěstitelských pokusů

6. ročník

využívání vhodných pracovních postupů při pěstování rostlin,

Výchova k
občanství

výchova
Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce
Člověk a svět

využívání vhodných pomůcek

práce
Člověk a svět

7. ročník

pěstování vybraných rostlin, tvorba přírodní zahrady

8. ročník

volba pracovních postupů, užití vhodných pracovních pomůcek,

práce
Člověk a svět

pěstování vybraných rostlin, tvorba přírodní zahrady

práce
Člověk a svět
práce

9. ročník

volba vhodných pracovních postupů, pěstování vybraných
rostlin, využití vhodných pracovních pomůcek
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L I DS KÉ

A KT I V I T Y A PR O B L É M Y ŽI V OT NÍ H O PR OS T ŘE DÍ

Pokryto předmětem
Vlastivěda

Integrace do výuky
5. ročník
světadíly a oceány

Dějepis

6. ročník

doba kovu (doba bronzová a železná)

Dějepis

6. ročník

starověké civilizace - staroorientální státy (Mezopotámie,
Egypt, Čína, Indie)

Dějepis

7. ročník

třicetiletá válka

Dějepis

8. ročník

imperiální doba a kolonialismus

Dějepis

9. ročník

globální problémy lidstva

Výchova k občanství

7. ročník

lidská činnost, povolání, uplatnění ve světě práce

Výchova k občanství

9. ročník

život člověka na planetě

Fyzika

8. ročník

atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřené nádobě

Fyzika

9. ročník

hlasitost zvuku

Fyzika

9. ročník

transformátor, výroba a přenos elektrické energie

Fyzika

9. ročník

štěpení atomového jádra, řetězová reakce, jaderný reaktor

Chemie

8. ročník

oddělování složek směsí

Chemie

8. ročník

chemické prvky

Chemie

8. ročník

halogenidy

Chemie

8. ročník

kyselost a zásaditost roztoků, pH

Chemie

8. ročník

kyseliny

Chemie

8. ročník

soli

Chemie

9. ročník

redoxní reakce

Chemie

9. ročník

termochemie - paliva

Chemie

9. ročník

deriváty uhlovodíků

Chemie

9. ročník

přírodní sloučeniny - tuky

Chemie

9. ročník

chemie v životě člověka

Přírodopis

6. ročník

mnohobuněční živočichové (bezobratlí) - členovci - hmyz

Přírodopis

7. ročník

krytosemenné rostliny

Přírodopis

9. ročník

člověk a životní prostředí

Zeměpis

6. ročník

krajinná sféra

Zeměpis

6. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa

Zeměpis

6. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa - Afrika, Austrálie,
Oceánie
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Zeměpis

7. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa - Amerika, Asie

Zeměpis

7. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa

Zeměpis

8. ročník

Česká republika

Zeměpis

9. ročník

krajina

Výtvarná výchova

5. ročník

kresba

Výtvarná výchova

6. ročník

plastická a prostorová tvorba

Výtvarná výchova

7. ročník

malba

Výtvarná výchova

8. ročník

práce s netradičními materiály

Tělesná výchova

5. ročník

cvičení v přírodě

Člověk a svět práce

5. ročník

setí, sázení, množení, provádění pěstitelských pokusů

Člověk a svět práce

6. ročník

využívání vhodných pracovních postupů při pěstování
rostlin, využívání vhodných pomůcek

Člověk a svět práce

7. ročník

pěstování vybraných rostlin, tvorba přírodní zahrady

Člověk a svět práce

8. ročník

volba pracovních postupů, užití vhodných pracovních
pomůcek, pěstování vybraných rostlin, tvorba přírodní
zahrady

Člověk a svět práce

9. ročník

volba vhodných pracovních postupů, pěstování vybraných
rostlin, využití vhodných pracovních pomůcek

V ZT A H

ČL OV Ě KA K P R O S T Ř E D Í

Pokryto předmětem
Matematika

Integrace do výuky
1. ročník
slovní úlohy

Matematika

2. ročník

slovní úlohy

Matematika

4. ročník

jednotky

Matematika

5. ročník

slovní úlohy

Prvouka

3. ročník

živočichové ve volné přírodě

Vlastivěda

4. ročník

životní prostředí ČR

Dějepis

6. ročník

úvod do učiva dějepisu

Výchova k občanství

7. ročník

ekologické problémy světa a ochrana životního prostředí

Výchova k občanství

9. ročník

život člověka na planetě

Fyzika

8. ročník

atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřené nádobě

Chemie

8. ročník

kyselost a zásaditost roztoků, pH

Přírodopis

8. ročník

člověk a zdraví
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Zeměpis

8. ročník

Česká republika

Zeměpis

9. ročník

krajina

Hudební výchova

6. ročník

pěvecký a mluvní projev

Výtvarná výchova

3. ročník

malba - rozvoj smyslové citlivosti

Výtvarná výchova

5. ročník

malba

Výtvarná výchova

5. ročník

kresba

Výtvarná výchova

7. ročník

záznam smyslových zážitků, emocí a myšlenek

Výtvarná výchova

8. ročník

vyjádření námětu barvami, barvy doplňkové, podobné a
příbuzné

Výtvarná výchova

9. ročník

techniky kresby - tužka, pero, uhel, rudka

Výtvarná výchova

9. ročník

práce v plenéru, krajinomalba

Tělesná výchova

3. ročník

cvičení v přírodě

Tělesná výchova

5. ročník

cvičení v přírodě

Tělesná výchova

6. ročník

atletika

Tělesná výchova

7. ročník

doplňkové sporty - lyžování

Tělesná výchova

8. ročník

atletika

Tělesná výchova

9. ročník

atletika

Člověk a svět práce

3. ročník

péče o pokojové květiny, práce na pozemku, sázení

Člověk a svět práce

6. ročník

využívání vhodných pracovních postupů při pěstování
rostlin, využívání vhodných pomůcek

Člověk a svět práce

7. ročník

pěstování vybraných rostlin, tvorba přírodní zahrady

Člověk a svět práce

8. ročník

volba pracovních postupů, užití vhodných pracovních
pomůcek, pěstování vybraných rostlin, tvorba přírodní
zahrady

Člověk a svět práce

9. ročník

volba vhodných pracovních postupů, pěstování vybraných
rostlin, využití vhodných pracovních pomůcek
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F.
K RI T I CK É

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Č T E N Í A V N Í M Á N Í M E DI Á L NÍ C H S DĚ L E N Í

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura

Integrace do výuky
manipulativní komunikace v reklamě

4. ročník

Český jazyk a literatura

5. ročník

manipulativní komunikace

Český jazyk a literatura

9. ročník

publicistické útvary

Informační a komunikační

6. ročník

Prezentace informací

Dějepis

9. ročník

Únor 1948 u nás

Dějepis

9. ročník

vývoj v České republice

Chemie

8. ročník

voda

Chemie

8. ročník

vzduch

Chemie

9. ročník

termochemie - paliva

Chemie

9. ročník

přírodní sloučeniny - bílkoviny

Chemie

9. ročník

chemie v životě člověka

Přírodopis

8. ročník

dýchací soustava

Přírodopis

9. ročník

geologické děje vnitřní a vnější

Zeměpis

6. ročník

Země jako vesmírné těleso

Zeměpis

6. ročník

světadíly, oceány, makroregiony světa

technologie

I NT E RP RE T A C E

V ZT A HU M E D I Á L NÍ C H S DĚ L E NÍ A RE AL I T Y

Pokryto předmětem
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura 4. ročník manipulativní komunikace v reklamě
Český jazyk a literatura 5. ročník manipulativní komunikace
Dějepis

6. ročník úvod do učiva dějepisu

Výchova k občanství

8. ročník masová kultura, vliv masmédií, životní styl

Výchova k občanství

9. ročník kultura a vliv médií

S T AV B A

MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ

Pokryto předmětem
Výtvarná výchova
V NÍ M ÁNÍ

Integrace do výuky
5. ročník kresba

A U T OR A M E D I Á L N Í C H S DĚ L E N Í
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Pokryto předmětemIntegrace do výuky
9. ročník
Dějepis
F UN G OV Á N Í

světová hospodářská krize a její důsledky

A V L I V M É D I Í V E S P OL E ČN O S T I

Pokryto předmětemIntegrace do výuky
9. ročník
Únor 1948 u nás
Dějepis
Dějepis

9. ročník

vývoj světa od poloviny 20. st. do současnosti

Dějepis

9. ročník

vývoj Evropy od pol. 20. st. do současnosti

Výchova k občanství

8. ročník

masová kultura, vliv masmédií, životní styl

Výchova k občanství

9. ročník

kultura a vliv médií

Výtvarná výchova

8. ročník

práce s internetem

Výchova ke zdraví

6. ročník

manipulativní reklama

Výchova ke zdraví

8. ročník

manipulativní reklama

T V ORB A

MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ

Pokryto předmětemIntegrace do výuky
6. ročník tvorba školního časopisu
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura

9. ročník publicistické útvary

Český jazyk a literatura

9. ročník tvorba školního časopisu

Informační a komunikační

6. ročník Prezentace informací

technologie
Výtvarná výchova

7. ročník užitá grafika, písmo - styly a druhy písma

Výchova ke zdraví

6. ročník zásady zdravé výživy

Výchova ke zdraví

8. ročník manipulativní reklama

Informatika a základy

7. ročník tvorba školního časopisu, pozvánek a přání

administrativy
P RÁ CE

V R E A L I ZA Č N Í M T Ý M U

Pokryto předmětemIntegrace do výuky
6. ročník tvorba školního časopisu
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura

7. ročník tvorba školního časopisu

Český jazyk a literatura

9. ročník publicistické útvary

Český jazyk a literatura

9. ročník tvorba školního časopisu

Výchova k občanství

7. ročník lidé kolem nás, vztahy mezi lidmi, komunikace
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Výchova k občanství

8. ročník masová kultura, vliv masmédií, životní styl

Výchova k občanství

9. ročník kultura a vliv médií

Zeměpis

8. ročník Česká republika

Výtvarná výchova

5. ročník prostorové vyjadřování

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výuky žáků
mimořádně nadaných
Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním
znevýhodněním.
Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a
těžší formy) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy).
Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou
individuální integrace pomocí těchto programů:


vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme



úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, se střediskem
výchovné péče



vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP



spolupracujeme s rodiči



snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí



u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a
hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme
vhodné formy komunikace



používáme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy



po dohodě se zákonnými zástupci žáka je možné přistoupit ke slovnímu hodnocení
žáka na vysvědčení

Pro žáky mimořádně nadané v některé oblasti vzdělávání je individuálně nabídnuta možnost
navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících, jednotlivými vyučujícími upravena náplň
vyučovacích hodin, která přesahuje stanovené požadavky. Tito žáci bývají obvykle
pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů zejména při kolektivní práci nebo
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bývají pověřováni vedením pracovního týmu. Toto se týká zejména oblasti matematiky a
výpočetní techniky. V oblasti výtvarného a hudebního nadání jsou těmto žákům nabízeny
náročnější práce s náročnějšími technikami a bývá jim doporučována pravidelná návštěva
základních uměleckých škol. Ve sportu se škola snaží podporovat pohybově nadané žáky ať
už formou zájmových útvarů či volitelných předmětů, ale hlavně zapojujeme žáky do
sportovních soutěží nejen v rámci školy, ale hlavně mimo ni.
Všichni nadaní žáci reprezentují školu v soutěžích ve své specifické oblasti a bývá to
reprezentace velmi úspěšná.
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3. C HARAKTERISTIKA ŠKOLY
Ú PLNOST

A VELIKOST ŠK OLY

Základní škola a Mateřská škola Dubné se nachází v obci Dubné, 10 km od Českých
Budějovic. Okolí školy tvoří pěkné přírodní prostředí.
Od 1. 10. 2002 je Základní škola a Mateřská škola Dubné právním subjektem. Součástí školy
je školní družina, školní jídelna, školní výdejna, mateřská škola v Dubném a v Lipí. Od 1.1
2008 je MŠ Lipí samostatným subjektem, jehož zřizovatelem je obec Lipí. Základní škola je
plně organizovaná, má 9 ročníků. V některých ročnících jsou maximálně 2 paralelní třídy.
Většina žáků denně dojíždí z okolních vesnic (Čakov, Holubovská Bašta, Jankov, Holašovice,
Záboří, Křenovice, Jaronice, Žabovřesky, Třebín, Kaliště u Lipí, Lipí, Habří, Kvítkovice,
Branišov).
Provoz školy musí být uzpůsoben autobusové dopravě dojíždějících žáků.

C HARAKTERIST IKA

PEDAG OGICKÉHO SBORU :



Kvalifikovaný pedagogický sbor



Výchovný poradce
Preventista sociálně patologických jevů



Vychovatelky školní družiny



Správní a provozní zaměstnanci

C HARAKTERIST IKA

ŽÁKŮ

Kromě žáků z Dubného tvoří výraznou část dojíždějící žáci z okolních obcí. Dlouhodobé
zkušenosti jsou s integrací žáků se speciálními poruchami učení i žáků s jiným zdravotním
postižením. Každý integrovaný žák má vypracován svůj individuální vzdělávací plán, který je
pravidelně aktualizován a doplňován.
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4. U ČEBNÍ PLÁN
U ČEBNÍ
1.

PLÁN ROČNÍKOV Ý

S T U PE Ň

Povinné předměty

1.

2.

3.

4.

5.

ročník

ročník

ročník

ročník

ročník

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

24

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Český jazyk a literatura

8+1

8+1

7+1

6+1

6+1

40

-

-

-

1

1

Informační a komunikační -

Celkem

technologie
Prvouka

2

2

2+1

-

-

7

Vlastivěda

-

-

-

1

1+1

3

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Tělesná výchova

2

2+1

2+1

2+1

2

13

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

Celkem základní dotace

19

19

21

22

23

104

Celkem disponibilní

1

3

4

3

3

14

20

22

25

25

26

118

Celkem

dotace
Celkem v ročníku
2.

S T U PE Ň

Povinné předměty

6.

7.

8.

9.

ročník

ročník

ročník

ročník

Matematika

4

4+1

3+1

4+1

18

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Český jazyk a literatura

4+1

4+1

4+1

4+1

20

Německý jazyk

-

0+2

0+2

0+2

6
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Informační a komunikační

1

-

-

-

1

Dějepis

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

0

1

1

1

3

Fyzika

1+1

1+1

1+1

1

7

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

1

1+1

1

6

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Výchova ke zdraví

1

1

0+1

-

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

0+1

1

1

1

4

technologie

Celkem základní dotace

25

26

24

25

100

Celkem disponibilní dotace

3

3

7

5

18

Celkem v ročníku

28

29

31

30

118

C E L K OV Ý

U Č E B N Í PL Á N

RVP

Matematika a

ŠVP

1.

2.

sum

1.

2.

stupeň

stupeň

20

15

35

Matematika

44

27

71

Anglický jazyk
Český jazyk a
literatura
Německý jazyk

sum

stupeň

stupeň

20+4

15+3

35+7

9

12

21

35+5

15+5

50+10

0

0+6

0+6

1

1

2

Prvouka

6+1

0

6+1

Vlastivěda

2+1

0

2+1

4

0

4

její aplikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Informační a

1

1

2

Informační a

komunikační

komunikační

technologie

technologie

Člověk a jeho
svět

12

0

12

Přírodověda

38

Člověk a

0

11

11

Umění a kultura

0

8

8

občanství

0

3

3

Fyzika

0

4+3

4+3

Chemie

0

4

4

Přírodopis

0

8

8

Zeměpis

0

5+1

5+1

Hudební

5

4

9

7

6

13

0

2+1

2+1

10+3

8

18+3

5

3+1

8+1

Cvičení
z matematiky

0

0+3

0+3

Cvičení
z českého
jazyka

0

0+1

0+1

Výchova k

společnost
Člověk a příroda

Dějepis

0

12

21

21

10

22

výchova
Výtvarná
výchova
Člověk a zdraví

10

10

20

Výchova ke
zdraví
Tělesná výchova

Člověk a svět

5

3

8

práce

práce
Volitelné

0

0

0

předměty

Celkem
disponibilní
Celkem i

Člověk a svět

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

98

202

104

98

202

0

0

0

14

24

38

104

98

202

118

122

240

disponibilními

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně:
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Český jazyk se v 1. a ve 2. ročníku vyučuje komplexně. Od 3. ročníku je členěn na
Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a literární výchovu.
Využití disponobilní časové dotace za 1. stupeň:


Český jazyk posílen o 5 DH ve všech ročnících 1. stupně.



Matematika posílena o 4 DH od 2. ročníku.



Člověk a jeho svět o 2 DH, prvouka ve 3. ročníku, vlastivěda v 5. ročníku.



Člověk a zdraví o 3 DH ve 2., 3., a 4. ročníku.

Celkem 14 DH
Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně
Od 7. ročníku je povinně zařazen druhý cizí jazyk - němčina v časové dotaci 2 hodiny týdně.
Nabídka volitelných předmětů se každý rok mění podle zájmu a potřeb žáků.
Škola nabízí tyto volitelné předměty:


Cvičení z českého jazyka



Cvičení z matematiky



Základy administrativy a informatika



Společenská výchova



Sportovní hry



Využití disponibilní časové dotace:



Český jazyk: 4 DH ve všech ročnících 2. Stupně



Německý jazyk 6 DH
Matematika: 2 DH v 6., a 9. Ročníku



Člověk a společnost: 1 DH v 6. ročníku - výchova k občanství



Člověk a příroda: 5 DH, fyzika v 6., 7. a 8., ročníku posílena o 1 DH



Zeměpis v 7. a 8. ročníku též o 1 DH



Člověk a zdraví: 1 DH v 8. ročníku



Člověk a svět práce: 1 DH v 6. ročníku

Volitelné předměty: 4 DH, po 1 DH v 7. a 8. ročníku, 2 DH v 9. ročníku
Celkem: 24 DH
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5. U ČEBNÍ OSNOVY
M ATEMAT IKA

A JEJÍ APL IKACE

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

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. Pro tuto svoji
nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří
předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy,
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
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 polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy
změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že
změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a
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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 nebo grafických kalkulátorů. 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 je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit
problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a
podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje
vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou
v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný
počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což
umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v
rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji
informací.

M ATEMATIKA
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 1. STUPNI
Obsahové, časové a organizační vymezení:


je realizována v 1. až 9. ročníku



v 1. ročníku - 4 hodiny týdně



ve 2. až 5. ročníku – 5 hodin týdně



Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:


číslo a početní operace – osvojení aritmetických operací ve
složkách:dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění,
významové porozumění, získávání číselných údajů, seznámení se s
pojmem proměnná



závislosti, vztahy a práce s daty – rozpoznávání a uvědomění si
určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů
a grafů
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geometrie v rovině a prostoru – určování a znázorňování
geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a
prostoru



nestandardní aplikační úlohy a problémy – uplatňování logického
myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života (rozvoj
finanční gramotnosti)

Organizace


žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové
učebně a využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají
všechny dostupné vyučovací pomůcky.

Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována:
-

Osobnostní a sociální výchova

-

Environmentální výchova

-

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

-

Výchova demokratického občana

-

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 2. STUPNI
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:
-

Matematika poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné
pro orientaci v praktickém životě, tvoří základ pro úspěšné uplatnění se ve většině
oborů profesionální přípravy. Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty
(např. fyzika – převody jednotek, rovnice, zeměpis – měřítko mapy a plánu, výpočty,
chemie – řešení rovnic, převody jednotek,..)

-

Výuka matematiky je dotována těmito hodinami:
o 6. ročník 4 hodiny týdně
o 7. ročník 5 hodin týdně
o 8. ročník 4 hodiny týdně
o 9. ročník 5 hodin týdně

-

Předmět matematika je rozdělen do 4 tematických okruhů:
o číslo a proměnná
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o geometrie v rovině a v prostoru
o závislosti, vztahy a práce s daty
o nestandardní aplikační úlohy a problémy
Předmětem matematika prolínají průřezová témata:
-

Osobnostní a sociální výchova

-

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:
o osvojování a využívání matematických poznatků, dovedností a vztahů
postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů, poznávání jejich vlastností
a určování a zařazování pojmů
o rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů, vytváření zásoby
matematických nástrojů (pojmů, vztahů, vzorců, algoritmů, početních operací,
metod řešení úloh) a efektivní využívání osvojeného matematického aparátu
o rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných
situací), vyhodnocování matematického modelu, poznávání hranic jeho
použití, uvědomování si, že realita je složitější než její matematický model, že
daný model může být vhodný pro různé situace a jedna situace může být
vyjádřena různými modely
o provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbu
správného postupu při řešení slovních úloh a reálných problémů, realizaci a
vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo
problému
o zpřesňování vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, porozumění
matematickým termínům a symbolice a komunikaci na odpovídající úrovni
o rozvíjení zkušenosti s řešením úloh a problémů, poznávání možností
matematiky a uvědomování si skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými
způsoby
o rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, soustavnou
sebekontrolu při každém kroku postupu řešení, rozvíjení systematičnosti a
přesnosti, vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti
nebo pokusu a jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů
o rozvoj finanční gramotnosti
o

44





KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení






KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
tvořivému myšlení, logickému uvažování
a k řešení problémů







KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ –
vést žáky k všestranné a účinné
komunikaci







KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých
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vybírá a využívá pro efektivní řešení matematických
problémů vhodné způsoby, metody a strategie
samostatně či v kooperaci s ostatními žáky
vyhledává a třídí informace a na základě jejich
pochopení vyvozuje matematické zákonitosti
pracuje s obecně užívanými matematickými
termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje poznatky z matematiky i ostatních oblastí,
samostatně pozoruje, na základě osvojených
matematických a geometrických znalostí odhaduje
výsledky a porovnává je se skutečností – hodnotí
úspěch svého odhadu
na základě pochopení vlastností matematických
operací a geometrických závislostí tyto využívá
v tvůrčích činnostech
osvědčené matematické postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací,
sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
pochopí zadaný matematický problém, promyslí a
naplánuje jeho řešení, využívá k tomu
matematických dovedností, vlastního úsudku a
zkušeností
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby
řešení; užívá při řešení problémů logické a
matematické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí
formuluje a vyjadřuje myšlenky a názory v
logickém sledu formou zápisu, náčrtu, výpočtu
geometrické konstrukce a odpovědi
rozumí různým typům textů a grafů, přemýšlí o
nich, reaguje na ně
naslouchá druhým lidem, porozumí jim, vhodně na
ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje
svůj názor a vhodně argumentuje
rozumí běžně užívané základní matematické a
geometrické symbolice
konfrontuje své výsledky s výsledky ostatních,
obhajuje své řešení a posuzuje jeho správnost
při řešení úkolu účinně spolupracuje s ostatními
žáky
spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření
pravidel a příjemné pracovní atmosféry v týmu
v případě nepochopení matematického problému
požádá o pomoc pedagoga či spolužáka, též naopak
umí pomoci, je-li o to požádán
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného matematického úkolu


KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti




KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat
žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci









respektuje základní principy chování ke spolužákům
i učitelům
respektuje přesvědčení druhých lidí
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a
společenské normy
zapojuje se do školních i mimoškolních aktivit, které
s matematikou souvisí
dodržuje stanovená pravidla
používá účelně vybavení a učební pomůcky
(výukový software, geometrické pomůcky,..)
přizpůsobuje se novým pracovním podmínkám
respektuje a dodržuje pravidla učeben, které při
výuce matematiky používá

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

1. ročník


4 týdně, P

Téma
Číslo a početní operace

Učivo
Číselná řada do 20

Očekávané výstupy
žák:
-

Součet a rozdíl čísel
bez přechodu

desítky


Slovní úlohy

Součet a rozdíl čísel
s přechodem
desítky

zná číslice 0 - 20, umí
je napsat a přečíst
- zná význam více,
méně, první, poslední,
větší, menší, apod.
- umí seřadit čísla podle
velikosti
- porovnává čísla a
soubory prvků do 20
umí zakreslit čísla do 20 na
číselnou osu
žák:
zná a používá matematické
symboly +, -, =, je větší, je
menší
umí zapsat, přečíst a vyřešit
příklady na + a - do 20 bez
přechodu desítky
provádí rozklad na desítky a
jednotky
žák:
řeší jednoduché slovní úlohy
žák:
učí se sčítat a odčítat čísla v
oboru 0 - 20 s přechodem
desítky
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Průřezová témata
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a
škola

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

Geometrie v rovině a
v prostoru

Rovinné obrazce –
čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh
Geometrická tělesa
– krychle, kvádr, 
válec, koule

Orientace v
prostoru
Závislosti, vztahy a práce
s daty

Jednotky


žák:
rozlišuje a umí pojmenovat
jednoduché geometrické
útvary
žák:
seznamuje se s geometrickým
těles: krychle, kvádr, koule,
válec
geometrické útvary třídí podle
tvaru, velikosti, barev
žák:
orientuje se v prostoru nahoře, dole, vpřed, vzad, atd.
žák:
poznává značky pro metr, litr,
kilogram, korunu

2. ročník
 4+1 týdně, P
Téma
Číslo a početní operace

Učivo
Počítání do 20,
součet a rozdíl čísel
Počítání do 100,
čtení a zápis čísel 

Porovnávání čísel
do 100
Sčítání a odčítání
v oboru do 100




Zaokrouhlování
čísel na desítky
Slovní úlohy

Očekávané výstupy
žák:
umí zapsat a vyřešit příklady
na sčítání a odčítání do 20 s
přechodem desítky
žák:
umí zapsat a přečíst čísla do
100
umí zakreslit čísla do 100 na
číselnou osu
žák:
porovnává čísla do 100, umí je
seřadit vzestupně i sestupně
žák:
sčítá a odčítá čísla do 100 i s
přechodem desítky
zná význam závorek, počítá
příklady se závorkami
učí se zaokrouhlovat čísla na
desítky
učí se sčítat a odčítat více než
dvě čísla
žák:
učí se zaokrouhlovat čísla na
desítky
žák:
řeší slovní úlohy s výpočty do
100
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA

Vztah člověka k
prostředí
Násobení a dělení



Závislosti, vztahy a práce
s daty

Měření času

Geometrie v rovině a
prostoru

Základní
geometrické pojmy



Úsečka
Přímka
Jednotky délky
Geometrická tělesa
Polopřímky,
polopřímky opačné
Vzájemná poloha
dvou přímek

v rovině

žák:
učí se spoje násobilek 1, 2, 3,
4, 5,6, 7, 8, 9, 10
učí se dělit v oboru násobilek
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
řeší slovní úlohy na násobení a
dělení
žák:
seznamuje se s časovými
jednotkami hodina, minuta,
sekunda
učí se číst časové údaje na
různých typech hodin
žák:
umí si připravit pomůcky na
rýsování - tužku, pravítko
zná pojem bod, čára, přímka,
úsečka
žák:
narýsuje přímku, úsečku,
úsečku dané délky
žák:
umí změřit úsečku, odhaduje
její délku
žák:
pozná geometrická tělesa
krychli, kvádr, kouli, válec
žák:
seznamuje se s pojmy
polopřímky, opačné
polopřímky
žák:
seznamuje se s pojmy
různoběžky, rovnoběžky,
kolmice

3. ročník
 4+1 týdně, P
Téma
Číslo a početní operace
Číselný obor 0 - 1000

Učivo
Číselná řada do
1000




Očekávané výstupy
žák:
čte a píše trojciferná čísla
zakreslí obraz daného čísla na
číselné ose
porovnává čísla do 1000
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VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Součet a rozdíl
čísel do 1000 

Řešení slovních
úloh

žák:
řeší slovní úlohy do 1000

Zaokrouhlování

žák:
učí se zaokrouhlovat čísla na
desítky a stovky
žák:
učí se užívat spojů všech
násobilek
učí se násobit a dělit i se zbytkem
dvojciferné číslo jednociferným
žák:
řeší jednoduché rovnice
žák:
rozlišuje jednotky délky a používá
je k měření

Násobení a
dělení



Rovnice
Geometrie v rovině a
v prostoru

Geometrie v rovině a
v prostoru

umí sčítat a odčítat dvojciferná
čísla zpaměti i písemně
žák:
učí se sčítat a odčítat čísla do 1000
zpaměti a písemně
umí sčítat a odčítat dvojciferná
čísla zpaměti i písemně

Měření –
rozměry
geometrických
útvarů
Rýsování
geometrických
útvarů
Vzájemná
poloha dvou
přímek v rovině
Jehlan, kužel,
kvádr, krychle,
koule

Objevujeme Evropu
a svět
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu
a svět
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

Žák:
Rozeznává a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině
žák:
zná pojmy různoběžky,
rovnoběžky, kolmice
žák:
pozná, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvaryjehlan,
kužel, kvádr, koule, krychle

4. ročník


4+1 týdně, P

Téma
Číslo a početní operace

Učivo
Číselná řada do
milionu

Očekávané výstupy
žák:
umí zapsat a přečíst čísla do
milionu
zobrazí čísla na číselné ose
porovnává čísla do milionu a
řeší příslušné nerovnice
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VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Objevujeme Evropu a
svět
Nerovnice
Zaokrouhlování
čísel
Součet a rozdíl
čísel do milionu
Písemné
algoritmy
násobení a
dělení
Slovní úlohy

žák:
porovnává čísla do milionu a
řeší příslušné nerovnice
žák:
zaokrouhluje čísla na statisíce,
desetitisíce, tisíce, sta, desítky
žák:
sčítá a odčítá zpaměti i písemně
do milionu
žák:
učí se písemně násobit jedno a
dvojciferným činitelem
učí se písemně dělit
jednociferným dělitelem
žák:
řeší jednoduché slovní úlohy i
na dva až tři početní výkony

žák:
modeluje a určí část celku,
zapíše ve formě zlomku,
porovnává, sčítá a odčítá zlomky
se stejným jmenovatelem
Jednotky
žák:
ENVIRONMENTÁLNÍ
zná jednotky hmotnosti, délky,
VÝCHOVA
objemu a času
Vztah člověka k
prostředí
Vzájemná
žák:
poloha dvou
učí se sestrojit rovnoběžky a
přímek v rovině různoběžky
učí se sestrojit kolmici pomocí
trojúhelníku s ryskou
pozná přímky rovnoběžné,
různoběžné, kolmé
Rýsování
žák:
geometrických
umí narýsovat kružnici a
útvarů
trojúhelník
učí se rýsovat čtverec a obdélník
seznamuje se s pojmem
trojúhelníková nerovnost
Obsah čtverce a žák:
obdélníka ve
učí se určovat obsah rovinných
čtvercové síti
obrazců pomocí čtvercové sítě
Jednotky obsahu žák:
Zlomky

Závislosti, vztahy a práce
s daty
Geometrie v rovině a
v prostoru

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
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Grafický součet
a rozdíl úseček
Číslo a početní operace

Násobení a
dělení zpaměti

Jednoduché
rovnice

řeší jednoduché slovní úlohy na
výpočty obsahu čtverce a
obdélníka
žák:
učí se sestrojit grafický součet a
rozdíl úseček
žák:
učí se pamětně násobit a dělit
jednociferným číslem
ovládá pamětné dělení se
zbytkem v oboru malé násobilky
žák:
učí se řešit jednoduché rovnice

5. ročník
 4+1 týdně, P
Téma
Číslo a početní operace

Učivo
Číselná řada do
milionu

Očekávané výstupy
žák:
porovnává přirozená čísla a
zobrazuje je na číselné ose
umí zapsat přirozené číslo v
desítkové soustavě

Zaokrouhlování

žák:
zaokrouhluje přirozená čísla s
požadovanou přesností
žák:
umí sčítat a odčítat zpaměti a
písemně do milionu
žák:
písemně násobí trojciferným
činitelem
písemně dělí jedno a
dvouciferným dělitelem
umí násobit deseti, stem, tisícem
žák:
pamětně dělí a násobí přirozená
čísla
umí násobit deseti, stem, tisícem
žák:
řeší slovní úlohy jednoduché i
složené

Součet a rozdíl
čísel do milionu
Písemné
algoritmy
násobení a
dělení
Pamětné dělení
a násobení
Slovní úlohy

Závislosti, vztahy a práce s
daty

Jednotky

Číslo a početní operace

Desetinná čísla

žák:
převádí jednotky času, objemu,
hmotnosti a délky
žák:
řeší jednoduché slovní úlohy s
desetinnými čísly
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Průřezová témata
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a
svět

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

Zlomky

Geometrie v rovině a
prostoru

Konstrukce
čtverce,
obdélníka,
trojúhelníka,
rýsování
kružnice

Obvod a obsah
základních
rovinných
útvarů

Závislosti, vztahy a práce
s daty

Tabulky, grafy,
diagramy

Nestandartní aplikační
úlohy a problémy

Nestandartní
slovní úlohy,
číselné a
obrázkové řady,
prostorová
představivost

přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty
porozumí významu znaku minus
pro zápis celého záporného čísla
a toto číslo vyznačí na číselné
ose
žák:
zná pojem zlomek, pozná a
dokáže vyznačit polovinu,
třetinu, čtvrtinu, atd.
sčítá zlomky se stejným
jmenovatelem
žák:
zná pojmy rovina, trojúhelník
pravoúhlý, rovnoramenný,
rovnostranný
umí sestrojit obecný a pravoúhlý
trojúhelník
umí sestrojit kružnici, čtverec,
obdélník
dbá na přesnost a čistotu
rýsování
žák:
umí změřit a vypočítat obvod
trojúhelníka
vypočítá obvod a obsah čtverce
a obdélníka
dbá na přesnost a čistotu
rýsování
žák:
doplňuje řady čísel a tabulky
čte sloupcový diagram
čte jednoduché grafy v soustavě
souřadnic
žák:
řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení
je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech školské
matematiky

6. ročník

Téma

4 týdně, P
Téma

Očekávané výstupy
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Číslo a proměnná

Přirozená čísla

Geometrie v rovině a
v prostoru

Geometrické
útvary v rovině

Číslo a proměnná

Desetinná čísla

Dělitelnost
přirozených
čísel

Geometrie v rovině a v
prostoru

Úhel a jeho
velikost

žák:
čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla
provádí početní operace s
přirozenými čísly zpaměti i písemně
umí zobrazit přirozené číslo na
číselné ose
zaokrouhluje přirozená čísla
žák:
užívá a rozlišuje pojmy přímka,
polopřímka, úsečka
rýsuje lineární útvary, převádí
jednotky délky, obsahu
umí vypočítat obvod čtverce,
obdélníku, trojúhelníku, obsah
čtverce a obdélníku
charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
používá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných
útvarů
žák:
čte a zapisuje desetinná čísla
umí zobrazit desetinné číslo na
číselné ose
porovnává a zaokrouhluje desetinná
čísla
převádí jednotky délky, hmotnosti,
obsahu a objemu
písemně sčítá, odečítá, násobí a dělí
desetinná čísla
řeší úlohy z praxe vedoucí k
výpočtům s desetinnými čísly
žák:
zná pojem násobek, dělitel, používá
kritéria dělitelnosti
rozeznává prvočíslo, číslo složené,
rozloží číslo na součin prvočísel
určuje čísla soudělná a nesoudělná
určuje největšího společného
dělitele, nejmenší společný násobek
dvou a tří přirozených čísel
řeší slovní úlohy s využitím
dělitelnosti
žák:
narýsuje a změří daný úhel
užívá jednotky stupeň a minuta
graficky sčítá a odečítá úhly a umí
narýsovat osu úhlu
rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
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OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj
schopností
poznávání

Osová
souměrnost

Trojúhelník

Krychle a kvádr

provádí početní operace s velikostmi
úhlů
pozná dvojice vedlejších úhlů a
vrcholových úhlů, umí využít jejich
vlastnosti
žák:
 načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru v osové
souměrnosti
 pozná útvary osově
souměrné a shodné útvary
určí osu souměrnosti osově
souměrných útvarů
žák:
 určí a znázorní různé druhy
trojúhelníků a zná jejich
vlastnosti
 umí sestrojit těžnice, výšky v
trojúhelníku
umí sestrojit kružnici opsanou a
vepsanou
žák:
 charakterizuje jednotlivá
tělesa
 umí načrtnout, narýsovat síť
a z ní vymodelovat těleso
 načrtne a sestrojí obraz
krychle a kvádru ve volném
rovnoběžném promítání
 vypočítá povrch krychle a
kvádru
 odhaduje a vypočítá objem
krychle a kvádru
řeší slovní úlohy z praxe na výpočet
povrchu a objemu krychle a kvádru

7. ročník
 5 týdně, P
Téma
Číslo a proměnná

Učivo
Zlomky

Očekávané výstupy
žák:
 čte a zapisuje zlomky,
modeluje a zapisuje
zlomkovou část celku
 převádí zlomky na desetinná
čísla a naopak
 rozšiřuje a krátí zlomek, zná
základní tvar zlomku
 zobrazí zlomek na číselné
ose, porovnává zlomky
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upraví smíšené číslo na
zlomek a naopak, určí
převrácené číslo k danému
zlomku
 provádí početní operace se
zlomky
upraví složený zlomek
žák:
 rozlišuje a umí zobrazit
kladná a záporná čísla na
vodorovné i svislé číselné
ose
 určí absolutní hodnotu
daného čísla a chápe její
geometrický význam, chápe
pojem opačné číslo,
porovnává desetinná čísla
 provádí početní operace s
celými čísly
řeší slovní úlohy z praxe na využití
celých čísel
žák:
 zobrazí racionální číslo na
číselné ose
 určí absolutní hodnotu
racionálního čísla,
porovnává racionální čísla
 určí číslo opačné k
racionálnímu číslu
provádí početní operace s
racionálními čísly
žák:
 určí shodné rovinné útvary
 užívá věty o shodnosti
trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
umí sestrojit trojúhelník z daných
prvků
žák:
 umí vyjádřit poměr mezi
danými hodnotami, rozlišuje
postupný poměr
 zvětšuje a zmenšuje veličiny
v daném poměru, rozšiřuje a
krátí dané poměry
 dělí celek na části v daném
poměru, řeší modelováním a
výpočtem situace vyjádřené
poměrem


Celá čísla

Racionální čísla

Geometrie v rovině a
v prostoru

Číslo a proměnná

Shodnost
trojúhelníků

55

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

pracuje s měřítky map a
plánů
řeší slovní úlohy z praxe na využití
poměru
žák:
 určí vztah přímé a nepřímé
úměrnosti, vyjádří funkční
vztah tabulkou, grafem,
rovnicí
řeší slovní úlohy z praxe na využití
přímé a nepřímé úměry
žák:
 chápe pojem jedno procento,
vyjádří část celku pomocí
procent a naopak
 chápe pojem promile
řeší aplikační úlohy na procenta
žák:
 umí charakterizovat pojem
rovnoběžníku, rozlišuje
různé typy rovnoběžníků
 umí sestrojit rovnoběžník
odhaduje a vypočítá obvod a obsah
rovnoběžníku a obsah trojúhelníku
žák:
 rozpozná a pojmenuje
lichoběžník
 umí sestrojit lichoběžník
 vypočítá obvod a obsah
lichoběžníku
řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k
výpočtu obvodu a obsahu
lichoběžníku
žák:
 načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru ve středové
souměrnosti
 užívá středovou a osovou
souměrnost v úlohách z
praxe
určí středově souměrný útvar, určí
jeho střed souměrnosti


Závislosti, vztahy a práce
s daty

Přímá a nepřímá
úměrnost

Číslo a proměnná

Procenta

Geometrie v rovině a
v prostoru

Rovnoběžníky

Lichoběžníky

Středová
souměrnost

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

8. ročník
 3+1 týdně, P
Téma
Číslo a proměnná

Učivo
Druhá mocnina
a odmocnina

Očekávané výstupy
žák:
 určí druhou mocninu a
odmocninu výpočtem,
pomocí tabulek, kalkulátoru
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Průřezová témata

Geometrie v rovině a
v prostoru

Číslo a proměnná

užívá druhou mocninu a odmocninu
ve výpočtech
Reálná čísla
žák:
chápe pojem reálné číslo
Pythagorova
žák:
věta
 rozliší odvěsny a přepony
pravoúhlého trojúhelníku
 zná Pythagorovu větu, užívá
poznatků při výpočtu délek
stran pravoúhlého
trojúhelníku
řeší slovní úlohy vedoucí k využití
Pythagorovy věty
Mocnina
žák:
s přirozeným
 zná pojem mocnina s
mocnitelem
přirozeným mocnitelem,
provádí početní operace s
mocninami s přirozeným
mocnitelem
zapíše číslo jako součin čísla od 1
do 10 a mocniny čísla 10
Výrazy
žák:
 rozumí pojmu výraz, určí
hodnotu číselného výrazu
zapíše pomocí výrazu s proměnnou
slovní text, umí dosadit do výrazu s
proměnnou
Mnohočleny
žák:
 rozumí pojmu mnohočlen,
sčítá, odečítá mnohočleny,
násobí mnohočlen
mnohočlenem, mnohočlen
jednočlenem
 upraví výraz vytýkáním před
závorku
užívá vzorce
Kruh, kružnice
žák:
 určí vzájemnou polohu
přímky a kružnice,
vzájemnou polohu dvou
kružnic
vypočítá délku kružnice, obvod a
obsah kruhu, řeší slovní úlohy z
praxe
Lineární rovnice žák:
 užívá a zapisuje vztah
rovnosti
 řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav,
provádí zkoušku řešení
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OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

vypočítá hodnotu neznámé
ze vzorce po dosazení
číselných hodnot všech
daných veličin
řeší slovní úlohy vedoucí k
výpočtům lineárních rovnic
žák:
 charakterizuje válec, sestrojí
síť válce
 vypočítá povrch a objem
válce
řeší slovní úlohy z praxe vedoucí na
výpočet povrchu a objemu válce
žák:
využívá Thaletovy kružnice v
konstrukčních úlohách
žák:
 rozezná a pojmenuje hranol
 načrtne a narýsuje obraz
tělesa v rovině, síť hranolu
odhaduje a vypočítává povrch a
objem hranolu


Geometrie v rovině a
v prostoru

Válec

Thaletova
kružnice
Hranoly

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

9. ročník
 4+1 týdně, P
Téma
Číslo a proměnná

Učivo
Lomené výrazy

Rovnice
s neznámou ve
jmenovateli

Soustava
lineárních
rovnic

Očekávané výstupy
žák:
 určuje podmínky, za kterých
má daný lomený výraz
smysl
 rozkládá výraz na součin
(vytýkáním, pomocí vzorců)
 krátí a rozšiřuje lomené
výrazy
 provádí početní operace s
lomenými výrazy
převádí složený lomený výraz na
násobení dvou lomených výrazů
žák:
 řeší rovnice s neznámou ve
jmenovateli s využitím
znalostí o lomených
výrazech
řeší slovní úlohy vedoucí na rovnice
s neznámou ve jmenovateli
žák:
 řeší soustavu dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
(metoda sčítací, dosazovací)
řeší slovní úlohy pomocí soustavy
lineárních rovnic
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

Závislosti, vtahy a práce s daty Funkce

žák:
rozezná funkční vztah od
jiných vztahů
 určí definiční obor funkce a
množinu hodnot funkce
 sestrojí graf lineární funkce,
kvadratické funkce bez
lineárního a absolutního
členu a nepřímé úměrnosti,
řeší graficky soustavu dvou
rovnic o dvou neznámých
užívá probrané funkce při řešení
úloh z praxe
žák:
řeší úlohy z praxe na jednoduché
úrokování


Číslo a proměnná

Procenta

Geometrie v rovině a
v prostoru

Tělesa

žák:





Množina bodů
dané vlastnosti

žák:


Podobnost
trojúhelníků

žák:
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charakterizuje jednotlivá
tělesa - jehlan, kužel, koule
umí narýsovat síť jehlanu,
kužele a z ní těleso
vymodelovat
vypočítá povrch a objem
jehlanu, kužele, koule
umí sestrojit jednoduché
konstrukce, rozumí pojmu
množiny všech bodů dané
vlastnosti
rozliší shodné a podobné
rovinné útvary
užívá věty o podobnosti
trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti

J AZYK

A JAZYKOV Á KOMU NIK ACE

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve
vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným
znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové
vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně
vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a
prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český
jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
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. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho
mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských
skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k
úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně,
učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní
místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a
esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení
(mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě
přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky,
prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve
škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí
posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem
jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a
dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti
porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k
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zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny
informací, ale i předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí
se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a
produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou
pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím
Dramatické výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
C Í L OV É

ZA M Ě Ř E N Í V ZD Ě L ÁV A CÍ OB L AS T I

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
-

chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a
kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního
společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání

-

rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního
zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství

-

vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování
názorů

-

zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a
rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace

-

samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření

-

získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama

-

individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
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Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní
(lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost
sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové
kompetence jazykové výuky.
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.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž
cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit
sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě,
kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.
Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten
mu/jí pomoci.

A NGLICKÝ

JAZYK

C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

ANGLICKÝ JAZYK - 1. STUPEŇ
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu:
-

- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto
předmětu

-

osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v
cizím jazyce

-

získávání schopnosti dorozumět se s cizincem, komunikovat s ním, hovořit o
jednoduchých tématech, reagovat na běžné situace

-

získání schopnosti číst s porozuměním přiměřeně náročné texty

-

porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení

-

poznání tradic a kultury anglicky mluvících zemí
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Výuka je založena na modelu britské angličtiny.
Formy realizace
-

skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu, samostatná

-

práce, práce se slovníkem, hry, soutěže, písně v originále, výukové programy na
PC,časopisy

V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Multikulturní výchova

Časová dotace
Anglický jazyk je vyučován v 3. až 5. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně. Výuka
je realizována převážně v kmenových třídách, je možno využívat učebnu výpočetní techniky.
Výchovné a vzdělávací strategie

ANGLICKÝ JAZYK - 2. STUPEŇ
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Anglický jazyk je vyučován v 6. až 9. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně. Žáci
tvoří skupiny pro cizí jazyk ze všech tříd daného ročníku.
Výuka je realizována převážně v kmenových třídách. Je možné využívat učebnu
výpočetní techniky.
Vzdělávací obsah předmětu


získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto
předmětu



osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v
cizím jazyce



získávání schopnosti dorozumět se s cizincem, komunikovat s ním, hovořit o
jednoduchých tématech, reagovat na běžné situace v cizojazyčném prostředí



získání schopnosti číst s porozuměním přiměřeně náročné texty v anglickém jazyce



porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení
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získání schopnosti napsat přiměřeně dlouhý a obsahově náročný text v cizím jazyce



poznání kultury a tradic anglicky mluvících zemí, vyhledávání nejdůležitějších informací
o nich



pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného
porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných
národů
Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také s

výrazy americké angličtiny.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
-

Osobnostní a sociální výchova

-

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

-

Multikulturní výchova

Formy realizace


skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu, samostatná
práce, práce se slovníkem, hry, soutěže, písně v originále, výukové programy na PC,
časopisy, krátkodobé projekty



KOMPETENCE K UČENÍ –
umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je
pro celoživotní učení




KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat
žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování
a k řešení problémů






KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ – vést
žáky k všestranné a účinné
komunikaci





vybírá, vyhledává a třídí jazykové poznatky
uvádí mluvnické, slohové a literární poznatky do
souvislostí a propojuje je do širších společenských a
kulturních celků
poznává smysl a cíl učení jazyka a má k němu pozitivní
vztah
kriticky hodnotí získané jazykové vědomosti a
dovednosti a diskutuje o nich
rozpozná a pochopí vzniklý problém, přemýšlí o jeho
příčinách
využívá získané jazykové vědomosti a dovednosti
k vhodnému řešení problémových situací
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a své
výsledky
vyjadřuje s výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném
i v mluveném projevu
formuluje ústně i písemně dojmy z četby a poslechu
literárních děl
využívá získané komunikativní dovednosti v životě
rozumí různým typům textů a jazykových záznamů
64




KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ – rozvíjet u
žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a
druhých







KOMPETENCE OBČANSKÉ
připravovat žáky jako svobodné

a zodpovědné osobnosti,
uplatňující svá práva a plnící

své povinnosti
KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti
a dovednosti při profesní
orientaci






reaguje na různé informační a komunikační prostředky
a zároveň je umí aplikovat v praxi
umí argumentovat a kultivovaně si obhájit svůj názor
účinně spolupracuje ve skupině a přijímá nové role
v pracovních činnostech
podílí se na vytváření kvalitních mezilidských vztahů
umí poskytnout pomoc nebo o ni požádat
debatuje vhodně v rámci celé třídy
chápe potřebu spolupráce
respektuje a toleruje názory ostatních lidí
chápe společenské normy a zákony
chová se zodpovědně v krizových situacích
respektuje a oceňuje tradice a kulturní i historické
dědictví
chápe ekologické souvislosti a přispívá k ochraně
zdraví, a trvale udržitelnému rozvoji společnosti
dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky
adaptuje se na změněné pracovní podmínky
využívá znalosti a dovednosti získané z jednotlivých
jazykových oblastí v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost
přemýšlí o dalším vhodném jazykovém vzdělávání

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

3. ročník
 3 týdně, P
Téma
Představení se

Učivo
Vazba I am

Očekávané výstupy
žák:
umí pozdravit, rozloučí se,
představí se, osloví osobu

Čísla

Čísla od 1 do 20

Ve škole

žák:
umí počítat do dvaceti
žák:
dokáže pojmenovat školní potřeby,
udá jejich barvu a počet

Slovní zásoba –
škola

Instrukce
Whatisthis?
Whatcoloristhis?
Slovní zásoba
žák:
rodina
umí pojmenovat členy rodiny
I havegot

Moje rodina

Zvířata

Slovní zásoba
zvířata

žák:
umí pojmenovat některá zvířata
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

Vyjádření pocitů

Přídavná jména

Lidské tělo

Slovní zásoba
lidské tělo
She/he has got
Slovní zásoba
oblečení
I have got
Popis osoby
Slovní zásoba nábytek

Oblečení

Vybavení místnosti
Svátky

Vánoce
Velikonoce

žák:
vyjádří pocit radosti, smutku,
žízně, hladu, libosti a nelibosti
žák:
pojmenuje základní části lidského
těla
žák:
pojmenuje běžné části oblečení
žák:
pojmenuje běžné vybavení
místnosti
žák:
seznamuje se s tradicemi a zvyky
anglicky mluvících národů

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

4. ročník
 3 týdně, P
Téma
Jídlo

Učivo
Jídlo
I like, I don´t 
like

Zvířata - safari
Oblíbené předměty

Slovní zásoba zvířata
There is, there
are

Předložky místa

Abeceda

Hláskování

Dny a měsíce

Slovní zásoba

Svátky

Vánoce,
Velikonoce

Sporty a činnosti

Přítomný čas
průběhový

Slovní zásoba

Očekávané výstupy
žák:
pojmenuje běžné potraviny
vyjádří oblibu jednotlivých
potravin
žák:
pojmenuje zvířata
žák:
umí popsat vzájemnou pozici
objektů
mluví o tom, kde se různé
předměty nacházejí
žák:
hláskuje jednoduchá slova
žák:
umí vyjmenovat názvy dní a
měsíců
žák:
seznamuje se s tradicemi a zvyky
anglicky mluvících národů
žák:
tvoří názvy činností příponou -ing
mluví o svých zálibách a trávení
volného času
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a
sebepojetí

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

5. ročník
 3 týdně, P
Téma
Počasí

Učivo
Přídavná jména


Čas

What´s the
time? Televizní
program

Škola

to have got–
otázky
rozvrh hodin
What do you do
in your free
time?

Volný čas

Očekávané výstupy
žák:
vyjádří jaké je počasí
žák:
umí říct kolik je hodin
umí vyjádřit postoj k různým
televizním programům
žák:
umí pojmenovat školní předměty

Tradice a zvyky

Vámoce,
Velikonoce
Halloween etc.

žák:
umí se zeptat na volný čas,
odpovědět
mluví o zálibách během celého
týdne
žák:
popisuje, jakým dopravním
prostředkem se dostává do školy
umí pojmenovat základní dopravní
prostředky
žák:
umí nazvat základní povolání
žák:
umí počítat do sta
žák:
seznamuje se s tradicemi a zvyky
anglicky mluvících zemí

Datum

Řadové
číslovky

žák:
umí vyjádřit datum

Učivo
Osobní,
přivlastňovací 
zájmena
Neurčitý člen 
to be, to have
got

Osobní údaje

Očekávané výstupy
žák:
umí používat základní slovní
zásobu
umí pozdravit, oslovit a představit
sebe i druhé
umí poděkovat

Dopravní prostředky

How do you get
to school?

Povolání

What´s your
job?
Čísla1-100

Čísla

Průřezová témata

VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímá
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy

6. ročník
 3 týdně, P
Téma
Já a moje rodina
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Průřezová témata

Ukazovací
zájmena

Škola

Volný čas
Denní režim

Číslovky
Čas

My town, my house

Reálie

umí vyjádřit souhlas a nesouhlas,
radost
 čte potichu krátké texty obsahující
převážně známé jazykové
prostředky
 vyhledává v textu odpovědi na
otázky a potřebné informace
 vyžádá si jednoduchou informaci
 rozumí krátké konverzaci dvou
osob a chápe její obsah a smysl
Školní předměty žák:
Rozvrh hodin  umí používat základní slovní
Čas
zásobu
to havegot
 čte potichu krátké texty obsahující
převážně známé jazykové
prostředky
 vyhledává v textu odpovědi na
otázky a potřebné informace
 vyžádá si jednoduchou informaci
 písemně obměňuje krátké texty
rozumí krátké konverzaci dvou
osob a chápe její obsah a smysl
Slovní zásoba
žák:
Přítomný čas
umí hovořit o svém denním režimu
prostý
Otázky, zápor
do does
Přítomný čas
průběhový
Číslovky
žák:
1 - 100
umí používat základní slovní
zásobu
Roční období,
žák:
měsíce, dny  umí používat základní slovní
v týdnu, datum
zásobu
vyžádá si jednoduchou informaci
Předložky místa žák:
Thereis
 umí používat základní slovní
There are
zásobu
 vyhledává v textu odpovědi na
otázky a potřebné informace
vyžádá si jednoduchou informaci
Svátky a tradice žák:
seznamuje se s tradicemi a zvyky
anglicky mluvících zemí
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VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA

Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita

7. ročník
 3 týdně, P
Téma
Popis osoby, schopnosti

Čas

Učivo
Osobní údaje
Přídavná jména
Přítomný čas
prostý a
průběhový,
způsobová
slovesa
Datum
Řadové
číslovky
Měsíce
Časové
předložky

Počasí

Přídavná jména
Roční období

Cestování a zážitky

Minulý čas
prostý
Pravidelná a
nepravidelná
slovesa
Počitatelná a
nepočitatelná
podstatná jména
Použití členů,
some, any
Vyjadřování
množství

Jídlo
V restauraci

Očekávané výstupy
žák:
umí hovořit o sobě, vyjádří, co
dělá a umí
umí popsat různé zvyky a činnosti
umí vyjádřit čas a časové určení
rozumí jednoduchému psanému
textu
Vypráví o minulosti
dokáže formulovat jednoduché
otázky a odpovídat na ně
rozumí jednoduchému poslechu

Průřezová témata

Očekávané výstupy
žák:
hovoří o své rodině
vypráví o minulosti

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje,
praktická etika
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Lidské vztahy

8. ročník
 3 týdně, P
Téma
Život v minulosti
Rodina

Učivo
Minulý čas
prostý
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Pravidelná a
nepravidelná
slovesa
Volný čas
Svět v budoucnosti, moderní
technologie
Příroda, svět kolem nás

Kultura, zábava, média

Přítomný čas
prostý
like + ing
Budoucí čas (
will, going to)
I think/ I
don´tthink
Minulý čas
průběhový
Časové
předložky
Přídavná jména
- stupňování
Přídavná jména,
osobnosti

9. ročník
 3 týdně, P
Téma
Učivo
Povolání
Popis osoby
Vlastnosti
Přítomný čas (prostý,
průběhový)
Přídavná jména
I wouldlike
Móda
Předpřítomný čas
Nakupování
Since, for
Londýn
Společnost a její
problémy

umí vyjádřit zákaz
porozumí jednoduchému textu a
poslechu
formuluje otázky
reaguje na dotazy učitele
hovoří o svých zážitcích
dokáže napsat krátkou zprávu,
popis
má základní poznatky o anglicky
mluvících zemích

Sebepoznání a
sebepojetí
Hodnoty, postoje,
praktická etika

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Poznávání lidí
Komunikace
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímá

Očekávané výstupy
žák:
umí vyjádřit svůj názor
hovoří o svých vlastnostech a
zájmech, zkušenostech
umí napsat krátký text
porozumí textu a poslechu
reaguje na dotazy učitele
má základní znalosti o anglicky
mluvících zemích

Orientace ve městě,
předložky, reálie
Přítomný čas
Minulý čas
Budoucí čas
I think

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace
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Pravidla

Způsobová slovesa
Příkaz, zákaz

Zdraví

Slovní zásoba
Části těla, nemoci
Modální slovesa
Should / shouldn´t
Přídavná jména
Vyjadřování emocí
Předpřítomný čas

Pocity a nálady,
zkušenosti

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
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Č ESKÝ

JAZYK A LITERAT URA

C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU - 1. STUPEŇ
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech
ročnících


v 1. – 3. ročníku 9 hodin týdně



ve 4. – 5. ročníku 7 hodin týdně

Je formálně členěn na tři okruhy


komunikační a slohovou výchovu



jazykovou výchovu



literární výchovu

Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:
-

zvládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě

-

rozvoj komunikačních schopností

-

osvojování a rozvíjení čtenářských schopností

-

využívání různých zdrojů informací /tištěné, elektronické apod./ pro rozšiřování
znalostí a dovedností potřebných pro další rozvoj

Realizace průřezových témat
V předmětu se kromě vzdělávacího obsahu realizují tematické okruhy průřezového tématu:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Environmentální výchova
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Mediální výchova

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU – 2. STUPEŇ
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět


v 6. ročníku 5 hodin týdně



v 7. - 9. ročníku – 5 hodin týdně



V 9. ročníku je povinně volitelný předmět cvičení z českého jazyka, který se vyučuje1
hodinu týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:
-

dovednosti vyjadřovat se souvisle správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v
běžných situacích

-

získání pro život významné dovednosti, spojené s mnohostrannou komunikací,
zvládnutí ústního a písemného vyjadřování ve vztahu k odlišným adresátům,
schopnosti vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi

-

poznávání bohatosti českého jazyka, jeho slovní zásoby a dovednosti používat
pravidla stylistiky

-

praktické zvládnutí základů českého pravopisu

-

orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama

-

porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání
záměru autora, hlavní myšlenky

-

vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

-

využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,
Internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a
sebevzdělávání

-

utváření čtenářského vkusu a vytvoření trvalého zájmu o četbu

-

pochopení funkce divadla, filmu, televize a ostatních médií a zorientování se v jejich
nabídce z hlediska kvality
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Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s literární výchovou, slohem,s
dějepisem (např. období Velké Moravy – význam činnosti Konstantina a Metoděje, husitství,
období pobělohorské, období národního obrození), informatikou (komunikace
prostřednictvím elektronické pošty) hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama,
písničkáři…)
Předmětem prolínají průřezová témata:
V předmětu se kromě vzdělávacího obsahu realizují tematické okruhy průřezového tématu:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Environmentální výchova



Mediální výchova

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

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



KOMPETENCE K UČENÍ –
umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je
pro celoživotní učení




KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat
žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování
a k řešení problémů
KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ – vést






vybírá, vyhledává a třídí jazykové poznatky
uvádí mluvnické, slohové a literární poznatky do
souvislostí a propojuje je do širších společenských a
kulturních celků
poznává smysl a cíl učení jazyka a má k němu pozitivní
vztah
kriticky hodnotí získané jazykové vědomosti a
dovednosti a diskutuje o nich
rozpozná a pochopí vzniklý problém, přemýšlí o jeho
příčinách
využívá získané jazykové vědomosti a dovednosti
k vhodnému řešení problémových situací
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a své
výsledky
vyjadřuje s výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném
i v mluveném projevu
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žáky k všestranné a účinné
komunikaci








KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ – rozvíjet u
žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a
druhých







KOMPETENCE OBČANSKÉ
připravovat žáky jako svobodné

a zodpovědné osobnosti,
uplatňující svá práva a plnící

své povinnosti
KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti
a dovednosti při profesní
orientaci






formuluje ústně i písemně dojmy z četby a poslechu
literárních děl
využívá získané komunikativní dovednosti v životě
rozumí různým typům textů a jazykových záznamů
reaguje na různé informační a komunikační prostředky
a zároveň je umí aplikovat v praxi
umí argumentovat a kultivovaně si obhájit svůj názor
účinně spolupracuje ve skupině a přijímá nové role
v pracovních činnostech
podílí se na vytváření kvalitních mezilidských vztahů
umí poskytnout pomoc nebo o ni požádat
debatuje vhodně v rámci celé třídy
chápe potřebu spolupráce
respektuje a toleruje názory ostatních lidí
chápe společenské normy a zákony
chová se zodpovědně v krizových situacích
respektuje a oceňuje tradice a kulturní i historické
dědictví
chápe ekologické souvislosti a přispívá k ochraně
zdraví, a trvale udržitelnému rozvoji společnosti
dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky
adaptuje se na změněné pracovní podmínky
využívá znalosti a dovednosti získané z jednotlivých
jazykových oblastí v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost
přemýšlí o dalším vhodném jazykovém vzdělávání

1. ročník
 8+1 týdně, P
Téma
Čtení, psaní a jazyková kultura

Učivo
Věta, slovo,
slabika, hláska
Písmeno malé,
velké, tištěné a
psané
Hlasité a tiché
čtení

Prosba,
poděkování,
omluva,
blahopřání
Reprodukce
textu

Očekávané výstupy
žák:
rozlišuje věty, slova, slabiky a
hlásky z hlediska potřeb čtení a
psaní
žák:
poznává písmena abecedy ve
vztahu jim odpovídajícím hláskám
žák:
srozumitelně artikuluje, mluví,
uvědoměle čte se správnou
intonací, správně vyslovuje délky
hlásek
žák:
sděluje krátké zprávy a
převypravuje mluvené projevy
žák:
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Průřezová témata

Přepis a opis

Psaní podle
diktátu



Velká písmena
na začátku jmen
a vět
Psaní číslic
Vytváření
základů
rukopisu
Recitace básní

Seznámení
s ilustracemi a
dětskými
časopisy

reprodukuje text podle obrázkové
osnovy
žák:
dokáže opsat a přepsat písmo do
dané podoby
správně sedí, dovede umístit sešit
na plochu a řídit jeho sklon podle
laterality, dodržuje hygienu zraku
učí se hygienické návyky při psaní
žák:
dokáže psát jednoduchý diktát
jednotlivých slov a vět
žák:
píše velká počáteční písmena
vlastních jmen a prvního slova věty
žák:
píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena a slabiky
žák:
dodržuje čitelnost a úhlednost
psaného projevu při zachování
základních hygienických a
pracovních návyků
žák:
čte snadná slova a krátké věty se
zřetelnou výslovností, recituje
zpaměti básničku
žák:
ví, co je ilustrace literárního díla,
zná některý dětský časopis, recituje
říkanky a rozpočitávadla, dokáže
vyjádřit své pocity z četby

2. ročník
 8+1 týdně, P
Téma
Skladba

Slovní zásoba a tvoření slov

Učivo
Věta a souvětí,
grafická podoba
věty a souvětí,
spojky a jejich
funkce

Očekávané výstupy
žák:
ústně a písemně se vyjadřuje v
krátkých souvislých projevech
spojuje a odděluje věty, užívá
nejběžnější spojky

Druhy vět podle
postoje
mluvčího

žák:
odlišuje druhy vět podle postoje
mluvčího, píše věty s náležitými
znaménky
žák:
rozlišuje nadřazenost a
podřazenost slov

Slovní význam
– slovo

76

Průřezová témata
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu
a svět

Mluvnice

nadřazené a
podřazené
Rozdělení
hlásek
Dělení slov

Pravopis
souhlásek
znělých a
neznělých
Psaní ě ve
slabikách
Pravopis ú/ů
Tvarosloví

Slovní druhy –
podstatná
jména, slovesa,
předložky
Vlastní jména

Komunikační a slohová
výchova

Vypravování
Jednoduchý
popis

Psaní

Přepis, opis,
diktát

Čtení a literární výchova

Čtení s
porozuměním
Recitace básně

žák:
orientuje se v rozdělení hlásek
žák:
tvoří slabiky, dělí jednoduchá
slova na konci řádky
žák:
orientuje se v pravopisu znělých a
neznělých souhlásek
žák:
správně vyslovuje a píše slova se
skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
žák:
rozlišuje psaní ú, ů
žák:
poznává v textu podstatná jména,
slovesa a předložky, přídavná
jména
žák:
rozlišuje jednoduchá obecná a
vlastní jména
procvičuje pravopis místních jmen
žák:
dodržuje posloupnost dějů na
základě pozorování
žák:
pojmenovává předměty a jejich
vlastnosti
žák:
píše písmena a číslice podle
normy psaní v přirozené velikosti
a liniatuře a dodržuje sklon písma
spojuje písmena, slabiky,
zachovává rozestup písmen, píše
jednoduchý text
ve slovech i větě používá velká
písmena
ve slovech i větě používá velká
písmena
dodržuje celkovou úpravu projevu
a hygienické a pracovní návyky
učí se napsat adresu a přání
žák:
čte s porozuměním jednoduché
texty
žák:
učí se recitovat básně se správným
přízvukem a intonací
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Jednoduchý
příběh
Reprodukce
textu
Dětské ilustrace
Základní
literární pojmy
Poezie a próza

žák:
domýšlí jednoduchý příběh,
převypráví jednoduchý příběh
žák:
orientuje se v textu čítanky či v
jiném textu pro děti
žák:
všímá si spojitosti mezi textem a
ilustracemi
žák:
poznává pojmy verš, rým,
vypravěč, jeviště, herec, divák,
maňásek, loutky
žák:
rozlišuje poezii a prózu

3. ročník
 7+1 týdně, P
Téma
Skladba
Význam slov
Hláskosloví

Pravopis

Tvarosloví

Jazyková komunikace

Učivo
Očekávané výstupy
Průřezová témata
Věta jednoduchá žák:
a souvětí
určuje počet vět v souvětí, spojuje
věty do souvětí
Slova příbuzná, žák:
podobná a
vyhledává slova příbuzná, podobná
protikladná
a protikladná
Slabiky a hlásky žák:
rozlišuje slabiky a hlásky, určuje
počet slabik
Vyjmenovaná
žák:
slova
získává přehled o vyjmenovaných
slovech, užívá vyjmenovaná slova,
pravopis po obojetných
souhláskách
Slovní druhy –
žák:
podstatná jména, rozlišuje slovní druhy ohebné a
vlastní jména,
neohebné
slovesa
skloňuje podstatná jména, využívá
pádové otázky
rozlišuje číslo jednotné a množné,
rod mužský, ženský a střední
určuje osobu, číslo a čas, časuje
slovesa
Popis
žák:
vybírá vhodné jazykové prostředky
sestavuje nadpis
pojmenovává a popisuje předměty a
děje
Vypravování
žák:
 vypravuje podle obrázků,
 využívá jednoduché osnovy
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Verbální a
nonverbální
komunikace

Psaní

Čtení a literární výchova

žák:
požádá o informaci, podá stručnou
informaci, dokáže uvítat a rozloučit
se
sdělí přání, umí pozdravit
napíše jednoduchý dopis
volí vhodné verbální a nonverbální
prostředky řeči v běžných školních
a mimoškolních situacích
Přepis a opis
žák:
zvládá hygienické návyky
správného sezení a psaní
zvládá úpravu písemného projevu,
písmena a číslice píše v přirozené
velikosti a liniatuře, dodržuje sklon
a rozestup písmen
Plynulé, tiché i
žák:
hlasité čtení s
využívá získaných čtenářských
porozuměním
dovedností a návyků při četbě
jednoduchých textů
Vlastní četba a
žák:
reprodukce textu orientuje se v textu knih určených
dětem, dokáže využít četbu jako
zdroj poznatků, čte s porozuměním
Recitace básně a žák:
úryvků prózy,
umí reprodukovat text, umí
jednoduchá
přednést báseň nebo úryvek prózy,
charakteristika
charakterizuje literární postavu
literární postavy
Dramatizace
žák:
literárního díla
vypravuje pohádku, krátkou
povídku, pozná rozdíl mezi
pohádkou a povídkou, zná pojem
bajka
dokáže se aktivně podílet na
dramatizaci literárního díla
Pojmy bajka,
žák:
pohádka a
vypravuje pohádku, krátkou
povídka
povídku, pozná rozdíl mezi
pohádkou a povídkou, zná pojem
bajka
Literatura
žák:
naučná a
učí se vyhledávat si naukové a
umělecká
umělecké texty

4. ročník


sestavuje nadpis

6+1 týdně, P
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OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Téma
Nauka o slově, význam slov

Stavba slov

Pravopis
Tvarosloví

Skladba

Slohová a komunikační
výchova

Učivo
Hlásková
podoba slova,
slova
jednoznačná a
mnohoznačná
Slova spisovná,
nespisovná a
citově zabarvená
Kořen,
předpona,
přípona
Rozdíl mezi
předponou a
předložkou
Vyjmenovaná
slova

Očekávané výstupy
žák:
porovnává význam slov

žák:
všímá si spisovné podoby slov,
porovnává ji s užívanými
nespisovnými slovy a slovy citově
zabarvenými
žák:
poznává kořen slova, rozlišuje části
předponové a příponové
žák:
rozlišuje předpony a předložky

žák:
uvědoměle používá i/y po
obojetných souhláskách
Slova ohebná a
žák:
neohebná
určuje slovní druhy, rozlišuje slova
ohebná a neohebná
Vzory
žák:
podstatných
skloňuje podstatná jména, učí se
jmen
užívat správně i/y v koncovkách
podstatných jmen
Slovesa
žák:
pozná infinitiv, určuje základní
mluvnické kategorie sloves
Stavba věty
žák:
rozlišuje věty jednoduché a souvětí
Podmět a
žák:
přísudek a shoda určuje podmět a přísudek,
mezi podmětem seznamuje se s pravidly shody
a přísudkem
přísudku s podmětem (bez
hodnocení), poznává podmět
nevyjádřený, několikanásobný
Přímá řeč
žák:
v textu rozlišuje přímou řeč a větu
uvozovací
Vypravování
žák:
dodržuje následnost dějových
složek
sestavuje osnovu příběhu
Popis
žák:
popisuje rostliny, zvířata, věci
Formy
žák:
společenského
sestavuje dopis včetně adresy
styku
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Průřezová témata

Třídění
informací

Nonverbální
prostředky
Literární výchova

Čtení a
porozumění

Vlastní četba

Literární pojmy

žák:
učí se odlišovat podstatné a
okrajové informace
dokáže si udělat jednoduchou
poznámku
žák:
volí vhodné nonverbální prostředky
komunikace (gesta, mimika)

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

žák:
recituje vhodné literární texty,
dokáže volně reprodukovat
přečtený nebo slyšený text
čte plynule, správně a s
porozuměním
žák:
využívá poznatků z četby, vyjádří
své pocity z četby, vyhledává
informace
žák:
rozumí literárním pojmům
(přirovnání, zosobnění, bajka,
dramatizace, próza, poezie,
encyklopedie)

5. ročník
 6+1 týdně, P
Téma
Učivo
Očekávané výstupy
Průřezová témata
Nauka o slovní zásobě a stavba Národní
žák:
slova
(mateřský) jazyk osvojuje si jazyk jako nástroj
dorozumívání
Stavba slova a
žák:
pravopis
určuje kořen, předpony a přípony
souhláskových
osvojuje si pravopis souhláskových
skupin
skupin, zdvojených souhlásek,
psaní předpon s-, z-, vzDělení slov
žák:
procvičuje dělení slov na konci
řádku
Pravopis
Vyjmenovaná
žák:
slova
užívá vyjmenovaná slova i pravopis
i/y u frekventovaných slov
příbuzných
Tvarosloví
Slovní druhy
žák:
určuje všechny slovní druhy, včetně
zájmen (bez určování druhů
zájmen)
Podstatná jména žák:
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Skladba

Komunikační a slohová
výchova

Literární výchova

určuje pád, číslo, rod a vzor
podstatných jmen
skloňuje podstatná jména podle
vzorů
procvičuje pravopis koncovek
podstatných jmen
Přídavná jména žák:
rozlišuje druhy přídavných jmen
seznamuje se s pravopisem
koncovek přídavných jmen
Zájmena
žák:
nahrazuje podstatná a přídavná
jména zájmeny
určuje zájmena osobní
učí se pravopis zájmena JÁ
Číslovky
žák:
určuje druhy číslovek
Slovesa
žák:
určuje osobu, číslo, způsob a čas u
sloves
Základní větné
žák:
členy
určuje základní větné členy
rozlišuje podmět vyjádřený,
nevyjádřený a několikanásobný
osvojuje si pravopis shody podmětu
s přísudkem
Věta jednoduchá žák:
a souvětí
rozlišuje věty jednoduché a souvětí,
spojuje věty do souvětí
Přímá řeč
žák:
učí se užívat interpunkci v přímé
řeči
Vypravování
žák:
reprodukuje jednoduché texty
sestavuje osnovu
snaží se používat přímou řeč a
rozmanitá slovesa
Popis
žák:
popisuje jednoduchý předmět a
pracovní postup
Dopis
žák:
píše dopis, člení jej do jednotlivých
částí
Zápis textu,
žák:
vyhledávání
vytváří zkrácený zápis textu,
informací
vyhledává nejdůležitější informace,
klíčová slova, orientuje se v
encyklopediích
Dramatizace a
žák:
recitace
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Ilustrace

Literární žánry a
pojmy

recituje básně přiměřené k svému
věku
dokáže dramatizovat vhodný
jednoduchý text
žák:
porovnává ilustrace různých
výtvarníků
zvládne vlastní výtvarný doprovod
žák:
zná pojmy rým, verš, sloka, lyrika,
divadelní a filmové představení,
režisér
rozpozná vybrané umělecké žánry
(pohádka, bajka, comics, pověst)

6. ročník


4+1 týdně, P

Téma
Obecně o jazyce

Učivo
Úvod o českém jazyce
- rozvrstvení národního jazyka
- nářečí
- obecná čeština
- jazykové příručky

Očekávané výstupy
- používá spisovný a
hovorový jazyk
v konkrétních situacích

Hláskosloví a
zvuková stránka
jazyka

Zvuková stránka jazyka
- spisovná a nespisovná výslovnost

Tvoření slov

Stavba slova, slova příbuzná,
střídání hlásek při odvozování

- rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk
v písemném resp. ústním
projevu
žák:
ovládá pravopisné jevy
lexikální a morfologické

Zdvojené souhlásky, psaní skupin
bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně
Předpony s-, z-, vz- a předložky s,
z, se, ze
Tvarosloví

Tvarosloví
- slovní druhy
- druhy podstatných jmen:
konkrétní, abstraktní, pomnožná,
hromadná a látková, obecná a
vlastní
- jména osobní a místní
- druhy přídavných jmen: tvrdá,
měkká, přivlastňovací
- jmenné tvary přídavných jmen
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žák:
snaží se používat správně
předpony s-, z-, vz- a
předložky s, z, se, ze
žák:
- rozumí různým typům
textů a záznamů, umí
s textem pracovat podle
jeho zaměření

Průřezová témata

- stupňování přídavných jmen, 2. a
3. stupeň přídavných jmen
- zájmena - ten, náš, on, ona, ono,
můj, tvůj, svůj, její
Skladba

Základní větné členy, shoda
podmětu a přísudku

Komunikační a
slohová výchova

Sloh
- vypravování - časová posloupnost
- osnova vypravování
- popis a jeho funkce
- význam pracovního postupu
- zpráva a oznámení
- výpisky a výtah
- hlavní myšlenky textu
- dopis - osobní a
úřední

Literární výchova

Literatura
- úvod do literatury
- báje
- pohádky - úvod
- pohádky - klasické a moderní,
kouzelné, zvířecí…
- pohádky - české a jiných národů
- pověsti - úvod
- pověsti - české a jiných národů
- pověsti - regionální
- bajky - veršované a prozaické
- bajky - dramatizace
- významní povídkáři

žák:
- formuluje vlastní názory
k četbě, k divadelnímu
představení, filmu, chápe
smysl kulturních akcí
- orientuje se v žákovské
knihovně ZŠ

- povídky - historické,
dobrodružné, ze současnosti,
humoristické, detektivní
- filmová a televizní tvorba pro děti
a mládež, oblíbení hrdinové
- interpretace ukázek z knih,
časopisů, divadelních představení
- individuální četba - v průběhu
celého školního roku
- besedy o četbě, filmu, atd. v průběhu celého školního roku

žák:
- přiřazuje literární text
k příslušnému druhu,
uvádí příklady spisovatelů
jednotlivých žánrů

7. ročník
 4+1 týdně, P
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žák:
uvědomuje si vztah mezi
základními větnými členy
umí zdůvodnit pravopis v
přísudku
- pracuje s jednotlivými
slovními druhy, používá
abstraktní typy
podstatných jmen a zvládá
práci s dalšími typy
vlastních jmen

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Tvarosloví

Tvarosloví
- slovní druhy, opakování probraného
učiva
- podstatná jména
- přídavná jména
- zájmena
- číslovky
- slovesa, obtížnější slovesné tvary,
rozkazovací způsob
- neohebné slovní druhy
Slovní
Význam slov
zásoba,
- slovo, věcný význam
tvoření slov a - sousloví, rčení
nauka o
Slovní zásoba a tvoření slov
významu
- slovní zásoba a způsoby jeho
slov
obohacování
Skladba

Skladba
- stavba větná
- věty J,D,VE
- základní a rozvíjející větné členy –
opakování
Komunikační - vypravování – opakování
a slohová
- popis – opakování
výchova
- popis uměleckých děl
- líčení (subjektivně zabarvený popis)
- popis výrobků a popis pracovního
postupu
- charakteristika

Literární
výchova

žák:
- pracuje s jednotlivými slovními
druhy
- osvojuje si obtížnější slovesné
tvary
- používá vhodně neohebné slovní
druhy

žák:
- pracuje se slovy jednoznačnými
a mnohoznačnými
- určuje synonyma, homonyma i
antonyma
- zná způsoby obohacování slovní
zásoby
žák:
pracuje se stavbou věty,
s rozvíjejícími větnými členy, se
souvětím podřadným
žák:
- verbálně ovládá popis výrobků,
pracuje s připraveným i
nepřipraveným projevem,
prohlubuje své znalosti i
v písemném projevu

- životopis
- žádost
- pozvánka

žák:
- vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky při sepsání životopisu,
žádosti, pozvánky

- výtah

žák:
- pracuje s přečteným textem a
vytvoří z něj stručný výtah
žák:
- formuluje ústně i písemně dojmy
z přečteného díla, ze své četby,
z návštěvy divadelního nebo
filmového představení a názory na
umělecké dílo

Literární druhy, žánry a pojmy
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Průřezová
témata

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a
sebepojetí
Poznávání lidí
Mezilidské
vztahy

- v rámci opakování prohlubuje
své znalosti a tvoří vlastní literární
text podle svých schopností
(pohádka, epigram atd…)
žák:
- rozlišuje jednotlivá literární
období od nejstaršího až po
literaturu NO

Přehled literární historie od
nejstarších dob do 19. století

8. ročník
 4+1 týdně, P
Téma
Učivo
Obecné poučení o
Útvary českého
jazyce
jazyka a
jazyková
kultura
Slovanské
jazyky a jejich
rozdělení

Slovní zásoba

Způsoby
obohacování
slovní zásoby,
slova přejatá

Tvarosloví

Slovesný vid

Skladba
Pravopis

Očekávané výstupy
žák:
převádí text z
nespisovné podoby do
spisovné
žák:
seznamuje se s
ukázkami slovanských
jazyků
má přehled o
slovanských i
světových jazycích
žák:
skloňuje přejatá
podstatná
jména obecná i vlastní
zná způsoby
obohacování slovní
zásoby
žák:
rozlišuje slovesný vid

Skloňování
přejatých
podstatných
jmen

žák:
skloňuje přejatá
podstatná jména obecná
i vlastní

Věty
jednoduché a
souvětí
Druhy
vedlejších vět

žák:
rozlišuje větu
jednoduchou a souvětí
žák:
určuje druhy vedlejších
vět
žák:
opakuje pravopis
lexikální, morfologický
a syntaktický

Opakování
pravopisu
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Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Komunikační a slohová
výchova

charakteristika
literární
postavy
Líčení

Výpisky a
výtah
Výklad

Literární výchova

Česká
literatura
v době
Národního
obrození
Realismus
v české
literatuře
Generace
májovců
Ruchovci a
lumírovci
Česká
historická a
realistická
próza
Světová
literatura:
renesanční
drama,
romantismus,
realismus

žák:
dovede rozlišovat
charakteristiku vnější a
vnitřní
žák:
procvičuje subjektivně
zabarvený popis
využívá při popisu
literárně umělecké
prostředky
žák:
zvládá výtah z učební
látky a odborného textu
žák:
seznamuje se s
jednoduchým výkladem
používá vhodné
jazykové prostředky
uplatňuje vlastní
zkušenosti, názory,
postoje a snaží se je
vyjádřit
žák:
orientuje se ve struktuře
literárního textu
rozumí významu
literárního textu
rozlišuje poezii
lyrickou, epickou a
lyrickoepickou
rozlišuje baladu a
baladu sociální
má přehled o
významných
představitelích české a
světové literatury
snaží se poznat základní
znaky romantismu a
realismu a kritického
realismu a jmenuje
hlavní představitele
seznamuje se
s nejvýznamnějšími
díly současné české a
světové literatury
získává přehled o
literární historii 19.
století
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí

9. ročník
 4+1 týdně, P
Téma
Učivo
Obecné poučení o
Slovanské
jazyce
jazyky, vývoj
jazyka

Pravopis

Slovní zásoba a
tvoření slov

Opakování
pravopisu
lexikální,
morfologického
a skladební
Útvary českého
jazyka

Homonyma,
antonyma a
synonyma
Tvarosloví

Přechodník
přítomný a
minulý
Slova ohebná a
neohebná

Mluvnice
Skladba

souvětí
podřadná a
souřadná

Komunikační a
slohová výchova

Popis a
charakteristika

Vypravování

Očekávané výstupy
žák:
seznamuje se s ukázkami
slovanských jazyků
uvědomuje si vývoj
jazyka
žák:
ovládá pravopis lexikální,
tvaroslovný i skladební
ovládá psaní vlastních
jmen a názvů
žák:
poznává slova domácí a
mezinárodní
pozná odborné názvy
žák:
umí definovat a poznat
homonyma, synonyma a
antonyma
žák:
pozná přechodník
přítomný a minulý
žák:
ovládá mluvnické
významy jmen a sloves
žák:
rozlišuje poměr mezi
větami hlavními, mezi
souřadně spojenými
větami vedlejšími a mezi
členy v několikanásobném
větném členu
orientuje se ve stavbě
souvětí
zvládá interpunkci ve větě
jednoduché a v souvětí
žák:
zvládá stylizovat popis
složitějších pracovních
postupů, uměleckých děl
zvládá vnitřní
charakteristiku člověka,
jeho schopnosti, zájmy a
zvláštnosti
žák:
zvládá výstavbu textu a
jeho členění
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Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

Žádost a
životopis

Výtah a výklad
Úvaha

Proslov

Publicistické
útvary

Literární výchova

Literatura
(fikce) skutečnost
(realita).
Autor - literární
text - čtenář čtenářský
zážitek, výklad
(interpretace)
textu.
Lyrika - různé
druhy lyriky.
Verš, strofa,
rým, rytmus.
Žánry a formy:
píseň, elegie,
sonet, epigram.
Epika
Epické žánry.

zvládá zápis přímé řeči
při vypravování používá
prostředky zvyšující
dějové napětí
žák:
zvládá grafickou úpravu
textu
sestaví strukturovaný
životopis
seznamuje se s významem
správně sestaveného
životopisu
stylizuje žádost
vyplňuje tiskopisy
žák:
zpracovává výklad a
výtah z textu
žák:
zpracovává úvahu
uplatňuje své zkušenosti,
názory a postoje
žák:
učí se stylizovat proslov a
výrazně jej přednést
žák:
vyhledává různé funkční
styly
žák:
umí vlastními slovy
reprodukovat přečtený
text a popsat jazyk
literárního díla
dokáže ústně i písemně
vyjádřit své dojmy z četby
návštěvy divadelního
nebo filmového
představení a názory na
umělecké dílo
umí rozlišit základní
literární druhy a žánry,
porovnat je i jejich funkci,
uvést jejich výrazné
představitele
zná základní literární
směry a jejich významné
představitele
dokáže vyhledat
informace na webových
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

Různé typy
povídek.
Novela.
Román

stránkách, v knihovně a v
jiných informačních
zdrojích

Drama
Autorské
divadlo.
Hudebně
divadelní žánry.
Významní
autoři českého a
světového
dramatu.

N ĚMECKÝ

JAZYK

C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

NĚMECKÝ JAZYK
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Německý jazyk je nabízen od 7. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně a směřuje k dosažení
úrovně A1. Tento předmět umožňuje žákům osvojit si vedle znalostí anglického jazyka
základy komunikace v dalším cizím jazyce a tím přispívá k rozšíření jejich jazykového
vzdělávání. Ve výuce se uplatňují obdobná témata, metody a formy práce jako ve výuce 1.
cizího jazyka. V úvahu se bere vyšší věk žáků, jejich jazyková zkušenost, znalosti a pracovní
návyky získané v procesu osvojování anglického i mateřského jazyka.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:


- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto
předmětu



- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností



- aktivní využití komunikace v cizím jazyce



- získávání schopnosti dorozumět se s cizincem, reagovat na běžné situace v
cizojazyčném prostředí



- získání schopnosti číst s porozuměním jednoduché texty v německém jazyce



- poznání kultury a tradic německy mluvících zemí
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- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život

Realizace průřezových témat:
V předmětu se kromě vzdělávacího obsahu realizují tematické okruhy průřezového tématu:


Osobnostní a sociální výchova



Multikulturní výchova



Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:



KOMPETENCE K UČENÍ –
umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je
pro celoživotní učení




KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat
žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování
a k řešení problémů






KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ – vést
žáky k všestranné a účinné
komunikaci








KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ – rozvíjet u
žáků schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a
druhých






KOMPETENCE OBČANSKÉ- 
připravovat žáky jako svobodné 
a zodpovědné osobnosti,

uplatňující svá práva a plnící
své povinnosti

vybírá, vyhledává a třídí jazykové poznatky
uvádí mluvnické, slohové a literární poznatky do
souvislostí a propojuje je do širších společenských a
kulturních celků
poznává smysl a cíl učení jazyka a má k němu pozitivní
vztah
kriticky hodnotí získané jazykové vědomosti a
dovednosti a diskutuje o nich
rozpozná a pochopí vzniklý problém, přemýšlí o jeho
příčinách
využívá získané jazykové vědomosti a dovednosti
k vhodnému řešení problémových situací
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a své
výsledky
vyjadřuje s výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném
i v mluveném projevu
formuluje ústně i písemně dojmy z četby a poslechu
literárních děl
využívá získané komunikativní dovednosti v životě
rozumí různým typům textů a jazykových záznamů
reaguje na různé informační a komunikační prostředky
a zároveň je umí aplikovat v praxi
umí argumentovat a kultivovaně si obhájit svůj názor
účinně spolupracuje ve skupině a přijímá nové role
v pracovních činnostech
podílí se na vytváření kvalitních mezilidských vztahů
umí poskytnout pomoc nebo o ni požádat
debatuje vhodně v rámci celé třídy
chápe potřebu spolupráce
respektuje a toleruje názory ostatních lidí
chápe společenské normy a zákony
chová se zodpovědně v krizových situacích
respektuje a oceňuje tradice a kulturní i historické
dědictví
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KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti
a dovednosti při profesní
orientaci






chápe ekologické souvislosti a přispívá k ochraně
zdraví, a trvale udržitelnému rozvoji společnosti
dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky
adaptuje se na změněné pracovní podmínky
využívá znalosti a dovednosti získané z jednotlivých
jazykových oblastí v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost
přemýšlí o dalším vhodném jazykovém vzdělávání

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

7. ročník


0+2 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Průřezová témata

Tematické okruhy

pozdravy,

žák:
je schopen pozdravit, představit
se, rozloučit se
umí si vyžádat jednoduchou
informaci o jméně, bydlišti a sám
takovou informaci poskytnout

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

představení se

výslovnost a
intonace
jednoduché
pokyny
Rodina a
rodinní
příslušníci

Gramatika

člen určitý a
neurčitý v 1. a
4. pádě
osobní zájmena
v 1. pádě
číslovky

žák:
opakuje fonetické řady,
dbá na správnou výslovnost a
intonaci
žák:
rozumí nejpoužívanějším
pokynům v cizím jazyce a dokáže
na ně reagovat
žák:
orientuje se ve slovní zásobě
tématu rodina a kamarádi
popisuje rodinu a stručně o ní
vypravuje a vzájemně konverzuje
sdělí povolání svých blízkých
žák:
seznamuje se s pravidly používání
členu určitého a neurčitého v 1. a
4. pádě
žák:
zná a užívá správně osobní
zájmena
žák:
aktivně počítá postupně do 100
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy

časování sloves
v přítomném
čase + slovesa
haben a sein
zápor
stavba věty a
tázací zájmena a
příslovce
tykání / vykání
Předložky in,
bei, von, aus
přivlastňovací
zájmena

žák:
orientuje se v časování
pravidelných sloves v přítomném
čase a umí časovat slovesa haben
a sein
žák:
seznamuje se se záporem v
německém jazyce
žák:
seznamuje se s pořádkem slov ve
větě oznamovací a tázací a
používá tázací zájmena a příslovce
žák:
rozlišuje mezi tykáním a vykáním
žák:
rozlišuje význam předložek in,
bei, von, aus
žák:
používá přivlastňovací zájmena
můj/tvůj

můj/tvůj
Reálie

Německo,
Rakousko

žák:
má základní zeměpisné poznatky
o německy mluvících zemích

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

žák:
orientuje se v základní slovní
zásobě spojené s Vánocemi a
Velikonocemi
žák:
používá česko-německý a
německo-český slovník

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference

Průřezová témata

a Švýcarsko
Kalendářní rok

Vánoce a
Velikonoce

Slovní zásoba

práce se
slovníkem

8. ročník


0+2 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Tematické okruhy

byt, bydlení,
vybavení bytu

žák:
jednoduše popíše svůj byt, pokoj a
vybavení bytu
stručně popíše místo svého
bydliště
žák:

barvy
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návštěva a
nápoje
zvířata, domácí
mazlíček
Gramatika
sloveso mögen
(ichmöchte,
ichmag)
neosobní
zájmeno man
nepravidelná
slovesa
množné číslo
podstatných
jmen
Reálie

sousedé a
evropské státy,
země a jazyky

Kalendářní rok

Vánoce,
Velikonoce,
narozeniny

Práce se slovníkem

práce se
slovníkem

zná základní barvy
žák:
je schopen přivítat návštěvu a
nabídnout pohoštění a umí
pojmenovat základní nápoje
žák:
umí pojmenovat vybraná zvířata,
představit svého domácího
mazlíčka
jednoduše popíše prostředí, ve
kterém zvíře žije
žák:
časuje sloveso mögen ve významu
chtěl bych / mám rád
žák:
ve větách s neosobním podmětem
používá "man"
seznamuje se s některými
nepravidelnými slovesy
žák:
seznamuje se s množným číslem
podstatných jmen, umí jej
vyhledat ve slovníku
žák:
vyjmenuje a ukáže na mapě
německy mluvící země
učí se používat správné předložky
ve spojení s názvem státu
pojmenuje některé dopravní
prostředky k cestování

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí

VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímá
Jsme Evropané

žák:
používá základní slovní zásobu
týkající se Vánoc, Velikonoc a
narozenin
žák:
používá česko-německý a
německo-český slovník

9. ročník


0+2 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Tematické okruhy

jídlo a nápoje

žák:
pojmenuje běžné potraviny a
nápoje a sestaví jednoduchý
jídelníček
žák:
osvojuje si slovní zásobu k tématu
školní potřeby

školní potřeby
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Průřezová témata

školní rozvrh

televizní
program
určování času
denní a týdenní
režim – volný
čas
Kalendářní rok

svátky,
roční období,
počasí,
oblékání
Oktoberfest

Gramatika

nepravidelná
slovesa v
přítomném čase
vazba ES GIBT
osobní zájmena
er, sie, es ve 4.
pádě
slovesa s
odlučitelnou
předponou
předložky
s časovým
údajem

Reálie
Slovní zásoba

práce se
slovníkem

žák:
pojmenovává vyučovací předměty
sestaví rozvrh hodin
popisuje činnost ve škole
žák:
pojmenuje jednotlivé televizní
žánry, orientuje se v televizních
pořadech
žák:
určuje digitálně zaznamenaný čas
žák:
vyjmenuje dny v týdnu, umí
jednoduše popsat svůj denní a
týdenní režim
žák:
orientuje se ve slovní zásobě
týkající se svátků v roce a
narozenin
popisuje jednotlivá roční období a
k tomu vhodné oblečení
žák:
procvičuje časování některých
nepravidelných sloves
žák:
zná význam vazby ES GIBT
žák:
učí se tvary zájmen er, sie, es ve 4.
pádě
žák:
seznamuje se se slovesy s
odlučitelnou předponou
žák:
používá správné předložky před
časovým údajem (roč. období,
měsíc, den, části dne a hodina)
žák:
se seznamuje s rozdíly v německé
a rakouské němčině
žák:
pracuje se slovníkem
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MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

I NFORMAČNÍ

A KOMUNIK A ČNÍ TECHNOLOGIE

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v 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.
Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou
byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást
základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení
profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení
kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít
mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a
vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie
umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a
informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato
aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a
komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:


poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
informačních a komunikačních technologií



porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím



schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení
96



porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních
zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací



využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení
efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce



tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků
své práce



pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování
přírodních i sociálních jevů a procesů



respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software



zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
internetu či jiných médiích



šetrné práci s výpočetní technikou

I NFORMAČNÍ

A KOMUNIKA Č NÍ TECHNOLOGIE

C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení
Realizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci v 5. ročníku získají
základy práce na počítači).
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a
práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 6. ročníku s
tabulkami a k tvorbě prezentací v ostatních předmětech. Všechny tyto nástroje se žáci učí
používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou
komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:


Mediální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Osobnostní a sociální výchova



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
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KOMPETENCE K UČENÍ –
umožnit žákům osvojit si strategii
učení a motivovat je pro
celoživotní učení







KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky
k tvořivému myšlení, logickému
uvažování
a k řešení problémů







KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k
všestranné a účinné komunikaci





plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí
informace pomocí internetu a z internetu
na základě pochopení pak tyto informace propojuje a
užívá při tvorbě obrázků a prezentací.
dokáže správně užívat termíny, znaky a symboly běžně
užívané v informatice
propojuje poznatky z oblasti matematiky, fyziky,
českého jazyka, cizích jazyků a výtvarné výchovy se
znalostmi z informatiky
samostatně experimentuje při poznávání nových
programů, získané výsledky z jejich fungování kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro další možné
využití v jiných programech a ostatních výukových
předmětech
zná smysl a cíl výuky informatiky celkově
i v jednotlivých hodinách,
určí překážky bránící mu v učení, zhodnotí výsledky
svého učení a diskutuje o nich
vnímá problémové situace vzniklé při chodu programu a
fungování počítače, přemýšlí o těchto nesrovnalostech a
jejich příčinách
vyhledá informace pomocí internetu či běžně užívaných
programů a databází, nalezne jejich shodné a odlišné
znaky
samostatně řeší vzniklé nebo zadané problémy, volí
vhodné postupy, užívá jemu znalostmi a zkušenostmi
dostupné logické, matematické postupy
ověřuje prakticky správnost fungování aplikace
či programu a tyto postupy je schopen použít
v podobných situacích
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a své
výsledky
formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu
obhajuje svůj názor a úměrně znalostem informatiky
argumentuje, učí se naslouchat názorům druhých a
vhodně na ně reaguje
porozumí různým běžným typům zápisů, obrazových
informací a grafů užívaným v programech typu
textových, grafických a tabulkových editorů a databází
využívá tvořivě internet, jeho různé portály, knihovny a
databáze či e-mail pro účinnou komunikaci s okolím
využívá získané dovednosti z informatiky k vytváření
vztahů a ke spolupráci jak ve třídě tak po internetu
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a
respektovat práci vlastní a
druhých






KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující
svá práva a plnící své povinnosti







KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci





účinně spolupracuje ve skupině u počítače, podílí se na
její zdárné činnosti
pomáhá stanovovat pravidla práce ve vytvořené skupině
a zároveň se dokáže jimi řídit
vytváří spolu s ostatními členy týmu příjemnou
atmosféru, jedná přátelsky a dělí se o práci
poskytne účinnou pomoc při chodu nebo poznávání
nového hardwaru či softwaru; dokáže o ni požádat
spolupracovníky, spolužáky případně učitele
chápe potřebu efektivně spolupracovat při řešení úkolů
vyplývající z výuky informatiky, přispívá k diskusi v
menší skupině i v celé třídě
chápe základní principy chování ke svým spolužákům i
učitelům
je si vědom svých práv a povinností ve výuce
informatiky i mimo ni
projevuje smysl pro kulturu a tvořivost při tvorbě
programů, různých druhů záznamů a prezentací
s ohledem na svou práci respektuje přesvědčení druhých
lidí
dodržuje pravidla a povinnosti dané v učebně
informatiky
dokáže se adaptovat na změněné i nové pracovní
podmínky – například na nový hardware nebo nový či
vyšší software, nové nebo další periferní zařízení, novou
pracovní skupinu
dokáže účinně chránit své zdraví i zdraví druhých
užíváním vhodné techniky, znalostí a dodržováním
hygienických norem
chrání životní prostředí správnou likvidací techniky
využívá znalosti a zkušenosti získané v předmětu
informatiky jako přípravu na své budoucí povolání

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

5. ročník


1 týdně, P

Téma
Základy práce s
počítačem

Učivo
Základní pojmy

Struktura, funkce a popis
počítače a přídavných
zařízení

Očekávané výstupy
žák:
Chápe pojem informace; rozumí
pojmům informační zdroje,
informační instituce
žák:
Využívá základní standardní
funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie
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Průřezová témata

Operační systémy a jejich žák:
základní funkce
Využívá základní funkce
operačního systému
Seznámení s formáty
žák:
souborů (doc, gif)
pracuje s textovými a grafickými
editory a využívá vhodných
aplikací
Multimediální využití
žák:
počítače
zpracuje informace v textové,
grafické a multimediální formě
Jednoduchá údržba
žák:
počítače, postupy při
Chrání data před poškozením,
běžných problémech
ztrátou a zneužitím
s hardware a software
Zásady bezpečnosti práce žák:
a prevence zdravotních
Respektuje pravidla bezpečné
rizik spojených
práce s hardware i software a
s dlouhodobým
postupuje poučeně v případě
využíváním výpočetní
jejich závady
techniky
Vyhledávání
informací a
komunikace

Společenský tok
informací

žák:
Chápe tok informací (vznik,
přenos, transformace, zpracování,
distribuce)

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí

Základní způsoby
komunikace

žák:
Komunikuje pomocí internetu či
jiných běžných komunikačních
zařízení

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Multikulturalita

Metody a nástroje
vyhledávání informací

žák:
Vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a
databázích
žák:
Při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a
vhodné cesty
žák:
Pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru

Formulace požadavku při
vyhledávání na internetu,
vyhledávací atributy
Zpracování a využití
informací

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Základní funkce
textového a grafického
editoru

6. ročník

Téma

1 týdně, P
Učivo

Očekávané výstupy
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Průřezová témata

Vyhledávání informací
a komunikace

Zpracování a využití
informací

Vývojové trendy
informačních
technologií

žák:
Seznamuje se s vývojovými trendy

Hodnota a relevance
informací a
informačních zdrojů,
metody a nástroje
jejich ověřování

žák:
Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou
návaznost

internet

žák:
Používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji

Počítačová grafika,
rastrové a vektorové
programy

žák:
Uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci
s obrazem

Tabulkový editor,
vytváření tabulek,
porovnávání dat,
jednoduché vzorce

žák:
Ovládá práci s textovými a
grafickými editory i tabulkovými
editory a využívá vhodných
aplikací
žák:
Zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace v
textové, grafické a multimediální
formě

Prezentace informací

Ochrana práv k
duševnímu
vlastnictví,
copyright,
informační etika

žák:
Pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví
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VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímá
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Tvorba mediálního
sdělení

Č LOVĚK

A JEHO SV ĚT

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast 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. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří
povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí
poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním
vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a
souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově
vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi,
všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně
je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu
kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu
života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a
východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti
člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na
myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané 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. Propojení této vzdělávací
oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání
nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi
vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích
oblastech člověk a společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických
okruhů.
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Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty
vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího
okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve
společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami,
hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na
dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v
žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k
naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy
vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a
solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen.
Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními
právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i
svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a
dovednostem budoucího občana demokratického státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným
výstupům pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva
předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a
okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku
nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet
tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho
k očekávaným výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak
a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat,
jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se
vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším
okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství
regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a
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zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v
nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i
neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří
jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze,
kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického
poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody,
učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu,
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k
trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.
Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a
nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném
chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví
jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý
člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví
je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že
pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové
situace.
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 a k časovému a místnímu propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací



rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
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poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a
jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných
pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů



samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, 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, k upevňování preventivního chování,
účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých




KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení






KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
tvořivému myšlení, logickému
uvažování
a k řešení problémů





Učivo si osvojuje na praktických příkladech,demonstračních
pokusech,motivačních hrách a při procházkách přírodou.
Využívání vlastních zkušeností a prožitků hledá pozitivní vztah
k učení o společnosti a přírodě.
Poznává místo a zemi v níž žije,pojmenovává lidské
výtvory,které nás obklopují,orientuje se v čase.Poznatky
zařazuje do vzájemných souvislostí.
Objevuje nové skutečnosti v oblasti živé a neživé
přírody,poznává a rozlišuje rozmanitosti přírody.Orientuje se
v základních odlišnostech člověka od ostatních živočichů.Má
radost a uspokojení z objevování z dosaženého výsledku.
Orientuje se ve světě informací, zvládá základní způsoby jejich
získávání v encyklopediích a knihách,dále jejich zpracování a
používání.
Utváří si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové
činnosti.
Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo
ni.Rozlišuje na koho je vhodné se v případě potřeby obrátit
s problémem(šikanování,týrání).
Rozeznává nebezpečná místa ve svém okolí a v souvislosti
s nimi uplatňuje způsoby bezpečného chování,dokáže odmítnout
návrhy a lákání cizích osob.
Kriticky myslí, vede diskuse při řešení konkrétních
problémových situací, učí se třídit a obhájit své názory.
Získané vědomosti a dovednosti využívá k objevování různých
variant řešení zadaných úkolů v oblasti společnosti, přírody,
kultury, techniky a zdraví.
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ –
vést žáky k všestranné a účinné
komunikaci





KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých






KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti

KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci








Rozšiřuje slovní zásobu týkající se
člověka,rodiny,společnosti,vlasti,přírody,kultury,techniky,zdraví.
Pojmenovává pozorované skutečnosti v rodině,přírodě,doma a
v okolí,ve škole,v obci,zachycuje je ve vlastních
projevech,názorech a výtvorech.
Komunikuje bezproblémově se svými spolužáky i s dospělými
lidmi,umí se dohodnout při skupinové práci v týmech,např.při
pokusech v přírodovědě,vycházkách v okolí školy nebo obci.
Vnímá lidi a vztahy mezi nimi,všímá si podstatných věcných
stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů.
Má kladný vztah k místu bydliště a postupně rozvíjí národní
cítění a vztah k naší zemi,jako budoucí občan demokratického
státu.
Poznává,jak se lidé sdružují a vytvářejí kulturu.
Sleduje vliv lidské činnosti na přírodu a přispívá k ochraně
přírody a prostředí,ve kterém žije.
Utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům,hledá
možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně.
Rozvíjí a přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i
okolnímu prostředí.
Poznává a chápe rozdíly mezi lidmi,ke kulturnímu a
tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených
a přijatých nebo uplatňovaných pravidel soužití,k plnění
povinností a společných úkolů.
Používá účinně vybavení,dodržuje vymezená pravidla,adaptuje
se na změněné podmínky.
Poznává vše,co jej zajímá,co se mu líbí a v čem by v budoucnu
mohl uspět.
Poznává podstatu zdraví i příčin nemocí,upevňuje preventivní
chování,účelně rozhoduje a jedná v různých situacích ohrožení
vlastního zdraví a zdraví i bezpečnosti druhých.

P RVOUKA
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

PRVOUKA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Prvouka se vyučuje v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. Na
prvouku navazuje ve druhém období učivo přírodovědy a vlastivědy.
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme
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důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické znalosti místního regionu

Lidé kolem nás


upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, základní práva a
povinnosti občanů

Lidé a čas


orientace v čase a v dějích

Rozmanitosti přírody


poznávání Země jako sluneční soustavy, poznávání živé a neživé přírody

Člověk a jeho zdraví


základní poučení o zdraví, nemocech, prevenci patologických jevů, první pomoci a o
bezpečném chování při mimořádných událostech

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:


utváření prvotního obrazu světa



poznávání sebe i nejbližšího okolí



rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech



chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti



vnímání lidí a vztahů mezi nimi



utváření ohleduplného vztahu k přírodě i ke kulturním výtvorům



přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k okolnímu světu



objevování všeho, co jej zajímá



poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, upevňování preventivního chování



prvotní rozvoj finanční gramotnosti

V prvouce jsou realizována tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova demokratického občana



Multikulturní výchova



Environmentální výchova

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

1. ročník


2 týdně, P
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2. ročník


2 týdně, P

3. ročník


2+1 týdně, P

Téma
Lidé kolem nás

Učivo
rodina,
příbuzenské
vztahy v rodině,
soužití rodiny

významné
události v
rodině
Místo, kde žijeme

domov,
bydliště, okolí
bydliště

dům, byt

škola

vhodné
prostředí pro
práci a
odpočinek

Očekávané výstupy
žák:
rozlišuje základní a širší
příbuzenské vztahy
charakterizuje rozdělení rolí v
rodině, pojmenuje základní
povinnosti členů
umí se přiměřeně chovat ke
starším a mladším členům
rodiny, k vlastnímu i
společnému majetku
žák:
projevuje radost ze zdařilých
rodinných akcí a umí o nich
vyprávět
žák:
uvede plnou adresu
bezpečně se orientuje ve svém
okolí, zná nejkratší a bezpečnou
cestu - škola - domov - zpět
chová se přiměřeně svému věku
na ulici, na hřišti a v dopravních
prostředcích
podílí se na udržování životního
prostředí ve své obci
žák:
orientuje se v členění domu,
bytu, zná funkce jednotlivých
prostorů
žák:
zvládá bezpečný příchod a
odchod ze školy, umí se chovat
podle dopravních značek a
světelné signalizace
vhodně se chová ke
spolužákům, učitelům, umí
vyjádřit svá přání, názory a
problémy
žák:
má upevněny základní režimové
návyky, vytváří si svůj
nejvhodnější způsob práce a
odpočinku
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občanská společnost a
škola

prostory školy a
jejich funkce
cestování,
nakupování,
služby
naše obec,
název, poloha

Rozmanitosti přírody

ochrana
životního
prostředí
krajina kolem
nás, typ krajiny,
rovina,
pahorkatina,
hornatina
povrch krajiny,
vodní toky,
živočichové v
místní krajině

orientace ve
volné krajině
podle
přírodních
úkazů
určování
světových stran
podle kompasu,
buzoly
různé materiály
kolem nás,
dřevo, papír,
plast, sklo, kov

živá příroda,
jedinečnost
života na Zemi,
podmínky

pozná prostory pro práci a
odpočinek
zná místa, kde může docházet k
úrazům
žák:
zná prostory školy, umí se zde
orientovat a ví, k čemu prostory
slouží
žák:
umí některé praktické úkoly
běžného života
žák:
ve své obci se orientuje, zná její
části a blízké okolí
podílí se na udržování životního
prostředí ve své obci
žák:
podílí se na udržování životního
prostředí ve své obci
žák:
pozoruje a popíše krajinu

žák:
pozoruje a popíše krajinu
vyhledá orientační body v
krajině
chápe nebezpečí osamoceného
pohybu v krajině
žák:
umí pracovat s mapou, zná
význam barev na mapě
žák:
určí hlavní a vedlejší světové
strany
žák:
poznává různé materiály a jejich
využití
pozná základní vlastnosti
předmětů, skupenství, tvar,
rozměr, hmotnost, teplotu,
barvu, lesk, vůni
žák:
zná základní podmínky života
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života
organismů
proměny
přírody v
jednotlivých
ročních
obdobích
voda, vzduch,
půda
vztah člověka a
přírody
život, jeho
různé podoby a
formy
rostliny
okrasné,
užitkové,
chráněné,
ohrožené,
jedovaté, jejich
význam
živočišná říše,
znaky, potřeby,
projevy a
způsob života
základní
skupiny
živočichů,
stavba těla,
funkce
jednotlivých
částí těla
živočichové ve
volné přírodě
domácí,
hospodářská a
užitková zvířata

rostliny, jejich
znaky, potřeby
a průběh života

žák:
popíše změny v přírodě v
souvislosti se střídáním ročních
dob
žák:
zná funkci vody, vzduchu a půdy
žák:
zná význam a smysl ochrany
živočichů a ví, jak se k nim
správně chovat
žák:
ví, co je přírodnina živá a neživá
zná důležité podmínky života na
Zemi
žák:
označí některé rostliny jako
užitkové, okrasné a chráněné
zná pravidla bezpečného chování
při kontaktu s neznámými
živočichy a rostlinami
umí se vhodně chovat k
rostlinám i k živočichům
žák:
zná základní znaky, potřeby a
projevy živočichů

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

žák:
vysvětlí význam mezi savcem,
ptákem, plazem, rybou,
obojživelníkem a hmyzem

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

žák:
zná zástupce volně žijících
živočichů, umí povídat o jejich
životě, zná jejich potřeby
žák:
zná zástupce domácích,
užitkových a hospodářských
zvířat
umí je charakterizovat
žák:
popíše stavbu těla rostlin
uvede základní rostliny

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

110

Člověk a jeho zdraví

chráněné a
ohrožené druhy
živočichů
vrozené
biologické
rozdíly mezi
lidmi - věk,
pohlaví, výška,
barva pleti,
barva vlasů, očí
lidská postava,
stavba těla a
jeho částí,
vnitřní a vnější
ústrojí, orgány a
jejich funkce
lidské smysly zrak, sluch,
hmat, chuť, čich
etapy lidského
života
základní životní
potřeby a
projevy člověka
člověk a jeho
zdraví

Lidé a čas

pravěk

žák:
ví, že některé živočišné druhy
jsou ohrožené nebo chráněné
žák:
vnímá vrozené biologické
rozdíly mezi lidmi

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Multikulturalita

žák:
popíše stavbu těla
popíše jednotlivé části těla
člověka
umí poznat rozdíly mezi lidmi
popíše vnitřní orgány
žák:
zná lidské smysly a jejich funkci
žák:
zná etapy lidského života a umí
je charakterizovat
žák:
ví, jak o své tělo pečovat, zná
zásady správné výživy a
osobního bezpečí
žák:
zná kladné a záporné poznatky
ve vztahu ke zdraví
dokáže přivolat a poskytnout
pomoc, umí se chovat při
mimořádných událostech
zná svá práva a povinnosti
rozlišuje pojem nemoc a zdraví
žák:
popíše život pravěkého člověka,
poznává rozdíl mezi minulostí,
současností a budoucností
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena

V LASTIVĚDA
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

VLASTIVĚDA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení


je realizována ve 4. ročníku - 1 hod. týdně, v 5. ročníku - 2 hod. týdně



vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět



vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy
o Místo, kde žijeme
 chápání organizace života v obci, ve společnosti


praktické poznávání místních regionálních skutečností, s důrazem na
dopravní výchovu



postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění

o Lidé kolem nás
 upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi


uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity,
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen ve společnosti a ve
světě



seznamování se se základními právy a povinnostmi



směřování k výchově budoucího občana demokratického státu

o Lidé a čas
 orientace v dějích, čase, postupu událostí a utváření historie


snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a
zkoumat informace z historie a současnosti

Ve vlastivědě jsou realizována tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova demokratického občana



Environmentální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

4. ročník


1 týdně, P
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Téma
Místo, kde žijeme

Lidé a čas

Učivo
obec, okres,
region

Očekávané výstupy
žák:
svými slovy vyjádří územně
správní pojmy obec, okres,
region
krajina, města a žák:
stavby regionu
charakterizuje zvláštnosti místní
krajiny, významná města, místa
a stavby regionu
životní prostředí žák:
regionu
charakterizuje stav životního
prostředí regionu, jmenuje
příklady chráněných území v
regionu
vlast a cizina
žák:
rozumí pojmům vlast, cizina
poloha ČR,
žák:
přírodní
orientuje se na vlastivědné mapě
podmínky,
ČR, vyhledá jednotlivé oblasti
vodstvo,
ČR, charakterizuje významné a
rostlinstvo a
typické přírodní prvky
živočišstvo
významná
žák:
města,
popíše a vyhledá na vlastivědné
zemědělství,
mapě důležitá sídelní střediska,
průmyslová a
hlavní atraktivity cestovního
kulturní
ruchu
střediska,
chráněné oblasti
ČR
životní prostředí žák:
ČR
popíše současný stav a aktuální
problémy životního prostředí v
ČR
nejstarší
žák:
osídlení naší
charakterizuje svými slovy
vlasti, staré
způsob života starých Slovanů
pověsti české
Velká Morava,
žák:
český
jmenuje první státní útvary na
přemyslovský
našem území
stát, počátky
českého
království
husitské války
žák:
popíše období husitských válek a
zná významné osobnosti této
doby
nástup
žák:
Lucemburků
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Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

Lidé kolem nás

státní symboly
ČR,
prezident,
parlament,
vláda,
volby,
demokracie

charakterizuje hospodářský a
kulturní rozvoj České státu za
vlády Karla IV.
žák:
vyjmenuje a popíše státní
symboly ČR
používá základní státoprávní
pojmy
zná jméno prezidenta ČR

VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská
společnost a stát

5. ročník
 1+1 týdně, P
Téma
Lidé a čas

Učivo
Habsburkové

novověk

konec 19. a
začátek 20.
století
1. světová válka
a vznik
Československé
republiky

2. světová válka

od Února 1948
do současnosti

Místo, kde žijeme

sousední státy
ČR

Očekávané výstupy
Průřezová témata
žák:
popíše nejvýznamnější události a
osobnosti habsburské monarchie
(Rudolf II., Valdštejn,
Komenský, Marie Terezie, Josef
II.)
žák:
charakterizuje způsob života v
novověku, vyloží význam vědy a
techniky pro rozvoj výroby
žák:
svými slovy charakterizuje
společenský, politický a kulturní
život českých zemí na přelomu
19. a 20. století
žák:
stručně popíše důvody vzniku 1.
světové války
objasní dopad války na budování
samostatného státu
uvede nejvýznamnější osobnosti
(T. G. Masaryk, E. Beneš)
žák:
posoudí život v českých zemích
v době nacistické okupace a
význam obnovení
Československé republiky
žák:
seznamuje se se způsobem
života v poválečném období,
dokáže na příkladech vyjádřit
rozdíly života v totalitě a
demokracii
žák:
dokáže popsat polohu ČR v
Evropě, orientuje se na mapě
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Evropa a
významné
evropské státy

světadíly a
oceány

střední Evropy, určuje a popíše
sousední státy ČR
žák:
vyjmenuje a vyhledá na mapě
významné evropské státy a jejich
hlavní města

žák:
vyjmenuje a vyhledá na mapě
světa jednotlivé světadíly a
oceány na Zemi
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VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímají
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

P ŘÍRODOVĚDA
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

PŘÍRODOVĚDA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VE 4. A 5. ROČ.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět přírodověda se vyučuje ve 4. ročníku dvě hodiny týdně a v 5. ročníku po dvou
hodinách týdně. Předmět navazuje na předmět prvouka, využívá znalostí žáků z matematiky,
českého jazyka, literatury a vybavuje žáky základními vědomostmi pro předměty přírodopis,
fyzika, chemie. Základní znalosti přírodovědy slouží i pro další předměty, například pro
pracovní činnosti, výtvarnou výchovu. Každé téma je propojeno dovednostmi z oblasti
výchovy ke zdraví.
Přírodověda ve 4. a 5. ročníku patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který je rozdělen
do dvou tematických okruhů:
1. Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody
-

objevování a zjišťování propojení prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nacházení souvislostí mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

-

vysvětlení elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru

-

zkoumání základních společenstev ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodnění
vzájemných vztahů mezi organismy, nacházení shod a rozdílů v přizpůsobování
organismů prostředí

-

porovnávání základních projevů života na konkrétních organismech, třídění organismů
do známých skupin, využívání jednoduchých klíčů a atlasů

-

hodnocení některých konkrétních činností člověka v přírodě a rozlišování aktivit, které
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

-

zakládání jednoduchých pokusů, vyhodnocování výsledků svého pozorování
2. Člověk a jeho zdraví

-

využívání znalostí lidského těla k vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav

-

rozlišování jednotlivých etap lidského života a orientování se ve vývoji dítěte před
narozením a po narození

-

účelné organizování svého volného času pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle
vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
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-

uplatňování účelných způsobů chování v modelových situacích simulujících
mimořádné události a v situacích ohrožujících zdraví

-

předvádění v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek

-

uplatňování základních dovedností a návyků souvisejících s rozvojem zdraví a jeho
preventivní ochranou

-

ošetření drobných a středních poranění a zajištění lékařské pomoci

-

uplatňování ohleduplného chování k druhému pohlaví a orientace v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

Předmětem přírodověda prolínají tato průřezová témata:


Environmentální výchova



Osobnostní a sociální výchova

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí:
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

4. ročník


2 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Rozmanitost živé a neživé
přírody, ochrana přírody

rostliny

žák:
seznamuje se s pojmem
fotosyntéza
zná běžné zemědělské plodiny,
význam, použití, umí zařadit
jednotlivé druhy rostlin
umí popsat tělo rostlin
zná rozdíl mezi planými a
kulturními rostlinami,
poznává keře, jehličnaté a
listnaté stromy
rozeznává různé druhy ovoce a
zeleniny
rozděluje plody - peckovice,
malvice, bobule
rozděluje rostliny podle stonků,
podle délky života
pozná jedovaté lesní rostliny
umí užívat atlasy
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Průřezová témata

houby

výrobek,
přírodnina
živočichové

roční období,
střídání dne a noci

magnety a světové
strany

jednotky
hmotnosti,
objemu, času a
teploty

vzduch

voda

hovoří o přípravě rostlin na
zimu
žák:
rozeznává jedlé, nejedlé,
jedovaté houby, ví, jaké jsou
zásady správného houbaře, umí
popsat tělo houby
umí užívat atlasy
žák:
rozlišuje pojmy výrobek a
přírodnina
umí rozdělit živé organismy
žák:
umí užívat atlasy
zná zvířata domácí a volně
žijící
umí popsat stavbu jejich těla
ví, jak se správně starat o
zvířata
uvědomuje si vztahy mezi
organismy
umí popsat způsob života a
jejich adaptaci na prostředí
žák:
učí se vysvětlit střídání dne a
noci a ročních období jako
důsledek pohybu Země ve
vesmíru
žák:
učí se zacházet s magnety a
kompasem, seznámí se s
působením magnetické a
gravitační síly
žák:
umí zjistit hmotnost tělesa na
váhách, svoji hmotnost, umí
měřit objem tělesa odměrným
válcem, umí určit čas, umí
měřit čas na stopkách, umí si
změřit teplotu, rozlišuje
jednotlivé druhy teploměrů,
převádí jednotky
žák:
uvědomuje si význam čistého
vzduchu pro život, umí
vysvětlit vznik větru, zná
složení vzduchu
žák:
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA

horniny a nerosty,
půda

ekosystémy

Člověk a jeho zdraví

mimořádné
události, péče o
zdraví

finanční gramotnost

finanční
gramotnost

uvědomuje si význam vody pro
živé organismy, nutnost
ochrany vodních zdrojů, umí
rozlišit skupenství vody, umí
vysvětlit koloběh vody v
přírodě
žák:
umí vysvětlit rozdíl mezi
horninou a nerostem, naučí se
rozeznávat jednotlivé horniny a
nerosty, vysvětluje vznik půdy
žák:
umí vysvětlit pojem
ekosystém, umí
charakterizovat některá
společenstva
žák:
zná telefonní čísla tísňového
volání, ví, co je evakuace,
evakuační zavazadlo, zná a řídí
se zásadami péče o zdraví a
zásadami hygieny, zná význam
sportu a zdravé výživy
žák:
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

Základní podmínky
života

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy

5. ročník
 2 týdně, P
Téma
Rozmanitost živé a neživé
přírody, ochrana přírody

Učivo
podmínky
života na Zemi
podnebné pásy

třídění
organismů

Očekávané výstupy
žák:
umí vyjmenovat podmínky
života na Zemi

Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
žák:
ENVIRONMENTÁLNÍ
seznamuje se s podnebnými pásy VÝCHOVA
a s jejich faunou a flórou
Základní podmínky
vysvětlí rozdíl mezi podnebím a života
počasím
umí vysvětlit, jak se živočichové
a rostliny přizpůsobili životu v
různých podnebných pásech
umí vyjmenovat příklady
žák:
umí roztřídit organismy
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Rozmanitost neživé a živé
přírody, ochrana přírody

magnetická a
gravitační síla
Země,
Slunce,Měsíc

jednoduché
stroje
finanční gramotnost

finanční
gramotnost

Člověk a jeho zdraví

člověk a jeho
životní
podmínky a
vztahy k
prostředí
péče o zdraví

uvědomuje si význam
botanických a zoologických
zahrad,význam ochrany
ohrožených živočichů a rostlin
žák:
vysvětlí pojmy gravitační a
magnetická síla
žák:
zná pojmy vesmír, planeta,
hvězda, družice
vysvětluje význam Slunce pro
živé organismy
umí vyjmenovat planety sluneční
soustavy
ví, jaké podoby má Měsíc
umí vysvětlit střídání dne a noci,
ročních období, ukazuje pohyby
Země v souvislosti s tímto
střídáním
seznamuje se se zajímavostmi v
dobývání vesmíru, o vzniku
sluneční soustavy, jednotlivých
planetách, souhvězdích
žák:
seznamuje se s funkcí a užitím
jednoduchých strojů
žák:
seznamuje se s příjmy a výdaji
rodinného rozpočtu, zná
hotovostní a bezhotovostní
formy placení, seznamuje se s
pojmem korupce
žák:
uvědomuje si, že člověk je
součástí přírody, ví, čím se liší
od jiných savců
zná části lidského těla, umí
vysvětlit funkci a význam
orgánů a orgánových soustav
žák:
zná zásady 1. pomoci,
uvědomuje si význam sportu a
zdravé výživy, škodlivost
návykových látek, kouření a
alkoholu
zná zásady bezpečného chování
v různém prostředí - škola,
domov, styk s cizími osobami,
silniční provoz
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena

mimořádné
události

žák:
je si vědom nutnosti kázně a
dodržování pokynů v případě
obecného ohrožení, zná telefonní
čísla tísňového volání
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Č LOVĚK

A SPOLEČNOST

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka
znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické
společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných
souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a
procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského
klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí
přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na
nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané
vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k
toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a
kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje
důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském
životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti,
zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry,
reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k
občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho
svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do
celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího
oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti
člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho
hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické
paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání
dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do
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obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny
většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je
rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe
proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není
jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek,
jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování
dějin regionu i dějin místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich 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.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:


rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních
společenství, k utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře



odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a
vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase



hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s
obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku



utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
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rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru
a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i
minulosti



vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální
texty společenského a společenskovědního charakteru



rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických,
politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k
poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a
širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních



úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke
kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství



získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné
záležitosti



utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých
lidí



utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k
rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v
zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve
společnosti



rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících
základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči
myšlenkové manipulaci



uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů,
názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému
obhajování svých práv


KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení





124

vyhledává, analyzuje a propojuje informace z odborné
literatury, internetu a dále je využívá v procesu učení a
v praktickém životě
užívá základní termíny, znaky a symboly
vybírá pro učení dostupné metody a strategie studia
společenských věd jako součást multimediálního
rozvoje osobnosti člověka
umí pozorovat své okolí a získané poznatky dále
využívat



KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
tvořivému myšlení, logickému uvažování
a k řešení problémů






KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ –
vést žáky k všestranné a účinné
komunikaci






KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých






KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti




KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat
žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci
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orientuje se na časové ose a v historických mapách, řadí
hlavní historické epochy v chronologickém sledu
posuzuje rozličné problémové situace ve svém životě,
hledá příčiny úspěchu a neúspěchu
k řešení problému zvolí vhodné metody a prostředky
jež má v dané chvíli k dispozici (pozorování, měření,
experiment)
reálně posuzuje zodpovědnost za svá rozhodnutí ve
společnosti lidí a je schopen nést důsledky svého
chování a jednání
výstižně a souvisle formuluje své názory
naslouchá názorům, informacím ostatních, vhodně na
ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj
názor a vhodně argumentuje
rozumí různým typům textů, grafům, popiskům u
obrázků, legendám map apod.
kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjadřuje
svůj postoj k působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí ve společnosti
účinně spolupracuje ve skupině
rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, ovládá a řídí svoje
jednání a chování vůči spolužákům a učitelům
respektuje přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi,
rovnost mužů a žen v sociálních skupinách ve
společnosti
přispívá k diskusi svými názory a zároveň respektuje
stanovisko ostatních
toleruje názory ostatních žáků na danou problematiku
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i
historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu
rozpoznává xenofobní a rasistické projevy, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám, vyvozuje konkrétní
závěry a úsudky
je si vědom svých povinností a práv ve škole i mimo
školu
užívá bezpečně a účinně vybavení učebny a materiály
využívá moderní technologie ( počítač, video…)
využívá znalosti v jednotlivých oblastech všech
společenských věd a snaží se je prakticky využít při
rozhodování o svém budoucím životě a povolání

D ĚJEPIS
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

DĚJEPIS
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku 2 hodiny
týdně.
Vzdělávací cíle


rozvíjení vlastního historického vědomí



vnímání obrazu hlavních vývojových linií



získávání orientace v historickém čase



pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů



chápání kulturní rozmanitosti světa



utváření pozitivního hodnotového systému

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:


zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,…



matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,…



výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,…



hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,…



jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,…



občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva,
volební systém,…



tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,…

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:


Výchova demokratického občana



Environmentální výchova



Multikulturní výchova



Mediální výchova



Osobnostní a sociální výchova
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POKRÝVANÁ PŘEDMĚTEM

6. ročník


2 týdně, P

Téma
Úvod do dějepisu

Učivo
Prameny
hmotné a
nehmotné
Archeologie
Muzea, archivy,
knihovny
Časová přímka

Pravěk

Člověk a lidská
společnost v
pravěku

Nejstarší civilizace
Kořeny evropské kultury

Nejstarší
starověké
civilizace a
jejich kulturní
odkaz
Antické Řecko
a Řím
Střední Evropa
a její styky
s antickým
Středomoří

Očekávané výstupy
žák:
uvede konkrétní příklady
důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
uvede příklady zdrojů informací
o minulosti, pojmenuje instituce,
kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy
v chronologickém sledu
žák:
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
žák:
rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
uvede nejvýznamnější typy
památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
demonstruje na konkrétních
případech 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
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Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

7. ročník
 2 týdně, P
Téma
Učivo
Křesťanství a
Stěhování národů
středověká Evropa
Vznik středověkých států
Islám a islámské říše
Velká Morava a český
stát
Křesťanství, papežství,
císařství, křížové
výpravy
Středověká společnost
Kultura středověku –
románské a gotické
umění a vzdělanost

Objevy a dobývání,
počátky nové doby

Renesance, humanismus,
husitství, reformace
Zámořské objevy a
počátky dobývání světa
Český stát a velmoci
v 15. – 17. stol.
Barokní kultura

Očekávané výstupy
žák:
popíše podstatnou změnu
evropské situace, která
nastala v důsledku příchodu
nových etnik, christianizace a
vzniku států
porovná základní rysy
západoevropské, byzantskoslovanské 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
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
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Průřezová témata
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímá

na příkladech evropských
dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční
monarchie, parlamentarismus
rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů
a uvede jejich představitele
a příklady významných
kulturních památek

8. ročník
 2 týdně, P
Téma
Učivo
MODERNIZACE
Osvícenství
SPOLEČNOSTI
Český stát a velmoci v 18.
stol.
Velká francouzská revoluce
a napoleonské období, jejich
vliv na Evropu a svět; vznik
USA
industrializace a její
důsledky pro společnost;
sociální otázka
národní hnutí velkých a
malých národů; utváření
novodobého českého národa
revoluce 19. století jako
prostředek řešení
politických, sociálních a
národnostních problémů
politické proudy
(konzervativismus,
liberalismus,
demokratismus,
socialismus), ústava,
politické strany, občanská
práva
kulturní rozrůzněnost doby
konflikty mezi velmocemi,
kolonialismus
1. světová válka a její
politické, sociální a kulturní
důsledky

Očekávané výstupy
vysvětlí podstatné
ekonomické, sociální,
politické a kulturní
změny ve vybraných
zemích a u nás, které
charakterizují
modernizaci společnosti
objasní souvislost mezi
událostmi francouzské
revoluce a
napoleonských válek na
jedné straně a rozbitím
starých společenských
struktur v Evropě na
straně druhé
porovná jednotlivé fáze
utváření novodobého
českého národa v
souvislosti s národními
hnutími vybraných
evropských národů
charakterizuje
emancipační úsilí
významných sociálních
skupin; uvede
požadavky formulované
ve vybraných
evropských revolucích
na vybraných
příkladech demonstruje
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Průřezová témata
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská
společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

základní politické
proudy
vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a
prohloubení
nerovnoměrnosti
vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke
kterým tato
nerovnoměrnost vedla;
charakterizuje
soupeření mezi
velmocemi a vymezí
význam kolonií
9. ročník
 2 týdně, P
Téma
Učivo
MODERNÍ DOBA
nové politické uspořádání Evropy
a úloha USA ve světě; vznik
Československa, jeho
hospodářsko- politický vývoj,
sociální a národnostní problémy
mezinárodně politická a
hospodářská situace ve 20. a 30.
letech; totalitní systémy –
komunismus, fašismus, nacismus
– důsledky pro Československo a
svět
druhá světová válka, holocaust;
situace v našich zemích, domácí a
zahraniční odboj; politické,
mocenské a ekonomické důsledky
války
studená válka, politické,
hospodářské, sociální a
ideologické soupeření
vnitřní situace v zemích
východního bloku (na vybraných
příkladech srovnání
s charakteristikou západních
zemí)
vývoj Československa od roku
1945 do roku 1989, vznik České
republiky
rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
problémy současnosti
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Očekávané výstupy
na příkladech
demonstruje zneužití
techniky ve světových
válkách a jeho
důsledky
rozpozná klady a
nedostatky
demokratických
systémů
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
na příkladech vyloží
antisemitismus,
rasismus a jejich
nepřijatelnost
z hlediska lidských
práv

Průřezová témata
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímá
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská
společnost a stát
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA
K MYŠLENÍ
V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

věda, technika a vzdělání jako
faktory vývoje; sport a zábava
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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

V ÝCHOVA

K OBČANSTVÍ

C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět výchova k občanství se vyučuje jako samostatný předmět v 7. až 9.
ročníku – 1 hodina týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:


utváření ucelené představy o mravních a právních předpokladech mezilidského a
společenského soužití, o hospodářském životě společnosti a o demokratických
postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a při řízení státu



posuzování a srovnávání společenských jevů ve vlastní zemi s obdobnými či
odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku



utváření si představy o lokálních i globálních problémech současné společnosti a o
způsobech jejich řešení na národní i mezinárodní úrovni



orientaci v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, pracovního a
občanského života a základních životních hodnotách, které budou žákům oporou při
řešení životních situací a při utváření vztahů k druhým lidem a ke společenstvím, v
nichž budou žáci prožívat dospělost



osvojení si dovedností přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku,
osvojení si schopnosti vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní názory, respektovat práva a
názory druhých, kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti, jednání druhých lidí i
své vlastní projevy, řešit rozmanité životní situace v souladu s vlastním svědomím



získání použitelných poznatků z oblasti práva, na orientování se v důležitých právních
otázkách a prakticky aplikovat zásady odpovědného rozhodování



poznání cesty, jak se projevovat jako odpovědný a aktivní občan demokratické
společnosti a jak utvářet vlastní mravní profil v souladu s obecně uznávanými
mravními hodnotami



rozvoj finanční gramotnosti

Vyučovací předmět výchova k občanství je úzce spjat s dějepisem, s informatikou, s literární
výchovou, s jazykovou komunikací a s výchovou ke zdraví
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Vzdělávací obory:


Člověk ve společnosti



Člověk jako jedinec



Stát a hospodářství



Stát a právo



Mezinárodní vztahy, globální svět



Předmětem prolínají průřezová témata:



Osobnostní a sociální výchova



Multikulturní výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Výchova demokratického občana



Environmentální výchova



Mediální výchova

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových
kompetencí
PRŮŘEZOVÁ TÉM ATA POKR ÝVANÁ PŘEDMĚTEM

7. ročník


1 týdně, P

Téma
Člověk a společnost

Učivo
lidé kolem nás,
vztahy mezi
lidmi,
komunikace

Stát a hospodářství

činnost lidí,
práce,
hospodářství

majetek,
vlastnictví a
jeho formy a
ochrana

Očekávané výstupy
žák:
vysvětlí přirozené a sociální
rozdíly mezi lidmi
rozpozná netolerantní chování
lidí
uplatňuje vhodné chování a
komunikaci při řešení
konfliktních situací mezi
vrstevníky i dospělými
žák:
objasní formy vlastnictví, včetně
duševního vlastnictví a způsoby
jejich ochrany
popíše způsob tvorby státního
rozpočtu, zdroje příjmů, výdaje
žák:
objasní formy vlastnictví, včetně
duševního vlastnictví a způsoby
jejich ochrany
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Průřezová témata
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Práce v realizačním
týmu

hospodaření s
penězi a
majetkem

Volba povolání
Stát a hospodářství

Stát a právo

Kultura

Rodina

škola, volný
čas, lidská

činnost,
povolání,
uplatnění ve
světě práce
řízení
společnosti, 
stát,
demokracie,
volby, orgány 
státní moci
právní řád ČR,
práva a

povinnosti
občanů v
každodenním
životě
právní instituce
v našem
regionu

člověk a
kultura, umění,
kulturní
instituce v
regionu, v ČR,
víra a
náboženství
podoby a
projevy kultury,
rozmanitost
kultur, kulturní
hodnoty a
tradice
rodinný život,
život v rodině a
mimo ni

popíše způsob tvorby státního
rozpočtu, zdroje příjmů, výdaje
žák:
objasní formy vlastnictví, včetně
duševního vlastnictví a způsoby
jejich ochrany
popíše způsob tvorby státního
rozpočtu, zdroje příjmů, výdaje
žák:
uvede příklady dávek a
příspěvků, které získávají občané
posoudí možnosti vzdělávání a
přípravy na povolání v našem
regionu
žák:
objasní hlavní úkoly složek
státní moci, jejich orgánů a
institucí
zná principy demokratických
voleb
žák:
vysvětlí smysl voleb do
zastupitelstev v demokratických
státech
vyjmenuje výhody
demokratického řízení státu
žák:
uvede právní instituce ve svém
regionu
dodržuje právní řád a respektuje
normy, které se ho týkají
(předpisy silničního provozu
apod.)
žák:
uvede přehled hlavních
kulturních institucí v našem
regionu

žák:
objasní význam kulturních
institucí pro plnohodnotný život
člověka
vypráví o některých kulturních
tradicích města, regionu, státu
žák:
vysvětlí přirozené a sociální
rozdíly mezi lidmi
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

Státní svátky a významné
dny
Mimořádné situace

Zdravý životní styl

rok v jeho
proměnách a
slavnostech
ochrana
obyvatel za
mimořádných
událostí, první
pomoc
duševní a
tělesné zdraví,
péče o zdraví,
zdravá výživa
zneužívání
návykových
látek

Sexuální výchova

dospívání,
láska a
přátelství

žák:
vypráví o významných státních
svátcích a výročích
žák:
uvede příklady mimořádných
událostí
ví, jak se má při mimořádných
událostech zachovat
zná zásady první pomoci
žák:
umí vysvětlit pojem prevence,
snaží se dodržovat zásady
prevence, rozlišuje zdravé a
nezdravé faktory ve výživě
žák:
umí vysvětlit pojem závislost,
vyjmenuje látky způsobující
závislost
seznamuje se s jejich účinky
žák:
uvědomuje si změny v dospívání
a odlišnosti mezi mužem a
ženou, vysvětlí rozdíl mezi
přátelstvím a láskou

8. ročník
1 týdně, P


Téma
Člověk a společnost

Volba povolání

Stát a právo

Učivo
člověk hledající
společenství
lidí a svůj svět,
hledání
blízkého
člověka,
hledání nového
naplnění života,
smysl života
lidská
solidarita,
pomoc člověku
v nouzi
práce,
zaměstnání,
povolání, volba
povolání,
potřeba
celoživotního
vzdělávání
Ústava ČR

Očekávané výstupy
žák:
uvede příklady pozitivních
hodnot a smyslu života
rozliší sociální úlohu
kamarádství a přátelství od
"part"
konkretizuje potřebu solidarity
mezi lidmi
žák:
dokáže v případě potřeby
přiměřeně pomoci lidem v nouzi
žák:
popíše své představy o cestě k
povolání
objasní vztahy mezi vzděláním,
povoláním, zaměstnáním
vyhledá možnosti, kde lze získat
informace o vzdělání a povolání
žák:
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

lidská práva a
práva dětí

právní ochrana
člověka,
egoismus,
intolerance,
xenofóbie

Kultura

masová kultura,
vliv masmédií,
životní styl

Zdravý životní styl

návykové látky
a rizika jejich
zneužívání
zdravý způsob
života, volný
čas a denní
rytmus

Člověk jako jedinec

volba partnera
(muž a žena,
láska)

party a jejich
kladné a
záporné vlivy

vysvětlí podstatu Ústavy ČR
jako základu pramene
demokracie
žák:
definuje základní lidská práva

VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská
společnost a stát
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Princip sociálního
smíru a solidarity

žák:
posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
rozpozná netolerantní projevy v
chování lidí a protiprávní jednání
uvede příklady trestní
postižitelnosti
žák:
MEDIÁLNÍ
posuzuje vliv médií na utváření
VÝCHOVA
masové kultury, na chování lidí
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií
ve společnosti
Práce v realizačním
týmu
žák:
vysvětlí právní postižitelnost v
souvislosti s návykovými látkami
žák:
OSOBNOSTNÍ A
pozná, co je zdravá životospráva SOCIÁLNÍ
a co odporuje zdravému způsobu VÝCHOVA
života
Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
žák:
vymezí hodnoty člověka, které
hrají důležitou roli při
navazování přátelských a
partnerských vztahů
vysvětlí rizika spojená se
sexuálním životem (zdravotní,
právní, sociální)
žák:
vymezí hodnoty člověka, které
hrají důležitou roli při
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Globální svět

9. ročník
 1 týdně, P
Téma
Stát a hospodářství

globální
problémy
lidstva

navazování přátelských a
partnerských vztahů
vysvětlí rizika spojená se
sexuálním životem (zdravotní,
právní, sociální)
žák:
respektuje a toleruje různé
kultury a náboženství
uvědomuje si spoluzodpovědnost
za svět

Učivo
činnost lidí,
svět práce,
hospodaření
domácnosti

Očekávané výstupy
žák:
sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příjmy
a výdaje, rozliší jednorázové a
pravidelné příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů,
objasní principy vyrovnaného,
schodkového a přebytkového
rozpočtu
výroba, obchod, žák:
služby, dělba  vysvětlí funkci peněz a uvede
práce
příklady různých forem placení,
uvede příklady použití debetní a
kreditní karty, vysvětlí jejich
omezení
vyjmenuje základní formy
podnikání
tržní
žák:
hospodářství,  objasní principy tržního
peníze a
hospodářství a podstatu trhu hodnota, tvorba nabídka, poptávka, zisk, cenová
ceny a inflace
politika, inflace
 vyjmenuje základní formy
podnikání
 vysvětlí jednotlivé druhy daní
 respektuje povinnosti vyplývající
z některých smluvních vztahů koupě, pronájem apod.
uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
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VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a
svět
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Multikulturalita

Průřezová témata

VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace
občanů v politickém
životě
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace
občanů v politickém
životě

odvětví
národního

hospodářství

Stát a právo

zákoník práce,
pracovní

smlouva

principy
demokracie,
právní řád





Volba povolání

činnost úřadu
práce

Člověk ve společnosti

kultura a vliv
médií

Mezinárodní vztahy a
globální svět

Mezinárodní
organizace

Evropská unie



prostředky a způsoby krytí
deficitu
žák:
vyjmenuje základní formy
podnikání
vysvětlí jednotlivé druhy daní
žák:
orientuje se v základních
vztazích vyplývajících z
pracovního poměru a
bezpečnosti práce
zná základní části pracovní
smlouvy
žák:
vysvětlí funkci a význam
právního řádu v každodenním
životě lidí
vysvětlí základní úkoly orgánů
právní ochrany občanů
respektuje povinnosti vyplývající
z některých smluvních vztahů koupě, pronájem apod.
žák:
konkretizuje možnosti, jak získat
informace o volbě povolání
žák:
posoudí vliv masmédií na
utváření postojů lidí k různým
společenským problémům

žák:
vysvětlí význam mezinárodní
spolupráce pro ČR
uvede některé mezinárodní
organizace
sleduje změny v EU
uvede některé mezinár.
organizace, k nimž má ČR vztah
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VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace
občanů v politickém
životě
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace
občanů v politickém
životě
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace
občanů v politickém
životě

MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Fungování a vliv médií
ve společnosti
Práce v realizačním
týmu
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Formy participace
občanů v politickém
životě
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
zajímá

Výchova ke zdraví

Mezinárodní vztahy a
globální svět

sexualita
člověka
. pomoc a

zabezpečení
ochrany
člověka za
mimořádných
situací
život člověka
na planetě


obrana státu


Finanční gramotnost

banky a jejich
služby - aktivní
a pasivní
operace,
úročení,
pojištění,
produkty
finančního trhu
pro investování
a pro získávání
prostředků
korupce

žák:
uplatňuje zásady tolerance k
osobám s odlišnou sexuální
orientací
zvládá bezpečné chování v
situacích hromadného ohrožení
orientuje se v kompetencích
složek integrovaného
záchranného systému
žák:
uvede některé globální problémy
současnosti
zaujme postoj k mezinárodnímu
terorismu

žák:
posoudí význam ČR ve
světovém dění, popíše výhody
spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti
v zahraničních misích
objasní roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského
charakteru
žák:
vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění

žák:
diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

Č LOVĚK

A PŘÍRODA

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním
přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a
jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání
současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav,
včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení
(přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie,
Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům
hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při
studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat,
experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních
jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí
zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak?
Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a
řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro
jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a
mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností,
především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činností na stav
životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat
příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů
udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož
významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka,
utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání
140

zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek
a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i
ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i
společenskovědní charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této
vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast člověk a
jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně
základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její
aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími
vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:


zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování



potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto
otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi



způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních
faktech více nezávislými způsoby



posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů



zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k
vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí



porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního
prostředí



uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v
praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak
slunečního záření, větru, vody a biomasy



utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně
či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
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KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení






KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
tvořivému myšlení, logickému uvažování
a k řešení problémů







KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ –
vést žáky k všestranné a účinné
komunikaci

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých

KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat
žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci
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vyhledává, analyzuje a propojuje informace z odborné
literatury, internetu a dále je využívá v procesu učení a
v praktickém životě
užívá základní termíny, znaky a symboly
samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádí
experimenty, které buď ověřují či potvrzují
vyslovované hypotézy, nebo slouží jako základ pro
odhalování zákonitostí přírodních jevů
umí pozorovat své okolí a získané poznatky dále
využívat
uvědomuje si základní globální problémy –
ekologické, rasové, náboženské..
přemýšlí nad platnými teoriemi vzniku Země,
vesmíru, života, vývoje člověka
k řešení problému zvolí vhodné metody a prostředky
jež má v dané chvíli k dispozici (pozorování, měření,
experiment..)
svá rozhodnutí je schopen obhájit
výstižně a souvisle formuluje své názory
naslouchá názorům, informacím ostatních, vhodně na
ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj
názor a vhodně argumentuje
rozumí různým typům textů, grafům, popiskům u
obrázků, legendám map apod.
umí nakreslit a popsat daný jev
využívá různé informační zdroje ( Tv, internet, video,
rádio, literaturu) pro získaní nových aktuálních a
kvalitních informací
účinně spolupracuje ve skupině
podílí se s pedagogem na vytváření pravidel práce
v týmu
přijímá role a plní zadanou práci
v případě potřeby poskytuje pomoc nebo o ni požádá
přispívá k diskusi svými názory a zároveň respektuje
stanovisko ostatních
toleruje názory ostatních žáků na danou problematiku
odmítá útlak, hrubé násilí
zná zásady první pomoci v případě poškození
fyzického zdraví ( práce v učebnách, ekologické
katastrofy – povodně, zemětřesení, požár….)
chápe základní ekologické souvislosti a problémy
je si vědom svých povinností a práv ve škole i mimo
školu
užívá bezpečně a účinně vybavení učebny a materiály
dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny
v učebnách ( na pozemku, při Tv)
využívá moderní technologie ( počítač, video,
mikroskop…)



znalosti a zkušenosti získané v procesu vzdělávání
využívá v zájmu dalšího rozvoje i své přípravy na
budoucnost -rozhodnutí o svém dalším profesním
zaměření

F YZIKA
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

FYZIKA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku dvě hodiny týdně, v 7.
ročníku jednu hodinu týdně a v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu fyzika:


směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných
souvislostí



vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální
vlastnosti a procesy-



vede k vytváření a ověřování hypotéz



učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi



směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie



podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:


frontální výuka s demonstračními pomůckami



skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné
literatury)



samostatné pozorování



krátkodobé projekty

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka
závazné.
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Předmětem prolínají tato průřezové téma:


Osobnostní a sociální výchova



Enviromentální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PRŮŘEZOVÁ TÉM ATA POKR ÝVANÁ PŘEDMĚTEM

6. ročník


1+1 týdně, P

Téma
Látky a tělesa

Učivo
LÁTKA A
TĚLESO
- látky a tělesa
-částicové složení
látek
- složení atomu

Očekávané výstupy
Žák
-rozlišuje látku a těleso, umí
uvést příklady
-správně používá
pojmy
- má představu o
stavbě látek a složení atomu

Průřezová témata

SKUPENSTVÍ
- látky pevné,
kapalné a plynné
-Brownův
pohyb,difúze

-chápe souvislosti mezi
částicovou stavbou
látky a jejími
vlastnostmi a skupenstvím
-popíše rozdíl mezi
látkou pevnou,
kapalnou a plynnou a
vlastnosti, kterými se
od sebe liší

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

FYZIKÁLNÍ
VELIČINY
-rozměry
těles,délka
-hmotnost
- čas
-objem
-teplota
- hustota
- síla

-rozlišuje fyzikální
veličinu, značku, vyjádří
hodnotu, přiřadí
jednotku
-umí zvolit vhodné
měřidlo pro danou
fyzikální veličinu
-zná vztahy mezi
základními a
odvozenými jednotkami
-změny objemu těles se
změnou teploty umí
vysvětlit na jednoduchých
pokusech
-umí vysvětlit pojem hustota,
vyhledat v tabulkách a
vypočítat její hodnotu
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ELEKTRICKÉ
VLASTNOSTI
LÁTEK
-elektrování
třením
-el. náboj
-model atomu
-měření el. náboje
ELEKTRICKÝ
OBVOD
-el. vodiče a
nevodiče
-el. proud
-el. napětí
-zdroje el. napětí
-jednoduché el.
obvody

-dokáže ověřit existenci
elektrického pole a
charakterizovat elektrickou sílu
jako působení elektrického pole
na těleso
-uvést hlavní jednotku
elektrického náboje (C),
některé její díly
-uvést hlavní jednotku napětí
(V), některé její díly a násobky,
-rozlišit pokusně vodič od
izolantu
-sestavit jednoduchý schématu
a nakreslit schéma daného
reálného elektrického obvodu
-uvést hlavní jednotku
elektrického proudu (A),
některé její díly a násobky,
MAGNETISMUS -zjistí, zda na těleso
-magnetická síla
působí magnetická síla
-magnetická
-dokáže popsat využití
indukce
magnetické síly
- magnetické pole v praktických situacích
Země
-ověří existenci
magnetického pole
-u konkrétního magnetu
dokáže pokusně určit
druh pólu a graficky
znázornit indukční čáry

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání

7. ročník
1 týdně, P


Téma
Pohyb těles - síly

Učivo
POHYB TĚLES
Síly
- pohyby těles a
jejich
klasifikace
- gravitační
pole, gravitační
síla, tíhová síla
- tíhová síla,
tíhové zrychlení
- těžiště tělesa
- výslednice
dvou sil
stejných a
opačných
směrů

Očekávané výstupy
Průřezová témata
ŽÁK:
- určí, zda je těleso v relativním
pohybu nebo klidu, klasifikuje
správně druh pohybu
-rozeznává jednotlivé druhy sil
- měřením i výpočtem určí
velikost tíhové síly
-určí výpočtem i graficky velikost
a směr výslednice dvou sil
stejných či opačných směrů
-určí pokusně těžiště tělesa a
v praktických situacích využívá
fakt, že poloha těžiště závisí na
rozložení látky v tělese
-využívá Newtonovy zákony k
vysvětlení nebo předvídání
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- pohybové
účinky síly Newtonovy
zákony
- otáčivé účinky
síly - rovnováha
na páce
- deformační
účinky síly tlak a tlaková
síla, výpočet
- třecí síla –
smykové tření

změn pohybu tělesa při
působení sil
-využívá poznatky o
podmínkách rovnovážné polohy
na páce pro vysvětlení
praktických situací
- chápe význam veličiny tlak,
užívá vztah pro výpočet tlaku
v praktických problémech,
navrhne způsob, jak
v konkrétních situacích ovlivnit
velikost tlaku a tlakové síly
- změří třecí sílu
-zná vlastnosti třecí síly a její
závislost na vlastnostech tělesa
-navrhne způsob a význam
zvětšení nebo
zmenšení třecí síly v různých
situacích
MECHANICKÉ žák:
VLASTNOSTI - zná mechanické vlastnosti
TEKUTIN
kapalin
- vlastnosti
- objasní závislost hustoty kapalin
kapalin
na teplotě včetně jevu teplotní
- závislost
anomálie vody a důsledku tohoto
hustoty kapalin jevu v přírodě
na teplotě a
- v jednoduchých případech určí
teplotní
velikost a směr tlakové síly
anomálie vody
působící v kapalině
-šíření tlaku
-užívá Pascalův zákon
v kapalinách k vysvětlení funkce
Pascalův zákon hydraulických zařízení
- hydraulická
-vysvětlí vznik hydrostatického
zařízení
tlaku a s porozuměním používá
-hydrostatický
vztah p=h ρ g k řešení problémů a
tlak a jeho
úloh
výpočet
-objasní vznik vztlakové síly a
- vztlaková síla určí její velikost a směr
-Archimédův
v konkrétní situaci
zákon
-porovnáním vztlakové a tíhové
- plavání těles
síly dokáže
- atmosférický
předpovědět, zda se těleso potopí
tlak a jeho
v kapalině, zda se v ní
měření
bude vznášet nebo zda bude
- měření tlaku
plovat na hladině
v uzavřené
- vysvětlí vznik atmosférického
nádobě
tlaku, změří ho a určí tlak plynu v
uzavřené nádobě
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SVĚTELNÉ
DĚJE
- zdroje světla
- rychlost světla
ve vakuu a v
různých
prostředích
- stín
- zatmění
Slunce a
Měsíce, fáze
Měsíce


Téma

žák:
 charakterizovat zdroj světla
jako těleso, jež samo vysílá
světlo, rozlišit mezi zdrojem
světla a tělesem pouze světlo
odrážejícím a charakterizovat
bodový a plošný zdroj světla
 charakterizovat
optické
prostředí čiré, průhledné,
průsvitné,
neprůhledné,
stejnorodé a nestejnorodé
 objasnit a načrtnout vznik
rozbíhavého a rovnoběžného
svazku paprsků pomocí clony,
objasnit vznik stínu za tělesem
a objasnit a načrtnout vznik
zatmění Slunce a Měsíce
 uvést, že rychlost světla
(jakékoli barvy) je konečná a
největší ve vakuu

8. ročník
1+1 týdně, P
Učivo
OPTIKA
odraz světelného paprsku
- zrcadla
- lom světla na optickém
rozhraní
- čočky
- optické vlastnosti oka,
oční vady a jejich náprava
- rozklad světla

Očekávané výstupy
- využívá zákona odrazu světla
na rozhraní dvou optických
prostředí k nalezení obrazu
v rovinném zrcadle
- pokusně určí rozdíl mezi
dutým a vypuklým zrcadlem a
dokáže uvést příklad jejich
využití v praxi
- rozhodne na základě znalostí o
rychlostech světla ve dvou
prostředích, zda se světlo při
přechodu z jednoho prostředí do
druhého bude lámat ke kolmici
nebo od kolmice
- rozliší pokusně spojku a
rozptylku, najde pokusně
ohnisko tenké spojky
- rozumí funkci oka jako optické
soustavy
- rozumí pojmům
krátkozrakost a dalekozrakost a
způsobu nápravy těchto očních
vad brýlemi
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Průřezová témata

PRÁCE, ENERGIE
- práce a její výpočet
- výkon a jeho výpočet
- pohybová a polohová
energie
- zákon zachování
mechanické energie
- práce na jednoduchých
strojích

TEPELNÉ JEVY
- vnitřní energie, teplo
- měrná tepelná kapacita,
výpočet tepla
- tepelný výměna a její
druhy
- přeměny skupenství
- tání a tuhnutí,
skupenské teplo tání
- vypařování a kapalnění
- var
- sublimace a
desublimace

ŽÁK:
-rozumí pojmu mechanická
práce a výkon, dokáže určit, kdy
těleso ve fyzice práci koná, s
porozuměním používá vztah
W=Fs a P=W/t při řešení
problémů a úloh
-z vykonané práce určí v
jednoduchých
případech změnu polohové a
pohybové
energie, je schopen porovnat
pohybové
energie těles na základě jejich
rychlostí a hmotnosti
na základě zákona zachování
energie objasní podstatu
některých jednoduchých strojů
-vysvětlí změnu vnitřní energie
tělesa při
změně teploty
-rozpozná v přírodě a v
praktickém životě
formy tepelné výměny
(vedením, tepelným zářením,
prouděním)
-dokáže určit množství tepla
přijatého a
odevzdaného tělesem, zná-li
hmotnost,
měrnou tepelnou kapacitu a
změnu teploty tělesa (bez změny
skupenství)
-objasní podstatu jednotlivých
skupenských přeměn
a bude schopen uvést praktický
příklad
(tání, tuhnutí, vypařování, var,
kondenzace, sublimace a
desublimace)
- z tabulek určí skupenské teplo
tání u některých látek
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ZVUKOVÉ DĚJE
-zdroje a šíření zvuku
- popis zvukového vlnění
– frekvence
- odraz zvuku, vznik
ozvěny
- pohlcování zvuku
- výška zvukového tónu
- hlasitost
- ochrana před
nadměrným hlukem

ELEKTRICKÉ JEVY
- elektrická síla,
elektrický náboj
- elektrické pole
- elektrický proud
- vodiče,
polovodiče,izolanty
- elektrické napětí
- měření proudu a napětí
- pravidla bezpečné práce
- zkrat a ochrana před
ním
- Ohmův zákon
- odpor vodiče a jeho
závislost na vlastnostech
vodiče
-jednoduchý a rozvětvený
elektrický obvod
-zapojení spotřebičů
- řešení elektrických
obvodů

- určí, co je v jeho okolí zdrojem
zvuku,
- chápe, že k šíření zvuku je
nezbytnou
podmínkou látkové prostředí
umí popsat vlastnosti zvukového
vlnění pomocí frekvence
- chápe odraz zvuku jako odraz
zvukového vzruchu od překážky
a dovede
objasnit vznik ozvěny
- využívá s porozuměním
poznatek, že
rychlost zvuku závisí na
prostředí, kterým
se zvuk šíří
- zjistí, že výška tónu je tím
větší, čím
větší je jeho kmitočet
- rozumí pojmu hlasitost zvuku a
má
představu, jak hlasité jsou různé
zdroje
zvuku v jeho okolí
- určí možnosti, jak omezit
nepříznivý vliv
nadměrně hlasitého zvuku na
člověka
Žák:
- ověří, jestli na těleso působí
elektrická síla a zda v jeho okolí
existuje elektrické pole
- pokusně ověří, za jakých
podmínek prochází obvodem
elektrický proud
-objasní účinky elektrického
proudu
S porozuměním používá
veličiny elektrický náboj, proud,
napětí odpor při popisu
elektrických jevů
-změří elektrický proud
ampérmetrem a elektrické napětí
voltmetrem
- dodržuje pravidla bezpečné
práce při zacházení s
elektrickými zařízeními
-objasní nebezpečí vzniku zkratu
a popíše možnosti ochrany před
zkratem
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

- zdroje elektrického
napětí
- elektrická práce a výkon
- elektrická energie,
spotřeba energie
- účinnost el. spotřebičů

9. ročník
 1+1 týdně, P
Téma

- používá s porozuměním
Ohmův zákon pro kovy v
úlohách
- pochopí, jak velikost odporu
závisí na vlastnostech vodiče
- správně sestaví jednoduchý a
rozvětvený elektrický obvod
podle
schématu
- volí k jednotlivým spotřebičům
vhodný zdroj napětí
- odliší zapojení spotřebičů v
obvodu za sebou a vedle sebe a
určí výsledné elektrické napětí,
výsledný elektrický proud a
výsledný odpor spotřebičů
- rozliší pokusně vodič od
izolantu
- uvede příklady vedení
elektrického proudu v
kapalinách a v plynech
z běžného života a z přírody
- rozliší stejnosměrný proud od
střídavého
na základě jejich časového
průběhu
- objasní princip vzniku
elektrického napětí u vybraných
zdrojů napětí
Použije vztah pro výpočet
elektrické práce a elektrického
výkonu v praktických úlohách
-posoudí elektrické spotřebiče
na základě jejich výkonu,
účinnosti a spotřeby elektrické
energie

Učivo
ELEKTROMAGNETICKÉ
JEVY
-magnetické účinky
elektrického proudu
- elektromagnet
-stejnosměrný elektromotor
-elektromagnetická indukce
- vznik střídavého proudu
- transformátor
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Očekávané výstupy
Žák:
- ověří pokusem, na čem
závisí
velikost indukovaného
proudu
v cívce a objasní vznik
střídavého proudu
- popíše funkci
transformátoru a

Průřezová témata

-výroba a přenos elektrické
energie v elektrárnách

ATOMY A ZÁŘENÍ
JADERNÁ ENERGIE
- jaderná energie
- jaderné reakce – štěpení a
fúze
- jaderný reaktor
- jaderná elektrárna
- jaderné záření a ochrana
před ním
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jeho využití při přenosu
elektrické
energie
- dokáže popsat způsob
výroby a
přenosu elektrické
energie
-popíše některé
nepříznivé vlivy
při výrobě elektrické
energie
v elektrárnách na životní
prostředí
- pochopí princip
elektromagnetu
a jeho využití v praxi
- pochopí princip jaderné
elektrárny,
- dokáže popsat stavbu
atomu,
používá pojmy nukleony,
nukleonová čísla,
vysvětlí pojem
nuklidy.
- prokáže, že zná
podstatu 3
druhů záření – alfa, beta i
gama ,
jejich nebezpečnost i
způsob
ochrany před nimi
- na některých známých
přirozených
radionuklidech
popíše proces přeměny i
užití
radioaktivity v různých
oborech
činností
- popíše řetězovou reakci
i
uvolňování jaderné
energie
- za pomocí obrázku
popíše
jaderný reaktor.
- zná možná nebezpečí
jaderných
reakcí i způsob ochrany.

Elektromagnetické a
světelné děje

VEDENÍ EL. PROUDU
V KAPALINÁCH A
PLYNECH
- podmínky vedení el.
proudu v kapalinách
- vedení proudu v plynech,
elektrický výboj
VEDENÍ
ELEKTRICKÉHO
PROUDU
V POLOVODIČÍCH
- vlastní vodivost
polovodičů
- nevlastní vodivost elektrony a díry
- PN přechod
-polovodičová dioda

Vesmír

VESMÍR, SLUNEČNÍ
SOUSTAVA
- sluneční soustava – její
hlavní složky
- měsíční fáze
- pohyby Země, střídání
ročních období
- hvězdy – jejich složení

objasní podstatu
podmínky nutné ke
vzniku elektrického
proudu v kapalinách a
plynech
- pozná některé případy a
využití vedení proudu
v kapalinách a plynech
ve svém okolí
- popíše změnu odporu
v polovodičích,
pojmenuje některé
druhy polovodičů –
fotorezistor,
termistor
- popíše vznik
polovodiče typu P i
polovodiče typu N,
princip
polovodičové diody i
způsob
jejího zapojení v
propustném i
závěrném směru
- pochopí princip
polovodičové
diody
- dokáže správně zapojit
polovodičovou diodu
- dokáže popsat užití
diody jako
jednoduchého
usměrňovače a
vznik tepavého proudu.
- řídí se základními
bezpečnostními pravidly
pro
práci s elektrickým
proudem.
-popíše Sluneční
soustavu a má
představu o pohybu
vesmírných
těles
(na základě poznatků o
gravitačních silách)
-odliší planetu a hvězdu
-popíše hlavní součásti
Sluneční
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

soustavy (planety,
měsíce,
planetky, komety)
-má představu, jaké děje
se
odehrávají na
Slunci
-objasní střídání dne a
noci,
ročních období
a vznik jednotlivých
měsíčních
fází

C HEMIE
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

CHEMIE
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách
týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu chemie:


směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor



vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů



učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat
chemické jevy



učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů



učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s
chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými
chemickými 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
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práce ve skupinách



demonstrační pokusy

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy
pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s
platnou legislativou.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Mediální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Environmentální výchova

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a dodržování uvedených
pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.
P R ŮŘ E Z OV Á

TÉ MA TA P O K R Ý V A N Á P Ř E D MĚ TE M

8. ročník


2 týdně, P

Téma
Pozorování, pokus a
bezpečnost práce

Směsi

Učivo
látky, jejich
vlastnosti,
skupenství,
rozpustnost,
chemické děje
bezpečnost
práce v

laboratoři a při
pokusech
směsi
různorodé a
stejnorodé
roztoky, složení
roztoků





Očekávané výstupy
žák:
rozlišuje skupenství a jejich
přeměny (včetně sublimace)
objasní fyzikální a chemický děj
žák:
aplikuje zásady bezpečné práce
dovede poskytnout 1. pomoc
zná tel. číslo záchr. služby a
přivolá pomoc
žák:
rozlišuje a pojmenovává druhy
směsí
žák:
rozlišuje pojmy rozpustnost,
koncentrovaný, zředěný,
nasycený, nenasycený
vysvětlí vliv teploty, plošného
obsahu, povrchu na rychlost
rozpouštění
uvede příklady z praxe
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje,
praktická etika

oddělování
složek směsí 

voda


vzduch




Částicové složení látek a
chemické prvky

složení látek




chemické prvky


periodická
soustava prvků
(PSP)

chemické
sloučeniny




chemická vazba

dokáže vypočítat hmotnostní
zlomek složek směsí
žák:
vysvětlí princip, postup a užití v
praxi, metody oddělování složek
směsí
žák:
vyjmenuje druhy a uvede
význam vod podle užití a
znečištění

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

žák:
definuje procentový obsah
hlavních složek vzduchu
vysvětlí význam vzduchu
uvede možnosti znečištění

MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a
svět

žák:
vyjadřuje vztahy mezi počty
protonů, elektronů a neutronů v
atomu
s PSP nakreslí schéma atomu,
odvodí vznik kationtů a aniontů
z atomu
vysvětlí rozdíl mezi atomem a
molekulou
žák:
používá české názvy a značky
vybraných prvků
žák:
zařazuje prvek do skupiny a
definuje znění a vysvětlí význam
periodického zákona
žák:
objasní rozdíl mezi prvkem a
sloučeninou
určí počet atomů ve vzorci
vysvětlí pojem elektronegativita,
vyhledá elektronegativitu prvku
v PSP
žák:
rozliší charakter chemické vazby
podle elektronegativity
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Chemické reakce I

Anorganické sloučeniny

Chemické reakce II

chemické
reakce,
zákon
zachování
hmoty
anorganické
sloučeniny






žák:
rozliší význam symbolů v
chemické rovnici
dokáže zapsat slovně popsaný
chemický děj chemickou rovnicí
žák:
objasní pravidla názvosloví
uvede význam a vlastnosti užití

chemické
reakce - látkové
množství,
molární
hmotnost

žák:
vypočte látkové množství,
molární hmotnost, hmotnost
reaktantů a produktů

Učivo
redoxní reakce

Očekávané výstupy
žák:
objasní pojmy oxidace, redukce,
redox reakce
umí určit oxidační číslo prvku ve
sloučenině
pozná redox reakce a objasní
jejich využití v praxi
žák:
vysvětlí rozdíl mezi
exotermickou a endotermickou
reakcí
žák:
třídí paliva
uvede jejich význam a vliv na
životní prostředí
objasní rozdíl mezi
obnovitelnými a
neobnovitelnými zdroji energie

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

9. ročník


2 týdně, P

Téma
Chemické reakce III

exotermická a
endotermická
reakce
Organické sloučeniny

termochemie paliva

uhlovodíky

deriváty
uhlovodíků

žák:
objasní pojem uhlovodíky,
čtyřvaznost uhlíku
rozliší řetězec otevřený,
uzavřený, nevětvený, větvený
uvede vzorce, vlastnosti a
význam nejdůležitějších
uhlovodíků
žák:
odvodí obecný vzorec derivátů
uhlovodíků
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Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

přírodní
sloučeniny
Chemie a společnost

chemie v životě
člověka

zařadí derivát podle
charakteristické skupiny,
uvede vzorce, význam a užití
nejdůležitějších derivátů
žák:
uvede obecné vlastnosti, výskyt
a význam nejdůležitějších
přírodních sloučenin
žák:
vysvětlí význam chemie v životě
člověka
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

P ŘÍRODOPIS
C H A R A K T E R IS T I K A P Ř E D M Ě T U

PŘÍRODOPIS
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku vždy 2
hodiny týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu přírodopis:


směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny



poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům



umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí
na sebe a ovlivňují se



podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování



učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě



vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností,
závislosti člověka na přírodních zdrojích



seznamuje žáka se stavbou živých organismů

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:


frontální výuka s demonstračními pomůckami



skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)



přírodovědné vycházky s pozorováním



projekty (využití nabídek EC)

Předmětem se prolínají tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Environmentální výchova



Mediální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
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Řád odborné učebny je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka
závazné.
PRŮŘEZOVÁ TÉM ATA POKR ÝVANÁ PŘEDMĚTEM

6. ročník


2 týdně, P

Téma
Obecná biologie a
genetika

Učivo
základní projevy
života

Neživá příroda

neživá příroda

Praktické poznávání
přírody

mikroskop

Obecná biologie a
genetika

buňka

nebuněčnost,
jednobuněčnost,
mnohobuněčnost
třídění organismů

viry a bakterie

Biologie rostlin, hub a
živočichů

jednobuněčné
rostliny, houby,
živočichové

Biologie rostlin

mnohobuněčné
řasy

Biologie hub

mnohobuněčné
houby

Obecná biologie a
genetika

lišejníky

Očekávané výstupy
žák:
vymezí základní projevy života
a uvede jejich význam
žák:
vysvětlí teorie vzniku Země,
objasní vliv jednotlivých sfér
Země na vznik a trvání života
žák:
pracuje s mikroskopem, připraví
jednoduchý mikroskopický
preparát

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání

žák:
popíše buňku, vysvětlí funkci
organel
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a
živočišnou buňkou
žák:
vysvětlí rozdíl mezi
nebuněčným, jednobuněčným a
mnohobuněčným organismem
žák:
dokáže roztřídit organismy do
říší
žák:
pochopí rozdíl mezi bakterií a
virem
žák:
uvede význam jednobuněčných
organismů a vybrané zástupce
pozná
žák:
objasní význam
mnohobuněčných řas a pozná
vybrané zástupce
žák:
popíše jednotlivé části hub
uvede význam hub v přírodě i
pro člověka
žák:
ENVIRONMENTÁLNÍ
pozná vybrané lišejníky
VÝCHOVA
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Biologie živočichů

mnohobuněční
živočichové
(bezobratlí)

žák:
popíše vnitřní a vnější stavbu
živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
rozlišuje vnitřní a vnější
parazity
pochopí vývojové zdokonalení
stavby těla
pozná vybrané zástupce
uvede jejich význam a
postavení v přírodě

Učivo
stavba těla a
systém
strunatců

Očekávané výstupy
žák:
porovná vnitřní a vnější stavbu
živočichů za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
dokáže rozdělit zástupce do
jednotlivých tříd a chápe
vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení živočichů
danému prostředí
žák:
pozná vybrané zástupce,
uvede jejich postavení
v potravním řetězci a jejich
význam ve vztahu k člověku
žák:
porovná vnitřní a vnější stavbu
rostlin za použití osvojené
odborné terminologie a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
dokáže rozdělit zástupce do
jednotlivých taxonomických
jednotek a chápe vývojové
zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení danému
prostředí
žák:
uvede příklady výtrusných
rostlin a jejich význam v přírodě
uvede rozdíly mezi výtrusnými a
semennými rostlinami

Základní podmínky
života
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje,
praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a
problémy životních
prostředí

7. ročník
2 týdně, P


Téma
Obecná biologie a genetika

Biologie živočichů

třídy - kruhoústí
a paryby, ryby,
obojživelníci,
plazi, ptáci

Obecná biologie a genetika

stavba těla a
systém rostlin 



Biologie rostlin

výtrusné
rostliny mechorosty,
plavuně,
přesličky,
kapradiny
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Průřezová témata

nahosemenné
rostliny


ekosystém les

stavba
rostlinného těla
krytosemenné
rostliny


Praktické poznávání
přírody

poznávání
rostlin,
živočichů

žák:
podle charakteristických znaků
rozlišuje hlavní zástupce
nahosemenných rostlin
vysvětlí rozdíl mezi
nahosemennou a krytosemennou
rostlinou a uvede konkrétní
příklady
žák:
objasní význam lesa a způsoby
jeho ochrany
žák:
vysvětlí funkce jednotlivých
částí rostlinného těla
žák:
rozliší podle morfologických
znaků základní čeledi rostlin
uvede významné zástupce
jednotlivých čeledí a dokáže je
roztřídit
žák:
pracuje s atlasy a
zjednodušenými klíči rostlin

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání

8. ročník
2 týdně, P


Téma
Obecná biologie a genetika

Biologie člověka

Učivo
savci

orgánové
soustavy

Očekávané výstupy
žák:
popíše stavbu těla savců a
základní charakteristiku
podle charakteristických znaků
rozlišuje základní řády savců a
vysvětlí přizpůsobení savců
prostředí a způsobu života pozná
vybrané zástupce
uvede význam těchto živočichů v
přírodě i pro člověka, jejich
postavení v ekosystému
žák:
žák zařadí člověka do systému
živočišné říše, charakterizuje
biologické znaky lidského a
živočišného organismu
uvede význam soustav
pojmenuje a popíše části dané
soustavy a vysvětlí jejich funkci,
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy

vývoj jedince
člověk a zdraví,
pozitivní a
negativní dopad
prostředí a
životního stylu
na zdraví

9. ročník
 2 týdně, P
Téma
Obecná biologie a genetika
Neživá příroda

uvede příčiny nemocí dané
soustavy, jejich prevence a
zásady první pomoci
objasní význam zdravého
způsobu života
žák:
popíše jednotlivé etapy života
žák:
rozlišuje návykové látky a jejich
nebezpečí
uvede vliv prostředí a životního
stylu na zdraví člověka

vývoj člověka

žák:
vysvětlí vývoj člověka

Učivo
dědičnost

Očekávané výstupy
vysvětlí význam dědičnosti
objasní pojmy - chromozom,
proměnlivost, gen, genetika
žák:
vysvětlí teorie vzniku Země
žák:
rozliší prvky souměrnosti
krystalu
žák:
podle charakteristických
vlastností rozpozná vybrané
nerosty
uvede význam některých
důležitých nerostů
žák:
rozlišuje horniny vyvřelé,
usazené a přeměněné,
uvede význam a použití
důležitých hornin
žák:
rozlišuje důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů
žák:
porovná význam půdních
činitelů pro vznik půdy
rozlišuje hlavní půdní typy a
půdní druhy
žák:

Země, vznik,
stavba
mineralogie nerost, hornina,
krystal
třídění nerostů

petrologie horniny

geologické děje
vnitřní a vnější
pedologie

vznik a vývoj
života na Zemi
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka
k prostředí
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena

Průřezová témata

éry vývoje
Země
Základy ekologie

ekologie

člověk a životní
prostředí
význam vody a
teploty
prostředí pro
život, ochrany a
využití
přírodních
zdrojů, význam
jednotlivých
vrstev ovzduší
pro život, vlivy
znečistěného
ovzduší a
klimatických
změn na živé
organismy a
člověka

Neživá příroda

počasí, podnebí

mimořádné
události

popíše teorii o vzniku a vývoji
života na Zemi
žák:
rozlišuje jednotlivé geologické
éry podle charakteristických
znaků a typických organismů
žák:
orientuje se v základních
ekologických pojmech
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
žák:
uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na
životní prostředí a jejich
důsledky pro rovnováhu
ekosystému
sleduje aktuální stav životního
prostředí
chápe principy trvale
udržitelného rozvoje
rozlišuje obnovitelné a
neobnovitelné zdroje energie
orientuje se v globálních
problémech biosféry
rozlišuje důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů
uvede význam vody a teploty
prostředí pro život, způsoby
ochrany a využití přírodních
zdrojů, význam jednotlivých
vrstev ovzduší pro život, vlivy
znečistěného ovzduší a
klimatických změn na živé
organismy a na člověka
žák:
vysvětlí rozdíl mezi počasím a
podnebím a příčiny klimatických
změn
žák:
rozlišuje mimořádné události
způsobené přírodními vlivy,
jejich příčiny a ochranu před
nimi
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Ekosystémy
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Z EMĚPIS
C HAR A KTE R IS TI K A

P Ř ED M Ě TU

ZEMĚPIS
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Zeměpis je vyučován od 6. do 9. ročníku. Předmět úzce souvisí s ostatními předměty (chemie
– znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry; fyzika – sluneční soustava, vesmír; přírodopis –
rozšíření živočichů a rostlin, ochrana přírody; matematika – měřítko mapy, převody jednotek;
dějepis – kulturní, etnické, historické diferenciace společnosti,….
Výuka zeměpisu je dotována těmito hodinami:


6. ročník 2 hodiny týdně



7. ročník 1 hodina týdně



8. ročník 2 hodiny týdně



9. ročník 1 hodina týdně

Učivo je rozděleno do 7 kapitol:


Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie



Přírodní obraz Země



Regiony světa



Společenské a hospodářské prostředí



Životní prostředí



Česká republika



Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

Předmětem zeměpis prolínají průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Mediální výchova



Environmentální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova
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Výchova demokratického občana

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:


získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních
geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod



získávání a rozvíjení dovedností s vyhledáváním, zpracováním, prezentací a
vyhodnocováním geografických dat a informací



zvládání orientace v kartografických materiálech, jejich spoluvytváření a hodnocení



respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a ochrana životního prostředí



rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti
způsobu života moderního člověka



rozvoj kritického myšlení a logického uvažování



aplikaci geografických poznatků v praktickém životě

P R ŮŘ E Z OV Á

TÉ MA TA P O K R Ý V A N Á P Ř E D M Ě TE M

6. ročník


2 týdně, P

Téma
Přírodní obraz Země

Učivo
Země jako
vesmírné těleso

Geografické informace,
zdroje dat, kartografie a
topografie

geografická
kartografie a
topografie

Očekávané výstupy
žák:
- objasní postavení Slunce ve
vesmíru a popíše planetární
systém a tělesa sluneční soustavy
- charakterizuje polohu, povrch,
pohyby Měsíce, jednotlivé fáze
Měsíce
- rozumí pojmům: planeta,
hvězda, planetky, měsíce,
meteorická tělesa, komety,
Galaxie, galaxie
- používá v praktických
příkladech znalosti o kulatosti
Země
- hodnotí důsledky otáčení Země
kolem vlastní osy a oběhu Země
kolem Slunce pro praktický život
na Zemi
žák:
- používá glóbus jako zmenšený
a zjednodušený model planety
Země k demonstraci rozmístění
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
Komunikace
MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

komunikační
geografický a
kartografický
jazyk

Přírodní obraz Země

světový čas

krajinná sféra

krajinná sféra litosféra

oceánů, kontinentů a základních
tvarů zemského povrchu
- používá různé druhy plánů a
map, umí je orientovat,
přepočítávat vzdálenosti podle
různých měřítek
- používá zeměpisnou síť a s
pomocí zeměpisných souřadnic
určuje na glóbu i mapě absolutní
(matematickou), geografickou
polohu jednotlivých lokalit na
Zemi
- rozumí pojmům: poledník,
místní poledník, hlavní poledník,
rovnoběžka, zemský rovník,
zeměpisná síť, obratníky, polární
kruh, datová mez
žák:
- seznámí se se znázorněním
výškopisu a polohopisu na
mapách
- prokáže aktivní znalost
smluvených značek, vrstevnic,
výškových kót, nadmořské
výšky
žák:
- vysvětlí příčiny rozdílného
času jednotlivých míst na Zemi,
pochopí účel časových pásem a
úlohu hlavního a 180. poledníku
pro určování času na Zemi
žák:
- určí jednotlivé složky přírodní
sféry, vysvětlí pojem krajinná
sféra
- orientuje se v objektech, jevech
a procesech v jednotlivých
složkách přírodní sféry
- rozpoznává souvislost a
vzájemnou podmíněnost mezi
jednotlivými přírodními
složkami krajinné sféry
žák:
- objasní stavbu zemského tělesa,
dna oceánů
- posuzuje zemský povrch reliéf jako výsledek složitého
působení endogenních a
exogenních činitelů a lidské
společnosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

krajinná sféra atmosféra

krajinná sféra hydrosféra

krajinná sféra pedosféra

krajinná sféra biosféra

Životní prostředí

krajina

vztah příroda a
společnost

žák:
- s porozuměním pracuje s
pojmy: počasí, podnebí,
meteorologické prvky, celkový
oběh vody v atmosféře
- vymezí a vyhledá na mapách
různé podnebné pásy a
porovnává je
žák:
- seznámí se s rozložením vody
na Zemi
- porozumí pojmům: oceán,
moře, pohyby mořské vody,
vodní toky, ledovce,
podpovrchové vody, bezodtoké
oblasti, jezera, bažiny, umělé
vodní nádrže
žák:
- popíše složení půdy, půdní typy
a druhy a jejich hospodářské
využití, rozumí pojmům humus,
eroze půdy
- vysvětlí význam, využití a
ochranu půdy, příčiny úbytku
půdy na světě
žák:
- objasní uspořádání bioty v
závislosti na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce
- vymezí geografická šířková
pásma na Zemi
žák:
- 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)
- uvádí na vybraných příkladech
závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů
na životní prostředí
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

Regiony světa

světadíly,
oceány,
makroregiony
světa

světadíly,
oceány,
makroregiony
světa - Afrika,
Austrálie,
Oceánie

žák:
- určí geografickou polohu
jednotlivých oceánů, světadílů
podle zeměpisných souřadnic i z
hlediska polohy na zemských
polokoulích a v podnebných
pásech
- porovnává rozlohu jednotlivých
oceánů a světadílů
- charakterizuje význam a
hospodářské využití oceánů
- určí geografickou polohu a
vyhledá na mapách polární
oblasti
- seznamuje se s významem
Arktidy a Antarktidy, s
globálními problémy, které
těmto oblastem hrozí

VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a
svět
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
žák:
ENVIRONMENTÁLNÍ
- dokáže na mapě lokalizovat
VÝCHOVA
významné geografické pojmy, se Lidské aktivity a
kterými se seznámí
problémy životního
- provede regionalizaci v
prostředí
jednotlivých světadílech, určí
MULTIKULTURNÍ
společné znaky daného regionu a VÝCHOVA
provede porovnání jednotlivých Etnický původ
regionů
- vyhledá a provede
charakteristiku
nejvýznamnějších států
jednotlivých oblastí
- porovnává a přiměřeně hodnotí
polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, vybraných
makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn
v nich
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7. ročník
1 týdně, P


Téma
Regiony světa

8. ročník
 1+1 týdně, P
Téma

Učivo
světadíly,
oceány,
makroregiony
světa Amerika, Asie

Očekávané výstupy
žák:
- dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy, se
kterými se seznámí
- provede regionalizaci v
jednotlivých světadílech, určí
společné znaky daného regionu a
provede porovnání jednotlivých
regionů
- vyhledá a provede
charakteristiku
nejvýznamnějších států
jednotlivých oblastí
- porovnává a přiměřeně hodnotí
polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých
světadílů, vybraných
makroregionů světa a vybraných
(modelových) států
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech světa
nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn
v nich

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a
svět
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Učivo
světadíly,
oceány,
makroregiony
světa - Evropa

Očekávané výstupy
žák:
- dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy, se
kterými se seznámí
- provede regionalizaci v Evropě,
určí společné znaky daného
regionu a provede porovnání
jednotlivých regionů
- vyhledá a provede
charakteristiku
nejvýznamnějších států
jednotlivých oblastí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a
svět
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Česká republika

- porovnává a přiměřeně hodnotí
polohu, rozlohu, přírodní,
kulturní, společenské, politické
a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti,
potenciál a bariéry jednotlivých
regionů a vybraných
(modelových) států
- zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech Evropy
nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních změn
v nich
Česká republika žák:
- určí absolutní geografickou
polohu České republiky
- vyhodnotí relativní
geografickou polohu České
republiky podle různých kritérií
- porovná rozlohu České
republiky s rozlohou vybraných
států světa a s rozlohou
sousedních států
- s pomocí zeměpisných a
tematických map vyhledá
horopisné celky, charakterizuje
podnebí, vodstvo, půdy,
rostlinstvo a živočišstvo
- zhodnotí stav životního
prostředí, vymezí NP a CHKO a
pochopí jejich důležitost
- vyhledá, popíše a zdůvodňuje
na mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva v České
republice
- vyhledá na mapách největší a
nejvýznamnější sídla v České
republice a určí jejich lokalizační
faktory
- uvádí příklady účasti a
působnosti České republiky ve
světových mezinárodních
a nadnárodních institucích,
organizacích a integracích států
regiony České
žák:
republiky
- rozlišuje na mapách jednotlivé
regiony a administrativní celky v
České republice
- charakterizuje přírodní
podmínky, hospodářství,
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MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská
společnost a stát
VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání

zvláštnosti, kulturní zajímavosti
jednotlivých regionů a
porovnává jejich hospodářskou
funkci a vyspělost

místní region

Terénní geografická výuka,
praxe a aplikace

žák:
- vymezí a lokalizuje místní
oblast (region) podle bydliště
nebo školy
- hodnotí na přiměřené úrovni
přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje,
přiměřeně analyzuje vazby
místního regionu k vyšším
územním celkům

ochrana člověka žák:
při ohrožení
- uplatňuje v praxi zásady
zdraví a života
bezpečného pohybu a pobytu v
krajině, uplatňuje v modelových
situacích zásady bezpečného
chování a jednání při
mimořádných událostech
cvičení a
žák:
pozorování v
- ovládá základy praktické
terénu místní
topografie a orientace v terénu
krajiny
- aplikuje v terénu praktické
postupy při pozorování,
zobrazování a hodnocení krajiny
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VÝCHOVA
DEMOKRATICKÉHO
OBČANA
Občan, občanská
společnost a stát
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Práce v realizačním
týmu
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

9. ročník
1 týdně, P


Téma
Společenské a hospodářské
prostředí

Učivo
obyvatelstvo
světa

globalizační
společenské,
politické a
hospodářské
procesy

světové
hospodářství

regionální
společenské,
politické a
hospodářské
útvary

Geografické informace,
zdroje dat, kartografie a
topografie

geografická
kartografie a
topografie

Očekávané výstupy
žák:
- orientuje se v počtu a
rozmístění lidí na Zemi,
vyhodnocuje aktuální
demografické ukazatele
- popisuje rozmístění lidských
ras, národů, jazyků, náboženství,
lidských sídel, nejvýznamnějších
aglomerací
žák:
- rozlišuje a posuzuje
předpoklady a lokalizační
faktory sídel a hospodářských
aktivit na konkrétních
regionálních příkladech
- vymezí globální problémy,
hledá jejich příčiny, diskutuje o
možných důsledcích a hledá
řešení
žák:
- určí a vyhledá hlavní oblasti
světového hospodářství
- vymezí kritéria hodnocení
vyspělosti státu, uvede, vyhledá
a charakterizuje příklady států
podle stupně vyspělosti
žák:
- porovnává a lokalizuje na
mapách hlavní (jádrové) a
vedlejší (periferní) oblasti
světového hospodářství
- orientuje se na politické mapě
světa
- uvádí příklady různé míry
demokracie ve světě
- lokalizuje aktuální příklady
politických a náboženských
konfliktů ve světě
- uvede příklady nejvýznamnější
politických, vojenských a
hospodářských seskupení
žák:
- pracuje aktivně s tematickými
mapami obsahující informace o
obyvatelstvu, sídlech a
hospodářských činnostech v
celosvětovém měřítku
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Průřezová témata

- využívá aktivně mapy, atlasy,
cestovní průvodce, pracuje s
internetem a s dalšími materiály
při vyhledávání informací

U MĚNÍ

A KULTURA

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální
poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu,
jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické
zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako
neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce).
Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o
vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat
jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s
estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení
specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím
k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě
společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených
hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny
schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy,
gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími
obory Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující
vzdělávací obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího
programu realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz
kapitola 5.10) Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s
výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění
dramatického a literárního.
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S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají
zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým
zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na
kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující
umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo,
film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými
druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení
společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání
dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu
a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě
základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe
obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka,
především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně
projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými,
intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál
při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a
pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“
hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého
i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a
reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní
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vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových,
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s
nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální
zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná
výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak
přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na
způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání,
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené,
ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími
činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti
uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu
tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem
Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování
vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření
obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých
možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších
obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
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pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace



chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu,
kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot



spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností



uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu,
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování
emocionálního života



zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v
mnohotvárném světě



KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení






KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
tvořivému myšlení, logickému uvažování
a k řešení problémů
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Žák vyhledává a třídí informace a využívá je v tvůrčích
činnostech a praktickém životě.
Tvořivě rozvíjí a aktivně si osvojuje hudební
techniky(např. neverbální vyjadřování prostřednictvím
tónu a zvuku).
Rozpoznává a pojmenovává výtvarné prvky(hledá
výtvarné kvality a rozdíly,které je odlišují)-objevuje
tvary,barvy,objemy a struktury.
S pomocí a přípravou samostatně pozoruje a
experimentuje s výtvarnými prostředky a
technikami,získané výsledky porovnává,kriticky
posuzuje,vyvozuje z nich závěry,zpracovává výsledné
vizuálně obrazné vyjádření.
Žák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni.
Vyhledává informace vhodné k řešení
problémů,využívá získané vědomosti k objevování
různých variant řešení,nenechá se odradit nezdarem a
hledá konečné řešení problému.
Řadí příbuzné úkoly do větších ,myšlenkově nebo
výtvarně provázaných celků.
Volí vhodné výtvarné a hudební vyjadřovací
prostředky.
Přemýšlí o své práci,je za ni odpovědný.



KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ –
vést žáky k všestranné a účinné
komunikaci





KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých






KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat
žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci

H UDEBNÍ





Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v
logickém sledu,vyjadřuje se výstižně a souvisle.
Naslouchá promluvám druhých lidí,vhodně na ně
reaguje,zapojuje se do diskuse,obhajuje svůj
názor,vhodně argumentuje.
Využívá informační a komunikační prostředky pro
kvalitní a účinnou komunikaci s okolím.
Chápe vlastní projev jako svébytný prostředek
výrazu,využívá ho k sebevyjádření nebo ke sdělování.
Žák účinně spolupracuje ve skupině,podílí se na její
zdárné činnosti,pozitivně ovlivňuje kvalitu společné
práce.
Přispívá k upevňování dobrých mezilidských
vztahů,poskytuje pomoc druhým nebo o ni požádá.
Vytváří si pozitivní představu o sobě samém,ovládá a
řídí svoje chování.
Chápe potřebu spolupráce,respektuje různá
hlediska,spolupracuje na základě ohleduplnosti.
Žák respektuje přesvědčení druhých lidí,váží si jejich
vnitřních hodnot,je schopen se vcítit do jejich
situace,odmítá útlak a hrubý nátlak,uvědomuje si
povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému
násilí.
Respektuje a chrání naše tradice a kulturní a historické
dědictví,má pozitivní postoj k uměleckým dílům,smysl
pro kulturu a tvořivost,zapojuje se do kulturního dění.
Žák dodržuje vymezená pravidla.
Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska
kvality,funkčnosti a také z hlediska ochrany svého
zdraví i zdraví ostatních.

VÝCHOVA

C HAR A KTE R IS TI K A

P Ř ED M Ě TU

HUDEBNÍ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 1. STUPNI
Předmět se vyučuje v 1. - 5. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Realizuje se ve
vzdělávacím oboru Umění a kultura.
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí:


vokální činnosti – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
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instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a
produkci



hudebně pohybové činnosti – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty



poslechové činnosti – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob

Organizace předmětu
Základní formou realizace je vyučovací hodina, využívá se audiovizuální technika a dostupné
vyučovací pomůcky. Kromě toho jsou realizovány různé akce, např. koncerty, žákovská
vystoupení, hudební kroužky.
V Hudební výchově jsou realizována tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Environmentální výchova

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 2. STUPNI
Předmět se vyučuje v 6. – 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Realizuje se ve
vzdělávacím oboru Umění a kultura. Vyučování probíhá na 2. stupni zpravidla v učebně
hudební výchovy. Cílem je rozvíjení vztahu k hudbě a umění, vnímání hudby jako důležité
součásti života jedince i celé společnosti.
Vzdělávací obsah je opět rozdělen do čtyřech oblastí:


vokální činnosti



instrumentální činnosti



hudebně pohybové činnosti



poslechové činnosti

Organizace předmětu
Základní formou realizace je vyučovací hodina, využívá se audiovizuální technika a dostupné
vyučovací pomůcky. Kromě toho jsou realizovány různé akce, např. koncerty, žákovská
vystoupení, hudební kroužky.
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V Hudební výchově jsou realizována tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Environmentální výchova



Výchovné a vzdělávací strategie

P R ŮŘ E Z OV Á

TÉ MA TA P O K R Ý V A N Á P Ř E D MĚ TE M

1. ročník


1 týdně, P
2. ročník



1 týdně, P
3. ročník



1 týdně, P

Téma
Vokální činnosti

Učivo
pěvecký a
mluvní projev

hudební rytmus

Instrumentální činnosti

hra na hudební
nástroje

Očekávané výstupy
žák:
umí zpívat vybrané písně v
jednohlase
dbá na správné dýchání a držení
těla
dbá na hlasovou hygienu,
rozšiřuje hlasový rozsah
zná pojmy notová osnova,
houslový klíč, noty
podle zápisu not pozná stoupavou
a klesavou melodii
porovnává tóny podle výšky
rozpozná dynamické a tempové
změny
žák:
umí vytleskat a taktovat
dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt
rozliší a přečte z notového zápisu
takt dvoučtvrteční a tříčtvrteční
rozlišuje a umí napsat notu celou,
půlovou, čtvrťovou a osminovou
žák:
seznámí se s rozdělením
hudebních nástrojů
reprodukuje jednoduché motivy
hudebními nástroji z Orffova
instrumentáře
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

rytmizace,
hudební hry
Hudebně pohybové činnosti

pohybový
doprovod
znějící hudby

Poslechové činnosti

kvality tónů,
vztahy mezi
tóny
hudební
výrazové
prostředky
hudební styly

žák:
učí se rozlišit jednodílnou
písňovou formu ( a - b )
žák:
učí se polkové a valčíkové kroky,
chůze dvoudobá a třídobá
rozliší rytmus valčíku, polky
žák:
rozliší tóny vysoké, nízké,
porovnává tóny podle výšky
žák:
rozpozná dynamické a tempové
změny
žák:
rozezná hudbu pochodovou,
taneční, ukolébavku
pozná státní hymnu ČR

4. ročník


1 týdně, P
5. ročník


1 týdně, P

Téma

Učivo

Vokální činnosti

pěvecký a
mluvní projev

dvojhlas a
vícehlas
Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové
činnosti

hra na hudební
nástroje
rytmizace,
melodizace a
stylizace,
hudební
improvizace
grafický
záznam
melodie
pohybové
vyjádření
hudby

Očekávané výstupy
žák:
dbá na správné dýchání
učí se nové lidové písně ve 2/4,
3/4 a 4/4 taktu
zná pojem repetice
rozlišuje písně v durové a
mollové tónině
žák:
učí se jednoduché dvojhlasé
písně, kánon
žák:
rozlišuje nástroje dechové,
strunné a bicí
žák:
doprovodí písně na rytmické
nástroje
zkouší vytvořit krátké předehry v
rytmu dané písně
žák:
učí se jednoduchou grafickou
linkou zachytit melodii písně
žák:
umí pohybově vyjádřit nálady
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Rozvoj schopností
poznávání
Sebepoznání a
sebepojetí
Kreativita
Instrumentální činnosti

Vokální činnosti

hudba vokální,
instrumentální,
vokálně
instrumentální
hudební styly
a žánry
hudební
rytmus

žák:
poslechem pozná vybrané
dechové a smyčcové nástroje
žák:
poslouchá vybrané skladby
zná základní údaje o životě a
díle B. Smetany
žák:
rozlišuje délky not a umí je
zapsat
pozná dynamická znaménka
p, mf, f a umí je v písních
použít
zná stupnici C dur (názvy not)

6. ročník


1 týdně, P

Téma
Vokální činnosti

Učivo
pěvecký a
mluvní projev

Očekávané výstupy
žák:
dokáže podle svých
individuálních dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně zpívat v jednohlase, popř.
dvojhlase
umí slovně charakterizovat

orientace v
notovém
záznamu
vokální hudby
hudební rytmus

žák:
orientuje se v jednoduchém
notovém zápisu



Instrumentální činnosti

hra na hudební
nástroje


Hudebně pohybové činnosti

pohybový
doprovod

znějící hudby

žák:
umí vyhledat určené takty a
rytmy v notovém zápisu písně
učí se tvořit rytmické hádanky
žák:
doprovází rytmicky správně
jednoduchou píseň na Orffovy
nástroje
žák:
umí taneční kroky polky,
valčíku, mazurky
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

Poslechové činnosti

hudební
nástroje
hudební styly a
žánry

hudební dílo a
její autor


umí taktovat dvoučtvrťový a
tříčtvrťový takt (hra na dirigenta)
žák:
sluchem rozliší zvuk vybraných
hudebních nástrojů a dovede je
pojmenovat
žák:
umí rozlišit lidovou a umělou
píseň, melodram, muzikál, operu
a operetu
žák:
VÝCHOVA K
seznámí se autory oper
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

7. ročník
1 týdně, P


Téma
Vokální činnosti

Instrumentální činnosti

Učivo
pěvecký a
mluvní projev

Očekávané výstupy
žák:
při zpěvu využívá správné
pěvecké návyky
podle individuálních dispozic
zpívá intonačně čistě a rytmicky
přesně
rozezná píseň lidovou a umělou

hra na hudební
nástroje

žák:
vytváří vlastní rytmický
doprovod známých písní

záznam hudby

Hudebně pohybové činnosti

žák:
vytváří notový záznam
jednoduché melodie v daném
rytmu
pohybové
žák:
vyjádření hudby pohybem reaguje na znějící
hudbu s využitím jednoduchých
gest a tanečních kroků
pohybový
žák:
doprovod
vytváří vlastní hudebně
znějící hudby
dramatické vystoupení
orientace v
žák:
hudebním
rozpozná hudební nástroje, jejich
prostoru a
výrazové možnosti
analýza hudební
skladby
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Hodnoty, postoje,
praktická etika

Poslechové činnosti

hudební styly a
žánry
hudební dílo a
její autor

žák:
seznámí se s obdobím baroka,
klasicismu
žák:
seznámí se s hudebními
osobnostmi období baroka,
klasicismu

VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

8. ročník
1 týdně, P


Téma
Vokální činnosti

Instrumentální činnosti

Hudebně pohybové
činnosti
Poslechové činnosti

Poslechové činnosti

Učivo
pěvecký a
mluvní projev

Očekávané výstupy
žák:
zpívá lidové a umělé písně
provádí hlasová a rytmická
cvičení
dodržuje správné pěvecké
návyky a hlasovou hygienu
respektuje dynamiku písně
zná pojem interval, vyhledává
základní intervaly v písních
umí zazpívat lidový dvojhlas
orientace v
žák:
notovém zápisu rozliší durovou a mollovou
vokální hudby stupnici
hudební rytmus žák:
umí přesně rytmicky zazpívat
vybrané písně
hudební rytmus žák:
a doprovod
umí podle individuálních
dispozic vytleskat obtížnější
rytmus
pohybové
vyjádření
hudby
hudební styly a
žánry

žák:
pohybem vyjadřuje různé
taneční rytmy
žák:
seznámí se s charakteristickými
prvky jazzové hudby, jejím
vývojem a představiteli
postihuje rozdíly
seznámí se s moderní hudbou
20. st., jejími představiteli a
vybranými skladbami

orientace v
hudebním
prostoru

žák:
rozliší základní vlastnosti tónu
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Etnický původ

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu
a svět
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference

sluchem rozliší melodii
vzestupnou a sestupnou
9. ročník
1 týdně, P


Téma
Vokální činnosti

Učivo
pěvecký a
mluvní projev

intonace a
vokální
improvizace
rozvoj
hudebního
sluchu

hra na hudební
nástroj

Hudebně pohybové činnosti

pohybové
vyjádření hudby

Poslechové činnosti

hudební styly a
žánry

Očekávané výstupy
žák:
dodržuje správné pěvecké návyky
a hlasovou hygienu
opakuje lidové a umělé písně s
důrazem na dynamiku, melodii a
rytmus
žák:
rozeznává durové a mollové
tóniny
žák:
umí dle svých dispozic
reprodukovat tóny
zachycuje pomocí notového
zápisu rytmus písně, popř.
jednoduchou melodii
žák:
doprovází rytmicky písně na
rytmické nástroje
rozpozná hudební nástroje a
jejich výrazové možnosti
žák:
spojuje poslech s pohybovou
činností
využívá k pohybovému vyjádření
hudby známé taneční kroky
žák:
poznává nejstarší hudební
památky
seznámí se s hudbou období
středověku a renesance
orientuje se v jednotlivých
hudebních obdobích baroko,
klasicismus (včetně české
hudební emigrace), romantismus
seznámí se s hudebními směry
20. století
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Průřezová témata

VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a
svět
MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

V ÝTVARNÁ

VÝCHOVA

C HAR A KTE R IS TI K A

P Ř ED M Ě TU

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 9. ročníku
následovně:


1. až 3. ročník - 1 hodina týdně



4. až 7. ročník - 2 hodiny týdně



8. až 9. ročník - 1 hodina týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova


směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění



vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově



seznamuje se se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik



učí se chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace



učí se užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého
vnímání, cítění, poznávání

Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích
oblastí.
Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata :


Osobnostní a sociální výchova



Multikulturní výchova



Mediální výchova

P R ŮŘ E Z OV Á

TÉ MA TA P O K R Ý V A N Á P Ř E D MĚ TE M

1. ročník


1 týdně, P
2. ročník
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1 týdně, P
3. ročník



1 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Průřezová témata

Rozvoj smyslové citlivosti

linie, tvary

žák:
rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty)
porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a
představ

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a
sebepojetí
Rozvoj schopností
poznávání
Kreativita

výtvarné
techniky –
kresba, malba,
modelování,
kombinace
technik
míchání barev –
experiment
využití různých
materiálů a
výrazových
prostředků

Uplatňování subjektivity

výtvarné
vyjádření
podnětů
hmatových,
sluchových,
pohybových,
čichových,
chuťových
představivost,
fantazie
kompozice
uspořádání
objektů do
celků

vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky

žák:
projevuje své vlastní životní
zkušenosti, uplatňuje při tom
v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další prvky

aktivní práce
s ilustrací
vnímání,
pozorování a
poznávání
vlastností
objektů a
různých tvarů

interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření,
odlišné interpretace porovnává
se svojí dosavadní zkušeností
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Ověřování komunikačních
účinků

představení
svého výtvoru
schopnost
diskuze nad
výtvarným
dílem svým či
jiných,
porovnávání

žák:
na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

vyjádření svého
názoru
4. ročník


2 týdně, P
5. ročník



2 týdně, P

Téma
Rozvoj smyslové citlivosti

Učivo
tematická malba
a kresba ze
života dětí
vyjádření linie,
tvaru, objemu

Očekávané výstupy
žák:
při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření,
porovnává je na základě vztahů
(světlo, proporce, barevné
kontrasty)

ilustrace
pohádky,
příběhu
vnímání krásy
kolem sebe
vyjádření
prostorových
vztahů
modelování
uspořádání
prvků na
výkresu na
základě
výraznosti,
velikosti,
vzájemného
postavení
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Průřezová témata
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

vhodná
kombinace
barev a tvarů

Uplatňování subjektivity

hra,
experimentování
portréty –
žák:
vyjádření nálad při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje
manipulace
na projevení vlastních životních
s předměty
zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky
vyjádření
pro jeho nejbližší sociální
pohybu,
vztahy
umístění
v prostoru

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

ilustrace textů
volná malba
plastika,
uspořádání
písmo
vnímá a uplatňuje přístup
k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření
pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků,
vhodnost výběru svobodně volí a kombinuje
technik
prostředky
kombinace
technik při
výtvarném
vyjádření

Ověřování komunikačních
účinků

experiment
výtvarné umění
a životní
prostředí
vytváření
vlastních výstav
a prezentace
vlastních
výtvorů

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

účast na
výtvarných
soutěžích
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MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA
Práce v realizačním
týmu

6. ročník
 2 týdně, P
7. ročník
 2 týdně, P
8. ročník
 1 týdně, P
9. ročník
 1 týdně, P
Téma
Rozvoj smyslové
citlivosti

Učivo
linie, tvary, objemy,
světlo, barvy a jejich
vztahy
prostředky a postupy
pro vyjádření vjemů,
pocitů a představ
vztahy a uspořádání
prvků na ploše a
v prostoru
barevné vztahy

Očekávané výstupy
žák:
vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů,
uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů,
představ a poznatků,
užívá vizuálně obrazných
vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností a
zkušeností získaných ostatními
smysly

uspořádání objektů do
celku
reflexe ostatních
uměleckých druhů a
podnětů z okolí
ilustrace, plakát

užívá prostředky k zachycení
jevů a procesů v proměnách a
vztazích,
k tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném
výtvarném umění

způsoby výtvarného
vyjádření
prostřednictvím
vlastní tvorby –
kresba, malba a jejich
varianty
plastická a prostorová
tvorba

vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro ostatní osobité
vyjádření,

kombinace a variace
vlastní tvořivosti
(trojrozměrné objekty,
tvarování papíru)
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání
Kreativita

Uplatňování
subjektivity

statická a dynamická
obrazová vyjádření
manipulace s objekty,
pohyb těl

typy vizuálně
obrazných vyjádření
inspirace historickými
slohy a cizími
kulturami

Ověřování
komunikačních
účinků

vysvětlení a obhajoba
vlastního tvůrčího
názoru
svobodný přístup
k obrazným
vyjádřením
výběr a prezentace
vlastní práce
hodnocení vlastních i
cizích obrazných
vyjádření
umění a kultura jako
způsob poznávání
světa, jako relaxace a
emotivní, empatický
prožitek

žák:
rozliší působení vizuálně
obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného a
symbolického obsahu
interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti i
minulosti,
vychází ze svých znalostí
historických souvislostí i
z osobních zkušeností a prožitků

žák:
porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim

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

psychohygiena
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

VÝCHOVA K
MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí

Č LOVĚK

A ZDRAV Í

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování,
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je
zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní
výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z
priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví
(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a
aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby
žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní
prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích,
osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení
zdraví, a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z
velké částí o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o
aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné
postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o
problematiku zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické
dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je
velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu
zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem
učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a
činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření
aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků
ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní
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tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích
oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s
preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech
jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím
obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Žáci si
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v
každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a
společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na
vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a
rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je
vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a
sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v
problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů,
na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost,
duševní a sociální pohodu.Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti
žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň
své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních
pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a
kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z
komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku
umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze
somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich
zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.),
které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového
nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je
odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách
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pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto
se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která
jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo
jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich
oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům
III. (příp. II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní
náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím
předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v
moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v
dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku
intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických
polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z
četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak
reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně
oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit
než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich
zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá
konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené
pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu
žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků tím, že vede žáky k:


poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty



pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k
vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím
a atmosférou příznivých vztahů



poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života
na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na
kvalitě prostředí
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KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a motivovat
je pro celoživotní učení








KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU –
podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování
a k řešení problémů







KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést
žáky k všestranné a účinné komunikaci







KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a respektovat práci vlastní a
druhých





Projevuje ochotu věnovat se různým druhům sportů, cvikům
a alternativním metodám rozvoje fyzického i psychického
zdraví
Vyhledává a třídí informace z oblasti zdraví, zdravého
životního stylu, sportu, intimního života, mezilidských
vztahů, rizika zneužívání návykových látek a tyto získané
znalosti aplikuje v praktickém životě
Zná a užívá běžné termíny z výše zmíněných oblastí
Umí aplikovat získané poznatky do jiných předmětů a
naopak
Orientuje se v účincích nejznámějších návykových látek a
uvědomuje si dopad jakékoliv závislosti na své psychické a
fyzické zdraví
Na základě získaných informací se orientuje v nabídce
účinné pomoci krizových životních situacích ( krizová
centra, linky důvěry apod.)
Uvědomuje si rozdíly mezi vrcholovým a rekreačním
sportem, mezi sportovními aktivitami mužů a žen,
dospělých, starých lidí a dětí, zdravých a handicapovaných
Umí se samostatně připravit k pohybové aktivitě
v tělocvičně, na hřišti i v přírodě vzhledem k očekávanému
zatížení
Vnímá problémové situace při sportu, ohrožující jeho
bezpečnost, v mezilidských vztazích, při komunikaci
s neznámými osobami, využívá získaných zkušeností a
informací i vlastního úsudku, promyslí, naplánuje způsob
řešení problému a poté ho realizuje
Orientuje se v základních příčinách nemocí a dokáže
vhodným chováním omezit riziko přenosu infekčních chorob
Umí účinně komunikovat s linkou důvěry, záchrannou
službou, policií, hasiči, dětským krizovým centrem a zná
odpovídající telefonní čísla, popřípadě ví, kde ji vyhledat
Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat a argumentovat,
vhodnou formou v diskuzi obhajovat
Rozumí běžně užívaným gestům, zvukům a jiným
komunikačním prostředkům jak ve sportu, tak při běžné
komunikaci a reaguje na ně
Vyjadřuje své názory výstižně, souvisle a kultivovaně
Využívá informační a komunikační prostředky a technologie
pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Užívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů
potřebných k soužití a spolupráci s lidmi
Přispívá k diskuzi, respektuje různá hlediska, čerpá poučení
z názoru druhých lidí
Účinně spolupracuje ve dvojici, skupině týmu a snaží se
pozitivně ovlivňovat kvalitu společné činnosti
Chová se ohleduplně k druhým a přispívá k upevňování
mezilidských vztahů
Smýšlí o sobě pozitivně, podporuje svou sebedůvěru
Zná základní způsoby ovlivňování negativních tělesných i
duševních stavů a snaží se je využívat ve svém životě
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Chápe změny v průběhu rodinného života v souvislosti
s narozením dítěte, adopcí, dospíváním, rozvodem, úmrtím
aj.
 Je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
 Chápe základní společenské zákony a normy i jejich
význam pro společnost
 Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a umí
poskytnout účinnou pomoc v krizových situacích
ohrožujících život a zdraví člověka
 Zapojuje se do kulturního dění a sportovních aktivit,
respektuje a oceňuje naše sportovní tradice a úspěchy
 Žák má pozitivní vztah k přírodě a její ochraně
KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat  Projevuje soutěživost, tvořivost, snahu po lepším výsledku,
žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti,
ohleduplnost, čestnost, radost z vítězství, schopnost smířit se
uplatňující svá práva a plnící své povinnosti
s porážkou a ocenit soupeře
 Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních
hodnot, je schopen vcítit se do problémů ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickém a psychickému násilí
 Uplatňuje při fyzických a citových projevech na veřejnosti
určitou vhodnou míru zdrženlivosti
 Odmítá návykové látky, chápe jejich dopad na zdraví a
dokáže uplatnit přesvědčivou argumentaci mezi svými
vrstevníky, popř. jim pomocí s vyhledáním odborné pomoci
 Umí samostatně změřit a zaznamenat některé výkony a
výsledky ve sportu
 Používá bezpečné vybavení při Tv, dodržuje vymezená
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat
pravidla, adoptuje se na změněné podmínky
žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
 Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska
i reálné možnosti
kvality, funkčnosti hospodárnosti a společenského významu,
a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti
ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých
při profesní orientaci
 Uplatňuje při všech pracovních činnostech zásady hygieny
 Umí připravit a uklidit požadované nářadí a náčiní, pomoci
při úpravě cvičební plochy
 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i
na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje


využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu,
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v
každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní
ochranou zdraví



propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a
morálními postoji, s volním úsilím atd.



chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
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aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně
prospěšných činností ve škole i v obci

V ÝCHOVA

KE ZDRAVÍ

C HAR A KTE R IS TI K A

P Ř ED M Ě TU

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku, v
časové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby
pochopili hodnotu zdraví a smysl zdravotní prevence.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na:


preventivní ochranu zdraví



základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky



na dovednosti odmítat škodlivé látky



předcházení úrazům



získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného
sexuálního chování



upevnění návyků poskytovat základní první pomoc
Realizace průřezových témat
V předmětu se kromě vzdělávacího obsahu realizují tematické okruhy průřezového

tématu:


Osobnostní a sociální výchova



Multikulturní výchova



Mediální výchova

P R ŮŘ E Z OV Á

TÉ MA TA P O K R Ý V A N Á P Ř E D MĚ TE M

6. ročník
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1 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Hodnota a podpora zdraví

Celostní pojetí
člověka ve
zdraví a nemoci
Podpora zdraví
a jejich formy
Výživa a zdraví

žák:
Vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou
zdraví.
žák:
Usiluje o aktivní podporu zdraví.
žák:
Dává do souvislosti složení stravy
a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky

Vlivy vnějšího a
vnitřního
prostředí na
zdraví

žák:
Posoudí různé způsoby chování
lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých

Vztahy mezi lidmi a formy
soužití

Vztahy ve
dvojici

Osobnostní a sociální rozvoj

Vztahy a
pravidla soužití
v prostředí
komunity
Mezilidské
vztahy,
komunikace a
kooperace

žák:
Respektuje přijatá pravidla
soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky
žák:
Vysvětlí role členů komunity

Zdravý způsob života a péče
o zdraví

žák:
Přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů

Průřezová témata

PT –
ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA –
VZTAH ČLOVĚKA
K PROSŘEDÍ

ETICKÁ VÝCHOVA
- RODINA
ETICKÁ VÝCHOVA
– OTEVŘENÁ
KOMUNIKACE,
AKTIVNÍ
NASLOUCHÁNÍ

7. ročník


1 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Zdravý způsob života a
péče o zdraví

Ochrana před
přenosnými
chorobami

žák:
Uplatňuje osvojené preventivní
způsoby chování v souvislosti
s přenosnými chorobami
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Rizika ohrožující zdraví a
jejich prevence

Ochrana před
chronickými
nepřenosnými
chorobami a před
úrazy
Stres

Osobnostní a sociální
rozvoj

Psychohygiena

Rizika ohrožující zdraví a
jejich prevence

Auto-destruktivní
závislosti,
psychická
onemocnění,
rizikové chování,
násilné chování,
těžké životní
situace a jejich
zvládání, trestná
činnost, dopink ve
sportu
Skryté formy a
stupně
individuálního
násilí a zneužívání,
sexuální kriminalita
– šikana a jiné
projevy násilí;
kriminalita
mládeže;
komunikace se
službami odborné
pomoci
Bezpečné chování a
komunikace

Dodržování
pravidel
bezpečnosti a
ochrany zdraví

žák:
Uplatňuje osvojené preventivní
způsoby chování v souvislosti
s civilizačními a jinými
chorobami
žák:
Samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky
žák:
Samostatně využívá osvojené
sociální dovednosti
žák:
Uvádí rizika spojená se
zneužíváním návykových látek
a životní perspektivu člověka

PREVENCE DROG

žák:
Uplatňuje osvojené sociální
dovednosti a modely chování
při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby
vyhledá odbornou pomoc sobě i
druhým

žák:
Vyhodnotí možný manipulativní
vliv vrstevníků, uplatňuje
osvojené dovednost
komunikační obrany proti
manipulaci a agresi
Uplatňuje adekvátní způsoby
chování a ochrany
v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí
žák:
DOPRAVNÍ
Projevuje odpovědné chování
VÝCHOVA
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení
199

Manipulativní
reklama a
informace –
reklamní vlivy,
působení sekt

Ochrana člověka za
mimořádných
událostí

zdraví a osobního bezpečí
v případě potřeb poskytne
adekátní první pomoc
žák:
ETICKÁ
Vyhodnotí možný manipulativní VÝCHOVA –
vliv médií a sekt
PODPORA
POZITIVNÍHO
PŮSOBENÍ
TELEVIZE A
MÉDIÍ
PT – MEDIÁLNÍ
VÝCHOVA –
FUNGOVÁNÍ A
VLIV MÉDIÍ VE
SPOLEČNOSTI
žák:
Uplatňuje adekvátní chování a
ochrany v modelových situacích
mimořádných událostí

8. ročník


0+1 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Změny v životě člověka a
jejich reflexe

Dětství, puberta,
dospívání –
tělesné, duševní
a společenské
změny
Sexuální
dospívání a
reprodukční
zdraví
Sebepoznání a
sebepojetí

žák:
Projevuje odpovědný vztah
k vlastnímu dospívání

Seberegulace a
sebe organizace
činností a
chování
Tělesná a
duševní hygiena

žák:
Projevuje odpovědný vztah
k pravidlům zdravého životního
stylu
žák:
Vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním a sociálním zdravím

Osobnostní a sociální rozvoj

Zdravý způsob života a péče
o zdraví

žák:
Respektuje význam sexuality
v souvislosti se zdraví, etikou,
morálkou
žák:
Projevuje odpovědný vztah
k sobě samému
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Průřezová témata

SEXUÁLNÍ
VÝCHOVA
ETICKÁ VÝCHOVA
– JEDINEČNOST A
IDENTITA
ČLOVĚKA

PT – OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA PSYCHOHYGIENA
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T ĚLESNÁ

VÝC HOVA

C HAR A KTE R IS TI K A

P Ř ED M Ě TU

TĚLESNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 1. STUPNI
Obsahové, časové a organizační vymezení
Tělesná výchova se vyučuje v 1. ročníku 2 hodiny týdně, 2., 3. a 4. ročníku tři hodiny týdně, v
5. ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
Činnosti ovlivňující zdraví, význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně
zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech.
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky,
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy
sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové
činnosti.
Činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a
chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování
pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech.
Organizace - žáci cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě. V úvodu hodiny všichni
absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke
konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním
oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi
používá dostupné náčiní a nářadí. Během hodiny dbá na bezpečnostní pravidla chování žáků.
Ve druhém a třetím ročníku zařazujeme výuku plavání.
V tomto předmětu jsou realizována tato průřezová témata:


Multikulturní výchova



Osobnostní a sociální výchova
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Environmentální výchova

TĚLESNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 2. STUPNI
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět
V 6. až 9. ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávací obsah tělesné výchovy je zaměřen na:


regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole



rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu



poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty



rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na
osvojování dovedností

Předmětem prolínají průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Environmentální výchova



Multikulturní výchova

P R ŮŘ E Z OV Á

TÉ MA TA P O K R Ý V A N Á P Ř E D MĚ TE M

1. ročník


2 týdně, P
2. ročník



2+1 týdně, P
3. ročník



2+1 týdně, P

Téma
Činnosti
podporující
pohybové cvičení

Učivo
základní postoje - pohov,
pozor, vlevo v bok,
vpravo v bok, vyrovnat,
nástup do řady, zástupu,

Očekávané výstupy
žák:
přesně reaguje na povely učitele
učí se základní pojmy a
terminologii, učí se organizační
činnosti na smluvené povely
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Průřezová témata

Činnosti
ovlivňující zdraví

Činnosti
ovlivňující úroveň
pohybových
dovedností

družstev, společný
pozdrav, dvojřad
rozcvička k procvičení
správné koordinace
pohybů
poznatky z TV a sportu

průpravná, kondiční,
kompenzační a relaxační
cvičení
gymnastika - akrobacie

hrazda
šplh na tyči
rytmická gymnastika,
pohybové činnosti s
hudbou

kotoul vpřed, vzad
kladina
přeskok

rychlý běh na 20 - 60 m

běh

vytrvalostní běh

žák:
zná význam rozcvičky
žák:
zná základní terminologii z TV a
sportu
zná vhodné oblečení a obuv pro
sport
žák:
pod vedením učitele přesně
opakuje cviky, chápe jejich
význam
žák:
předvede pády stranou a vzad,
kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj
na rukou s dopomocí,
akrobatické kombinace
žák:
ručkuje ve visu
žák:
vyšplhá 3 metry na tyči
žák:
ví, že cvičení s hudbou má své
relaxační a zdravotní účinky
snaží se poznat hezký a
nezvládnutý pohyb
učí se valčíkový a polkový krok
žák:
předvede kotoul vpřed, vzad
žák:
přejde kladinu bez dopomoci
žák:
provede rozběh a odraz z můstku
snožmo, skrčku s dopomocí
učitele
žák:
na povel odstartuje z
polovysokého startu
zná povely nízkého startu
při běhu nekříží dráhu a
nezastavuje před cílem
žák:
opakuje po učiteli běžeckou
abecedu (lifting, skiping,
zakopávání)
žák:
chápe význam vytrvalostního
běhu
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Psychohygiena

skok daleký

pohybové hry a
netradiční hry

Činnosti
ovlivňující zdraví

cvičení v přírodě

Činnosti
ovlivňující úroveň
pohybových
dovedností

plavání

sportovní hry minifotbal, vybíjená,
florbal

hod míčkem

žák:
zvládá základní techniku skoku
do dálky
umí upravit doskočiště
žák:
zná základní pravidla
pohybových her
dodržuje bezpečnost při hrách
ví, že hry přináší radost i prohru
dodržuje zásady fair play
žák:
využívá přírodního prostředí ke
cvičení a pohybovým hrám
žák:
zná zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání
učí se základní plavecké styly
žák:
přihraje vnitřním nártem,
proběhne slalom s míčem,
ovládá základní pravidla
odehraje míč tahem i příklepem,
vede míč za pohybu, ovládá
základní pravidla
hází a chytá míč do košíku,
odhazuje míč jednou rukou,
ovládá pravidla vybíjené
učí se herní činnosti jednotlivce,
herní taktiku, ovládá základní
pravidla hry a hraje fair play hru
žák:
odhodí míček z místa ze
správného odhodového postoje,
dbá bezpečnostních pokynů
učitele

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference

4. ročník


2+1 týdně, P
5. ročník



2 týdně, P

Téma
Činnosti podporující
pohybové učení
Činnosti ovlivňující
zdraví

Učivo
nástupy, základní
povely a postoje,
společný pozdrav
poznatky z TV a
sportu

Očekávané výstupy
žák:
přesně a rychle reaguje na dané
povely
žák:
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

pozná vhodné oblečení a obuv,
dodržuje zásady fair play
chování
Činnosti podporující
pohybové učení

rozcvička
průpravná, kondiční,
kompenzační a
relaxační cvičení

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

kotoul vpřed, vzad
stoj na rukou s
dopomocí učitele
hrazda




šplh
rytmická a kondiční
gymnastika



běh



skok daleký


hod
sportovní hry vybíjená




žák:
zná význam přípravy před
cvičením
žák:
umí se samostatně rozcvičit, umí
předvést posilovací cviky na
různé části těla
žák:
předvede kotoul vpřed, vzad
žák:
předvede stoj na rukách s
dopomocí učitele
žák:
předvede shyb stojmo odrazem přešvih do vzporu
stojmo - stoj
předvede shyb stojmo
umí ručkovat
žák:
vyšplhá 3 metry na tyči
žák:
pod vedením učitele přesně
opakuje cviky
opakuje krok přísunný,
poskočný, přeměnný, cval,
polkový a valčíkový
žák:
předvede běžeckou abecedu
(lifting, skiping, zakopávání
na povel odstartuje z
polovysokého a nízkého startu
zná startovní povely a nekříží při
běhu trať
žák:
skočí do dálky po rozběhu a
odrazu z jedné nohy
umí upravit doskočiště
žák:
odhodí míček z místa ze
správného odhodového postoje
žák:
chytá míč do košíku, odhazuje
míč jednou rukou
při hře umí spolupracovat se
spoluhráči
ovládá pravidla vybíjené
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Rozvoj schopností
poznávání
Seberegulace a
sebeorganizace

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Komunikace

minifotbal



minibasketbal




miniházená


florbal





minisoftbal



přehazovaná



Činnosti ovlivňující
zdraví

cvičení v přírodě



Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

skrčka, roznožka,
hrazda, kladina




žák:
přihraje vnitřním nártem,
proběhne slalom s míčem
spolupracuje se svými
spoluhráči
hraje hru fair play
žák:
přihrává jednoruč i obouruč
dribluje na místě i za pohybu
spolupracuje se svými
spoluhráči při hře
ovládá základní pravidla
minibasketbalu
žák:
předvede správný postoj hráče
a obrátku s míčem
přihrává jednoruč
žák:
spolupracuje při hře, ovládá
základní pravidla hry
odehraje míč tahem i příklepem
předvede střelbu po vedení
míče
spolupracuje se svými
spoluhráči
ovládá základní pravidla
florbalu
žák:
chytá a hází softbalový
(tenisový míček)
ovládá obíhání met s
došlapováním na mety
ovládá základní pravidla hry
žák:
přehodí hřiště na přehazovanou
spolupracuje se svými hráči při
hře
ovládá základní pravidla hry
žák:
při cvičení v přírodě dodržuje
bezpečnostní pravidla
ví, že cvičení v přírodě je zdraví
prospěšné
umí zdolávat přírodní překážky
žák:
provede rozběh a odraz z můstku
snožmo
předvede roznožku přes kozu
přejde kladinu bez dopomoci
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

6. ročník


2 týdně, P

Téma
Činnosti
ovlivňující zdraví

Činnosti
ovlivňující úroveň
pohybových
dovedností

Učivo
činnosti ovlivňující
zdraví

Očekávané výstupy
žák:
aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu,v
hodinách TV usiluje o zlepšení
své fyzické zdatnosti, odmítá
drogy a jiné škodliviny, předvídá
možné nebezpečí úrazu
činnosti ovlivňují úroveň žák:
pohybových dovedností
zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
provedení osvojených
pohybových dovedností,
uplatňuje pohybové dovednosti
ve hře
bezpečnost v TV a sportu žák:
chápe význam přípravy
organismu před cvičením,
předchází možným úrazům a
poraněním
průpravná, koordinační,
žák:
kompenzační, kondiční a chápe význam a různorodost
tvořivá cvičení
cvičení, ví o svých pohybových
přednostech a nedostatcích
gymnastika
žák:
dovede stoj na rukou bez výdrže
- kotoul vpřed, předvede
roznožku přes kozu našíř
předvede svis vznesmo, svis
střemhlav s dopomocí učitele a
výmyk odrazem jednonož s
dopomocí
předvede různé druhy chůze a
rovnovážné polohy na kladině
(D)
rytmická a kondiční
žák:
činnosti s hudbou
zvládá základní estetické držení
těla, chápe význam cvičení s
hudbou
úpoly
žák:
dodržuje zásady bezpečnosti při
úpolových cvičeních, chová se v
duchu fair play
atletika
žák:
uběhne 60 m, 600 m (D), 1000
m (H)
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Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Kulturní diference

sportovní hry

fotbal (H), basketbal,
florbal
doplňkové sporty softbal, vybíjená,
přehazovaná

předvede základní techniku hodu
míčkem, skoku dalekého, skoku
vysokého, nízkého startu, běhu
štafetového
používá základní průpravná
cvičení pro osvojení základních
atletických činností
žák:
uplatňuje základní pravidla
sportovních her, vysvětlí role při
hře, zná části hřiště
žák:
zvládá základní herní činnosti
jednotlivce, používá herní
kombinace, zná pravidla hry
žák:
chápe význam hry, zná základní
pravidla

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

Očekávané výstupy
žák:
dokáže vysvětlit účinky přípravy
organismu před cvičením,
v tělocvičně předchází úrazům a
poraněním
žák:
dovede stoj na rukou s dopomocí
učitele, roznožku s oddáleným
můstkem
předvede svis vznesmo, svis
střemhlav, výmyk jednonož s
dopomocí a přešvihy ve vzporu
na hrazdě
předvede kotoul vpřed, vzad a ve
vazbách
ukáže základní obraty a stoj na
rukou s dopomocí
zvládá záchranu a dopomoc
žák:
vysvětlí zdravotní a relaxační
účinky hudby
předvede šplh na tyči, přeskoky
přes švihadlo, cvičí s plnými
míči, vysvětlí význam
kondičního cvičení pro rozvoj
síly, rychlosti a obratnosti

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Poznávání lidí
Komunikace

7. ročník
2 týdně, P


Téma
Činnosti podporující
pohybová učení

Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností

Učivo
průpravná,
koordinační,
kompenzační,
kondiční a
tvořivá cvičení
gymnastika

vybíjená,
softbal,
košíková
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úpoly

atletika

pohybové hry a
netradiční
pohybové
činnosti
sportovní hry

fotbal (H),
basketbal,
volejbal, florbal
softbal,
vybíjená,
přehazovaná

žák:
předvede jednoduché cviky
zpevňování a uvolňování těla a
jeho částí
vyjmenuje zásady bezpečnosti
při úpolových cvičeních
žák:
vysvětlí význam běžecké
abecedy
uběhne 60 m, 600 m (D), 1000 m
(CH), ukáže základní techniku
hodu míčkem (D), hodu
granátem (H), skoku dalekého,
skoku vysokého, předvede nízký
start a štafetový běh
používá základní průpravná
cvičení pro rozvoj základních
atletických činností
vyjmenuje základní pravidla
atletických disciplin
žák:
ví, že hra přináší radost a
příjemné zážitky,
snaží se o fair play chování,
vysvětlí význam pohybových her
pro mezilidské vztahy
žák:
zná základní pravidla
sportovních her
umí volit taktiku hry

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Hodnoty, postoje,
praktická etika

žák:
zvládá základní herní činnosti
jednotlivce, učí se základní herní
kombinace
žák:
zvládá základní herní činnosti
jednotlivce, zná pravidla hry, učí
se herní kombinace

8. ročník
 2 týdně, P
Téma
Činnosti podporující
zdraví

Učivo
bezpečnost při TV a
sportu

Očekávané výstupy
žák:
předvídá nebezpečí úrazů a
přizpůsobí jim svou činnost

Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností

průpravná, koordinační,
kompenzační, kondiční
a tvořivá cvičení

žák:
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Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Mezilidské vztahy

gymnastika

rytmické a kondiční
cvičení s hudbou

úpoly

atletika

dokáže vysvětlit různé účinky
jednotlivých pohybových
cvičení
předvede kondiční cvičení
zná základní cviky umí si
vytvořit vhodné prostředí pro
cvičení nebo relaxaci
žák:
dovede stoj na rukou s
dopomocí, roznožku přes kozu
s oddáleným můstkem,
předvede na hrazdě svis
vznesmo, svis střemhlav,
výmyk jednonož s dopomocí a
přešvih únožmo do vzporu
jízdmo
předvede kotoul vpřed, vzad,
obraty a rovnovážné postoje ve
vazbách, kotoul letmo, přemet
stranou
zvládá bezpečně záchranu a
dopomoc při osvojovaných
cvicích
žák:
chápe zdravotně pohybové i
kulturně estetické funkce
pohybu s hudebním a
rytmickým doprovodem
předvede šplh na tyči a na laně,
používá plné míče, krátké a
dlouhé švihadlo
zná význam kondičního
cvičení pro rozvoj rychlosti,
síly, vytrvalosti a obratnosti
zná zásady posilování břišních
a zádových svalů
žák:
zvládá základní postoje a
úchopy
žák:
vysvětlí význam vytrvalostního
běhu uběhne 60 m, 800 m (D),
1500 m (CH) ve zlepšeném
čase, zlepší svůj výkon a
předvede základní techniku
hodu míčkem (D), granátem
(H), skoku dalekého, skoku
vysokého, nízkého startu,
štafetového běhu
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Rozvoj schopností
poznávání

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

sportovní hry - házená,
fotbal,
basketbal,volejbal,
florbal, softbal,
přehazovaná


Téma

používá základní průpravná
cvičení pro osvojení
základních atletických činností
zná základní pravidla
atletických soutěží
žák:
vysvětlí význam sportovních
her pro rozvoj herních
dovedností a myšlení
vyjmenuje základní pravidla
sportovních her
zná základní názvosloví a
rozumí základům rozhodování
při hře
umí zvolit taktiku hry a hrát v
duchu fair play

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a
sebeorganizace

9. ročník
2 týdně, P
Učivo
gymnastika

rytmická a
kondiční
činnosti s
hudbou

úpoly

Očekávané výstupy
žák:
předvede roznožku přes kozu,
s oddáleným můstkem,
předvede na hrazdě svis
vznesmo, svis střemhlav, výmyk
jednonož a přešvih únožmo do
vzporu jízdmo
v sestavě předvede přemet
stranou, kotoul vpřed, vzad,
obraty a rovnovážné polohy
předvede kotoul letmo přes
překážku, stoj na rukou
zvládá bezpečně záchranu a
dopomoc při osvojovaných
činnostech
žák:
chápe zdravotně pohybové i
kulturní funkce pohybu
zná základní druhy cvičení a
pohybu s hudbou
rozliší estestický a neestetický
pohyb
zvládá základní cvičení s
náčiním
žák:
používá při cvičení krátké a
dlouhé švihadlo, plné míče,
vysvětlí význam kondičního
cvičení pro rozvoj vytrvalosti,
síly, obratnosti a rychlosti
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Průřezová témata

atletika

drobné
pohybové hry

sportovní hry fotbal, florbal,
basketbal,
volejbal, fotbal,
přehazovaná,
softbal

vysvětlí základní principy
zpevňování a uvolňování těla a
jeho částí
žák:
vysvětlí význam běžecké
abecedy
chápe význam atletiky jako
vhodné průpravy pro jiné sporty
uběhne 60 m, 800 m, 1500 m
(CH)
předvede hod míčkem, hod
granátem (CH), vrh koulí, skok
daleký, skok vysoký - flop, nízký
start, štafetový běh
používá základní průpravná
cvičení pro osvojování
základních atletických činností,
zná základní pravidla atletických
disciplín
žák:
vysvětlí význam pohybových
her,
dodržuje bezpečnostní pravidla a
hraje v duchu fair play
žák:
vysvětlí význam sportovních her,
herního myšlení a improvizace
zvládá jednotlivé herní činnosti
jednotlivce, základy herního
systému, ovládá útočné
kombinace, rozumí základním
pravidlům sportovních her,
umí zvolit taktiku hry a dodržuje
bezpečnostní pravidla při hře
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Vztah člověka k
prostředí

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Seberegulace a
sebeorganizace
Poznávání lidí

Č LOVĚK

A SVĚT PRÁCE

C H AR A KT E R I S T I K A

OB L A S T I

Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a
technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech
lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací
oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do
přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších
souvislostech.
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní
dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro
uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích
oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři
tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce,
Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických
okruhů: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a
chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematické okruhy na
2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů,
kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy.
Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky
víceletých středních škol. Je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od
7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen
všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a
osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit
pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se
postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a
pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné
zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti
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, k
organizaci a plánování práce a k 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



poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s
pracovní činností člověka



autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k
novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí



chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k
rozvíjení podnikatelského myšlení



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



KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii učení a
motivovat je pro celoživotní učení





KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMU – podněcovat žáky k
tvořivému myšlení, logickému uvažování
a k řešení problémů
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prakticky si osvojuje práci podle návodu a poznává
výhody při pořizování náčrtu při nejrůznějších
konstrukčních činnostech
plánuje činnosti při práci s drobným materiálem a při
přípravě pokrmů
v literatuře vyhledává informace o technických
materiálech a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v tvůrčích
pracovních činnostech a praktickém životě
samostatně pozoruje a porovnává druhy technických
materiálů a prakticky experimentuje, získané výsledky
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro
praktické využití v budoucnosti
aplikuje řešení při obdobných zadání a hledá nové
způsoby využití dovedností při práci s drobným
materiálem






KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ –
vést žáky k všestranné a účinné
komunikaci





KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat a respektovat
práci vlastní a druhých







KOMPETENCE OBČANSKÉpřipravovat žáky jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňující svá
práva a plnící své povinnosti

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat
žákům poznávat
a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti
a uplatňovat získané vědomosti a
dovednosti při profesní orientaci
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samostatně řeší zadané technické problémy; volí
vhodné způsoby řešení
ověřuje prakticky správnost řešení technických
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
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření
vztahů potřebných k pracovní spolupráci s ostatními
lidmi
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim,
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
rozumí různým typům technických textů a záznamů,
obrazových materiálů, přemýšlí o nich, reaguje na ně a
tvořivě je využívá k práci a ke svému rozvoji
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
chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného pracovního úkolu, oceňuje zkušenosti
druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení
z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj
k uměleckým dílům
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
chápe základní ekologické souvislosti respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v
zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného
rozvoje společnosti
snaží se o provedení práce v co nejlepší kvalitě
srovnává různé postupy, které vedou k témuž cíli
vyhledává rizika při různých činnostech a hledá cesty
k jejich minimalizaci
používá bezpečně a účinně technické materiály,
nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pracovní







Č LOVĚK

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
pracovních činnostech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucí povolání, 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

A SVĚT PRÁCE

C HAR A KTE R IS TI K A

P Ř ED M Ě TU

PRACOVNÍ ČINNOSTI
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 1. STUPNI
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně a v 6.
až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a
osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit
pracovní činnost samostatně i při práci ve skupinách. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci
a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce.
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1.
stupni rozdělen do sedmi tematických okruhů:
1. Práce s drobným materiálem a přírodninami


vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností
materiálů



funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů



jednoduché pracovní postupy a organizace práce



lidové zvyky, tradice a řemesla
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2. Práce s papírem a kartonem


určování vlastností papíru, rozlišování druhů papíru



vystřihování, skládání, jednoduché kartonážní práce
3. Práce s textilem



rozlišování textilií



šití různými druhy stehů
4. Práce s modelovací hmotou



kreativní tvoření různých předmětů
5. Práce montážní a demontážní – konstrukční činnosti



práce se stavebnicemi



sestavování modelů



práce s návodem, předlohou
6. Pěstitelské práce



základní podmínky pro pěstování rostlin



péče o nenáročné rostliny



pěstování rostlin ze semen



pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
7. Příprava pokrmů



pravidla správného stolování



příprava tabule pro jednoduché stolování
Předmětem prolínají tato průřezová témata



Osobnostní a sociální výchova



Environmentální výchova

P RA C OV N Í

Č I N N OS T I
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CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NA 2. STUPNI
Pracovní činnosti na 2. stupni jsou rozděleny do pěti tematických okruhů:
1. Pěstitelské práce


vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin



využívání květin pro výzdobu



využívání vhodných pracovních pomůcek a provádění jejich údržby



dodržování technologické kázně, zásad hygieny a bezpečnosti práce, poskytování
první pomoci při úrazu
2. Příprava pokrmů



používání základního kuchyňského inventáře a bezpečné obsluhování základních
spotřebičů



příprava jednoduchých pokrmů v souladu se zásadami zdravé výživy



dodržování základních principů stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti



dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, poskytování 1. pomoci při úrazech
v kuchyni
3. Design a konstruování



sestavování podle návodů, náčrtů, plánů, jednoduchých programů



navrhování a sestavování jednoduchých konstrukčních prvků



provádění montáže a demontáže, údržby jednoduchých předmětů a zařízení



dodržování základních zásad bezpečnosti a hygieny práce, bezpečnostních předpisů,
poskytování 1. pomoci při úrazu
4. Využití digitálních technologií



ovládání základních funkcí digitální techniky



vzájemné propojování jednotlivých digitálních zařízení



ošetřování digitální techniky, ochrana před poškozením



dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel a předpisů,
poskytování 1. Pomoci
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5. Svět práce


orientace v pracovních profesích



posuzování uplatnění na trhu práce, vhodný výběr profese



využívání informací a služeb pro vhodný výběr povolání či školy
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad

bezpečnosti a hygieny při práci.
Předmětem prolínají tato průřezová témata


Osobnostní a sociální výchova



Environmentální výchova
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových

kompetencí:
Klíčové kompetence
P R ŮŘ E Z OV Á

TÉ MA TA P O K R Ý V A N Á P Ř E D MĚ TE M

1. ročník


1 týdně, P
2. ročník



1 týdně, P
3. ročník



1 týdně, P

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Průřezová témata

Práce s drobným
materiálem a přírodninami

navlékání,
aranžování,
opracovávání a
třídění
přírodních
materiálů

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Práce s papírem a kartonem

mačkání, trhání,
lepení, stříhání,
překládání,

žák:
dovede navlékat, aranžovat,
dotvářet, opracovávat a třídit při
sběru přírodní materiál ( plody a
semena rostlin, větvičky, šišky,
sláma, listy
dovede tvořit i z dalších
materiálů ( špejle, drátky,
krabičky, provázky, bužírka)
pracuje podle slovního návodu
nebo předlohy
žák:
umí mačkat, trhat, lepit, stříhat,
překládat, skládat papír, umí
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Práce s textilem

skládání papíru,
vytváření
jednoduchých
prostorových
tvarů
navlékání nitě,
uzel, stříhání
textilu, šití
zadního stehu,
přišívání
knoflíků

vytvářet jednoduché prostorové
tvary

Kreativita

žák:
umí navléknout nit do jehly,
udělat uzel, stříhat textil,
procvičuje zadní steh, umí přišít
knoflíky ( dvou a čtyřdírkové),
umí slepit textilii, vyrobí
jednoduchý textilní výrobek
vytváření
žák:
různých
vytváří jednoduchými postupy
předmětů
různé předměty
sestavování
žák:
stavebnicových dovede sestavovat stavebnicové
prvků
prvky a díly, dovede sestavit
jednoduchý pohyblivý model,
umí montovat a demontovat
stavebnici
péče o pokojové žák:
květiny, práce  zná základy péče o pokojové
na pozemku,
květiny - otírání listů, zalévání,
sázení
kypření, rozmnožování
umí zasít semena, umí pracovat
na pozemku, sázet sazenice
vybavení
žák:
kuchyně,
orientuje se v základním
stolování,
vybavení kuchyně, chová se
příprava
vhodně při stolování, připraví
jednoduchého
tabuli pro jednoduché stolování,
pokrmu
připraví jednoduchý pokrm (
studená kuchyně ),
udržujepořádek a čistotu
pracovních ploch a bezpečnost
při práci

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Průřezová témata

Práce s drobným
materiálem a přírodninami

aranžování,
práce s různými
přírodními
materiály

žák:
aranžuje, využívá, a pracuje s
různými přírodními materiály
využívá prvků lidových tradic

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita

Práce s modelovací
hmotou
Práce montážní a
demontážní - konstrukční
činnosti

Pěstitelské práce

Příprava pokrmů

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
Vztah člověka k
prostředí

4. ročník


1 týdně, P
5. ročník



1 týdně, P
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Práce s papírem a kartonem

Práce s modelovací hmotou

Práce s textilem

Práce montážní a
demontážní - konstrukční
činnosti

vyřezávání,
děrování,
polepování,
tapetování
práce s
keramickou
hlínou
šití předního a
zadního stehu,
látání,
háčkování
sestavování
složitějších
stavebnicových
prvků

Pěstitelské práce

setí, sázení,
množení,
provádění
pěstitelských
pokusů

Příprava pokrmů

vybavení
kuchyně,
příprava
jednoduchých
pokrmů,
udržování
čistoty a
pořádku

žák:
dovede vyřezávat, děrovat,
polepovat, tapetovat
vytváří prostorové konstrukce
žák:
vytváří jednoduchými postupy
různé předměty - užitková a
dekorativní keramika
žák:
zvládá různé druhy stehu přední, zadní, je seznámen s
látáním, umí háčkovat
žák:
montuje a demontuje stavebnici,
dovede sestavovat složitější
stavebnicové prvky
umí pracovat podle slovního
návodu, podle předlohy nebo
jednoduchého schématu
žák:
zná základní podmínky a
postupy při pěstování vybraných
rostlin
je seznámen s rostlinami
jedovatými, rostlinami jako
drogy, alergiemi
umí provádět pěstitelské pokusy
a pozorování
umí zvolit podle druhu
pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a nářadí
žák:
orientuje se v základním
vybavení kuchyně
je seznámen s přípravou
jednoduchých pokrmů studené a
teplé kuchyně
zná pravidla správného stolování
a společenského chování
udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch

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


0+1 týdně, P
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OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Kreativita
OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Komunikace

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Téma

Učivo

Očekávané výstupy

Využití digitálních
technologií

digitální
techniky
digitální
fotoaparát

Pěstitelské práce

pěstování
rostlina

žák:
učí se ovládat základní funkce
digitální techniky
dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy
při práci s digitální technikou
žák:
učí se volit vhodné pracovní
postupy při pěstování vybraných
rostlin

Příprava pokrmů

příprava
jednoduchých
pokrmů,
zdravá výživa

Design a konstruování

-měření,
orýsování,
-práce s
papírem a
kartonem

Svět práce

profesní
orientace,
možnosti
vzdělávání,
podnikání,
zaměstnání




žák:
učí se používat základní
kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhovat základní spotřebiče
učí se připravovat jednoduché
pokrmy v souladu se zásadami
zdravé výživy
seznamuje se se základními
principy stolování,
společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti
učí se dodržovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne 1.
pomoc při úrazu
žák:
-sestaví podle návodu, plánu
jednoduchý model vybraného
prvku
zná prostředky a pomůcky ke
splnění zadaného úkolu
žák:
orientuje se v pracovních
činnostech vybraných profesí
posoudí své možnost při
rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy
využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného povolání
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Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

OSOBNOSTNÍ A
SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA
Sebepoznání a
sebepojetí
Hodnoty, postoje,
praktická etika

Základní škola a Mateřská škola Dubné
Školní řád pro ZŠ – příloha 1
PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Schválil
Na provozní poradě projednáno dne
Směrnice nabývá účinnosti dne

PhDr. Václav Meškan, Ph.D., ředitel školy
30.8.2013
18. 10. 2013

1. Hodnocení a klasifikace žáka
(zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 291/1991 Sb., o základní škole)
Stupně klasifikace
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný


Při hodnocení prospěchu žáka může být u žáka v prvním až třetím ročníku ve všech
vyučovacích předmětech a u žáka ve čtvrtém ročníku ve vyučovacích předmětech s
převahou výchovného zaměření použito širší slovní hodnocení. O použití širšího
slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu
zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován stupni 1 - 5.

Celkový prospěch žáka


Žák je hodnocen v prvním až devátém ročníku školy těmito stupni:
 prospěl s vyznamenáním
 prospěl
 neprospěl



Žák je hodnocen stupněm
 "prospěl s vyznamenáním", není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při
celkové klasifikaci stupněm horším než "chvalitebný",průměr z povinných
předmětů není horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré;






"prospěl", není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm "nedostatečný";



"neprospěl", je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm "nedostatečný".

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení (za první pololetí lzbe žákovi místo
vysvědčení vydat výpis vysvědčení).
Hodnocení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.
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Postup do vyššího ročníku


2.

Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého
pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl".

Metodický pokyn pro hodnocení a klasifikaci
Obecné zásady
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen
"učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.
 Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy
výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.










Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci :
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
◦ soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
◦ soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
◦ různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),
didaktickými testy,
◦ kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,
◦ analýzou výsledků činnosti žáka,
◦ konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími
psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,
◦ rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
Žák 5. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo
písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel
oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou
žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.
Klasifikace žáka




Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušného ročníku.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
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Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační
období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné
období
 Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně,
nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě.
 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíši učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a
připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu
apod.
 Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování
◦ učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky,
konzultační dny..),
◦ třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají,
◦ ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně
a prokazatelným způsobem.
 Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák
přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za
neukončené klasifikační období.
 Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace
obsahuje návrh klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých
předmětech jako podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního
období.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření


Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné
předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech
vychází vyučující z požadavku učebních osnov a standardu základního vzdělání. Při
klasifikaci sleduje zejména:
◦ ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů,
◦ kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a
motorické činnosti
◦ schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a
zákonitostí,
◦ kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,
◦ aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
◦ přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného
projevu,
◦ kvalitu výsledků činností,
◦ osvojení účinných metod samostatného studia.
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
stupeň

kritéria

1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě
uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je
přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v
podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle
menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.
Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je
schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků,
faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání
požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V
uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí
hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku
správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V
kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický
projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně
studovat podle návodu učitele.

4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků
závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických
činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených
poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v
grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.
Při samostatném studiu má velké těžkosti.

5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich
závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V
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uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s
podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně
studovat.
Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření.
 Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti, praktika,
informatika, základy techniky.
 Při klasifikaci v těchto předmětech vychází z požadavku učebních osnov a standardu
základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:
◦ vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
◦ osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
◦ využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
◦ aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech,
◦ kvalitu výsledků činností,
◦ organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
◦ dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí,
◦ hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
◦ obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
stupeň

kritéria

1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k
praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně
ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí.
Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a
udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.

2
(chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby.
Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní
práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při
hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých
chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje
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a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou
pomocí učitele.

3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se
dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou
pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje
méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a
ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně
využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci
překonává jen s častou pomocí učitele.

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a
praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při
praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických
činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě
postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve
výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za
4 (dostatečný)
soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a
energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů,
nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci
překonává jen s pomocí učitele.
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k
praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech,
dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat
při práci ani s pomocí učitele.Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
5
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si
(nedostatečný)
nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy
o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě
laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv,
tělesná a sportovní výchova, rodinná výchova, občanská výchova.
 Při průběžné klasifikaci předmětů uvedených v odst. 1 se klasifikuje teoretická část
podle čl. 11 a praktická podle čl. 12.
 Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
 Při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
 Stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
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osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
kvalita projevu,
vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
stupeň

kritéria

1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní .Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá
své osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v
individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
orginální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem
o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní
vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.

2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě
využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v
individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má
jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v
požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním
projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho
vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a
tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, brannost
a tělesnou zdatnost.

4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho
projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a
dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou
snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svoji brannost a tělesnou
zdatnost.

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu.
5 (nedostatečný) Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.
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4.

Hodnocení a klasifikace v 1. ročníku
 Učitel v l. ročníku základní školy zapisuje stupeň klasifikace z povinných a
nepovinného předmětu číslicí.







Hodnocení a klasifikace chování žáků
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
 1 - velmi dobré
 2 - uspokojivé
 3 - neuspokojivé
Obecné zásady
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické
radě.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně
dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k
uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření
byla neúčinná.
Postihování chování žáka mimo školu. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně
odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich
chování ve škole.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování :
stupeň

1 (velmi
dobré)

kritéria
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení
vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k
jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro
výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští
ojediněle.

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními
vnitřního řádu školy. Dopouští se závažnějšího přestupku, nebo se
2 (uspokojivé) opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k
upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží
se své chyby napravit.
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního
řádu školy; zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
3
(neuspokojivé) přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v
mravném chování.
Výchovná opatření
 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické nebo fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit
pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
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Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění
za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
 napomenutí třídního učitele
 důtku třídního učitele
 důtku ředitele školy
Důtku ředitele školy lze žákovi udělit po projednání v pedagogické radě.
Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí uložená výchovná opatření neprodleně a
prokazatelným způsobem zákonnému zástupci dítěte.
Specifické poruchy učení

5.






U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou
vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne
k charakteru postižení. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou
vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího
slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.
Zjišťování vědomostí a dovedností žáka Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí
a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem
žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po
předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno
úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony
odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou třídou nebo
přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, který dítě
podalo v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme - např. v diktátu nebo
v pětiminutovce u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou
vývoje motoriky).
U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný
nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je
třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z
počtu jevů, které žák zvládl. V některých případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák
sice určitou dovednost zvládl (např. analýzu slov), ale přesto při zkoušce selhává.
Každá zkouška totiž představuje komplexní situaci, při které se vždy uplatňují obavy,
strach, vyšší tempo, nutnost soustředit se na větší počet jevů - např. kvalitu písma,
aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé selhání, obava z trestu apod.

Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení
 Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější
srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj.
vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak
mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v
některých případech nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně
omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě
hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i
jeho funkci regulativní.
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Klasifikace žáka - obtíže

6.




7.

8.

Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se
souhlasem rodičů během celého jejich vzdělání (nejen na základní škole), hodnoceny z
mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na
pololetním a závěrečném vysvědčení). Mohou být osvobozeny od přijímacích zkoušek
na střední školy z mateřského jazyka a dalších jazyků, přičemž se budou vzhledem k
dalším uchazečům posuzovat, jako by tuto zkoušku úspěšně složily.
U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další
předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního
hodnocení v jazycích a matematice, lze u dětí se specifickými poruchami učení
hodnotit dítě slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem
prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto postupu
závisí na konkrétním dítěti i na metodách, užívaných při výuce, které mohou některé
dítě znevýhodňovat. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně
přecházet k běžné klasifikaci.
Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se
specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce ( o jeden
stupeň i o několik stupňů). Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat
velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z
odborných vyšetření, podpořit jeho možnosti být úspěšný ( jedna z podstatných
podmínek pro zdravý rozvoj osobnosti).

Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí,
určí ředitel pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla
být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí,
určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka
mohla být provedena nejpozději do l5. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně
nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména
zdravotních důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník.

Klasifikace žáka - pochybnosti o správnosti
 Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi
vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o
komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. Ředitel školy nebo školní
inspektor oprávněnost žádosti posoudí a neprodleně zástupci žáka sdělí, zda bude žák
přezkoušen.
 Je potřebné předcházet takovýmto situacím včasným informováním třídního učitele,
ředitele školy a rodiče.


Alternativní formy hodnocení
Při hodnocení prospěchu žáka může být u žáka v prvním až třetím ročníku ve všech
vyučovacích předmětech a u žáka ve čtvrtém ročníku ve vyučovacích předmětech s
převahou výchovného zaměření použito širší slovní hodnocení. O použití širšího
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slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu
zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován známkou.
Hodnocení prospěchu a chování žáků základních škol je upraveno obecně závaznými
právními předpisy - vyhláškou č. 291/1991 Sb. o základní škole. Příslušná ustanovení
vyhlášky stanoví mimo jiné formu hodnocení prospěchu a chování žáků na konci 1. a
2. pololetí školního roku, popřípadě podmínky pro užití alternativních forem
hodnocení, a ta jsou pro školu závazná. Alternativní formy hodnocení lze proto nad
rámec platných právních předpisů v současné době užít pouze souběžně s provedením
hodnocení podle vyhlášky jako prostředek ke konkrétnějšímu popsání žákových
výsledků a rozvoje jeho osobnosti.
Hodnocení prospěchu a chování žáků se podle obecně závazných předpisů na konci 1.
a 2. pololetí školního roku provádí na tiskopisech vysvědčení, které byly schváleny
MŠMT ČR. Případné doplnění hodnocení žáka alternativním způsobem nad rámec
ustanovení výše citovaných vyhlášek lze provést formou přílohy k vysvědčení vydané
příslušnou školou.

Slovní hodnocení
Prospěch žáka základní školy v jednotlivých předmětech a jeho chování mohou být
hodnoceny formou širšího slovního hodnocení.
 Širší slovní hodnocení se píše na zvláštní tiskopis vysvědčení.


Hodnocení cizinců
Hodnocení a klasifikace žáků základní školy nebo střední školy - občanů Slovenské
republiky – z předmětu český jazyk a literatura se řídí ustanovením č/.2 Dohody mezi vládou
ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti vzdělávání ze dne 29.října 1992, které stanoví: "Žák
základní nebo střední školy má právo při výchově a vzdělávání používat český jazyk nebo
slovenský jazyk mimo vyučovacích předmětů český jazyk a literatura a slovenský jazyk a
literatura. Z těchto předmětů se nedostatečné vědomosti žáka základní nebo střední školy v
průběhu prvních tří let docházky do některé z uvedených škol od povolení k dlouhodobému
pobytu nebo trvalému pobytu považují za důvody, pro které nemusí být žák klasifikován."
Při hodnocení ostatních cizinců v základní škole z předmětu český jazyk a literatura se
závažné nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu považují za objektivní
příčinu, pro kterou žák nemusí být na konci prvního pololetí prvního školního roku ve škole v
České republice z tohoto předmětu klasifikován. Na konci druhého pololetí, případně v
náhradním termínu, který určí ředitel školy podle vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání ve znění pozd. předpisů, je žák - cizinec z předmětu český jazyk a
literatura klasifikován s přihlédnutím k jeho jazykovému handicapu a k jeho vzdělávacím
výsledkům v ostatních předmětech. Nemůže-li být žák z výše uvedené objektivní příčiny
klasifikován, opakuje ročník.
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Výběr znaků může mít tuto podobu:

Intelekt

obecné rozumové schopnosti (inteligence); speciální schopnosti
(např. matematicko- logické, jazykové aj.); organizační schopnosti;
bystrost; plánovitost; předvídanost; formy myšlení

Fantazie

bohatost fantazijních představ; tvůrčí fantazie; rekonstrukční
fantazie; umělecká fantazie

Vyjadřovací schopnosti řeč: vytříbená, stručná, bohatá, výrazná, spisovná, jasná, výstižná
Paměť

rychlost vštípení látky; délka zapamatování; rychlost vybavování;
kvalita obsahu zapamatované látky; objektivní nebo subjektivní typ
(zkresluje skutečnost)

Pozornost

vytrvalost pozornosti; délka a hloubka pozornosti

City

soucitnost s druhými; citový vztah ke zvířatům a věcem; hloubka,
rychlost a trvalost citů; estetické, intelektuální a etické city

Temperament

vzrušivost; živost; rychlost reakcí

Povahové ladění

optimistické - pesimistické

Zájmy a ideály

bohatost zájmů; kvalita zájmů; zájmy o matematiku, literaturu,
hudbu, výtvarná umění, herectví, přírodu aj.; trvalost zájmů

Vztah k učení a k práci pečlivost; zájem o učení; zájem o manuální práci; zájem o duševní
práci; spolupracuje se školou; životní cíl a zaměření
Vztah k učitelům a
představeným

uznává autoritu učitele a školy; přímost; úslužnost; ochota; uctivost;
nebojácnost; poslušnost

Vztah k lidem a ke
spolužákům

společenskost; ochota pomoci; slušnost ve vystupování; něžnost;
poddajnost; ústupnost-neústupnost; altruismus; důvěřivost;
soucitnost; ohleduplnost; spravedlivost; neagresivní chování;

Extroverze-introverze

společenskost-uzavřenost; rád-nerad se stýká s druhými; uzavřenost
– otevřenost,

Společenské způsoby a zdvořilost; jemnost; takt; družnost; milé vystupování; ochota;
úslužnost; osvojené návyky chování
vystupování
Zevnějšek

čistotnost; upravenost; vkusnost; skromnost - extrémnost zevnějšku

Volní vlastnosti

vytrvalost; cílevědomost; snaživost (píle); neústupnost při
překonávání překážek; smysl pro povinnost; zodpovědnost; plnění
povinností; dochvilnost

Samostatnost

úkoly řeší samostatně; samostatnost v řešení životních situací
(obstará nákup, zajistí vzkazy apod.)

Smysl pro pořádek

pořádnost; úklid vlastních věcí; pečlivost v uspořádání školních
pomůcek, sešitů a knih

Ctižádost

zvýšená - snížená; přiměřená (zdravá)

Sebehodnocení

sebekritičnost; přeceňuje se - podceňuje se

Nebojácnost

není trémistou; dovede oponovat názorům, s nimiž nesouhlasí;
statečnost
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Dominancesubmisivita

chce řídit druhé; chce organizovat; panovačnost; neústupnostústupnost; kompromisnost; tolerantnost; chce být veden

Mravní vlastnosti

upřímnost; pravdomluvnost; otevřenost; smysl pro pravdu; smysl
pro nestrannost; altruismus (již uvedeno); dobré chování;
zodpovědnost (již uvedeno); čestnost; zásadovost; ukázněnost;
hrdost; svědomí

Sociální aktivita

iniciativnost; společenské akce; průbojnost; zapojení do diskusí;
hlásí se často při vyučování; navrhuje nové věci

Motorika

pohybová obratnost celková; jemná koordinace pohybů prstů a
rukou (zručnost); má rád ruční práce
PhDr. Václav Meškan, Ph.D.
ředitel školy

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na
vyučování, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby. Pro tyto žáky je zapotřebí
zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích
předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Tito žáci mají možnost častěji pracovat na
počítači, individuálně pracovat s naučnou literaturou, navštívit vyučovací hodiny ve vyšších
ročnících, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením a řízením
skupin. Žáci nadaní umělecky, sportovně a manuálně zruční jsou směřováni do zapojení
mimoškolních zájmových aktivit a reprezentaci školy.
Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s třídním
učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního
vzdělávacího plánu /IVP/ ve spolupráci s učiteli a zákonnými zástupci žáka. Zprostředkovává
další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm.
Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá mimo třídu. Rozsah
péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Speciální
pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství zákonným zástupcům a metodickou
podporu učitelům.
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U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce usiluje škola o zajištění
pedagogického nebo osobního asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním
učitelem a případně dalšími vyučujícími při uplatňování IVP.
Speciálně pedagogická péče je realizována v době mimo vyučování podle
individuálních potřeb jednotlivých žáků a to:
• individuální logopedická péče
• péče o žáky se specifickými poruchami učení
Vzdělávání žáků s tělesným handicapem a žáků se zrakovým a sluchovým
handicapem
Vzdělávání žáků s tělesným handicapem a žáků se zrakovým a sluchovým
handicapem bude probíhat ve třídách na l. a 2. stupni formou individuální integrace. Žáci se
budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Ve
spolupráci a na doporučení speciálně pedagogické centra budou realizovány změny v učebním
plánu, které se týkají výuky žáka v tělesné, výtvarné výchově, pracovních činnostech,
případně v ostatních předmětech. Naše škola není bezbariérová. Je nutné požadovat
přítomnost osobního asistenta.
Vzdělávání žáků s autismem
Vzdělávání žáků s lehčími formami autismu /s autistickými rysy/ bude probíhat ve
třídách na l. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení
speciálně pedagogického centra /SPC/ se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného
individuálního plánu. Učitel musí stanovit pravidla chování a způsob komunikace s takto
handicapovanými žáky ve třídě i mimo vyučování.
Na základě vyjádření SPC o závažnosti handicapu bude požadována přítomnost
osobního /pedagogického/ asistenta, který bude pomáhat žákovi přizpůsobit se školnímu
prostředí, bude pomáhat při vzájemné komunikaci.
Na základě doporučení SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném
postupném ročníku.
Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami chování
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Vzdělávání žáků s poruchami chování /ADHD, ADHD s hyperaktivitou/ probíhá na l.
a 2. stupni školy formou individuální integrace.
Jedná se o žáky hypoaktivní a hyperaktivní, s edukativními problémy, impulsivní ve
svém chování a snadno unavitelné.
Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko- psychologické poradny se žáci vzdělávají
podle individuálního vzdělávacího plánu.
V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na
samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání, které nepodléhá manipulacím, a výchovu
k práci a spolupráci.
Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení
Žáci, u kterých se projevují syndromy některých vývojových poruch učení, jsou na
žádost zákonných zástupců vyšetřeni v pedagogicko psychologické poradně. Na základě
vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče v běžné
třídě. V případě, že poradenské zařízení diagnostikuje některou vývojovou poruchu učení, je
se souhlasem zákonných zástupců na žáka vypracován individuální vzdělávací plán /IVP/,
podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku vyučuje. V IVP uvádíme závěry a
doporučení poradenského zařízení, pomůcky, které se při nápravě používají, způsob
reedukační péče. Se souhlasem a za spolupráce zákonných zástupců probíhají týdně dvě
vyučovací hodiny speciálně pedagogické péče. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme s tolerancí
k vývojové poruše a nehodnotíme specifickou chybovost.
Na základě doporučení poradenského zařízení je možné vzdělávat žáka v určitém
předmětu v jiném postupném ročníku.
Vzdělávání žáků s vícečetným handicapem
Vzdělávání žáků s vícečetným handicapem bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni
školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního
plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na
doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických
poraden budou realizovány změny v učebním plánu, které se týkají těchto žáků. Na základě
posouzení a doporučení příslušných poradenských zařízeních o závažnosti handicapu bude
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požadována přítomnost osobního (příp. pedagogického) asistenta, který bude pomáhat žákovi
(jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při
komunikaci s dítětem, při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy se
zákonnými zástupci handicapovaného žáka.
Na základě doporučení speciálně pedagogického centra či pedagogickopsychologické poradny je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném
ročníku.
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Ú VOD
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a se zástupci základních škol a fakult vzdělávajících učitele připravilo
ukázky vybraných kapitol školního vzdělávacího programu (ŠVP), které by měly základním školám pomoci reagovat na problémy s ŠVP. Tyto problémy popsala Česká školní
inspekce (ČŠI) v tematické zprávě Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů za období 2007–2010 a ve Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2009/2010.
Cílem předkládaných ukázek vybraných kapitol ŠVP je metodicky podpořit ty základní školy, které si z různých důvodů nejsou jisty, zda zvládly tvorbu ŠVP, zda při jeho
úpravách postupují správně a zohledňují všechny důležité aspekty vzdělávání. Navíc předkládané materiály mohou v době, kdy ZŠ přistupují k hodnocení výuky podle ŠVP (ať
už průběžně, nebo po uzavření určité etapy vzdělávání), sloužit k porovnání jejich ŠVP s doporučeným vzdělávacím obsahem uvedeným v příkladech učebních osnov.
Jako nejproblematičtější se z pohledu ŠVP jeví rozvržení vzdělávacího obsahu do jednotlivých ročníků ZŠ, realizace průřezových témat a rozvoj klíčových kompetencí.
Předkládané materiály proto zahrnují návrh učebního plánu pro 1. a 2. stupeň ZŠ s rozpracováním týdenních časových dotací v jednotlivých ročnících pro stěžejní vyučovací
předměty a příklad zpracování učebních osnov vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Matematika. Vzhledem k tomu, že jsou tyto vyučovací
předměty součástí mezinárodních srovnávání výsledků vzdělávání žáků a zároveň představují základy pro rozvoj dovedností v dalších oblastech vzdělávání, lze je považovat
za stěžejní.
Uvedené materiály nejsou závazným vzorem, ale ukázkou toho, jak lze ke zpracování těchto částí ŠVP přistoupit. Pokud se škola rozhodne využít nabízené materiály,
je třeba, aby je vždy upravila podle svých podmínek a potřeb – stále zůstává zachován velký prostor pro autonomní postavení školy. Každý učitel i škola může tyto
ukázky vybraných kapitol posuzovat ze svého pohledu a porovnávat je s dřívějšími vzdělávacími programy, se svým ŠVP, se svými učebními osnovami, se svými tematickými
plány, se svými zkušenostmi apod. a nalézat při tvorbě učebních osnov i jiná, stejně efektivní řešení (například jiné členění vzdělávacího obsahu do jednotlivých ročníků).
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I. N ÁVRH UČEBNÍHO PLÁNU PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Ú VODNÍ

SLOVO K UČEBNÍMU PLÁNU

Navržený učební plán (UP) ukazuje, jak je možné rozvrhnout časovou dotaci výuky vybraných vyučovacích předmětů ve školním vzdělávacím programu (ŠVP). Tento UP
může být školami využit jako základ pro úpravu vlastního UP, který škola přizpůsobí tak, aby vyhovoval jejím podmínkám a zaměření.
Předkládaný UP respektuje minimální časovou dotaci vzdělávacích oborů a oblastí s velkým prostorem pro specifické zaměření škol v rámci disponibilní časové dotace.
UP je rozpracován do týdenních časových dotací v jednotlivých ročnících pro vyučovací předměty, ke kterým byl zpracován příklad kompletních učebních osnov (Český jazyk
a literatura, Anglický jazyk, Matematika), a pro některé další vybrané vyučovací předměty. U ostatních vyučovacích předmětů či vzdělávacích oblastí je týdenní časová dotace
stanovena souhrnně pro všechny ročníky daného stupně.
Část disponibilní časové dotace je využita pro posílení hodinové dotace vyučovacích předmětů (Český jazyk a literatura a Matematika), ke kterým je zpracován příklad učebních
osnov, a dále pro Další cizí jazyk na 2. stupni ZŠ.
V UP je zbývající disponibilní časová dotace (na 1. stupni ZŠ 10 hodin, na 2. stupni ZŠ 12 hodin) ponechána pro posílení vyučovacích předmětů dle volby školy, především
pro podporu vyučovacích předmětů, na které se škola zaměřuje (tzv. profilace školy), pro volitelné předměty, pro realizaci průřezových témat, doplňujících vzdělávacích oborů
apod., viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), str. 107.
Disponibilní časová dotace a její využití je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy a využití celé disponibilní časové dotace v UP je (v souladu s RVP ZV) závazné.
V tomto UP nejsou využity možnosti integrace vzdělávacího obsahu.
V UP jsou použity v praxi nejčastěji používané názvy vyučovacích předmětů.
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PLÁN PRO

Časová
dotace
v RVP ZV
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1.

STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOL Y
Ročník

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Celkem

Rozdělení disponibilní
časové dotace
2

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

8

8

7

7

7

37

Anglický jazyk

–

–

3

3

3

9

9

Jazyk a jazyková
komunikace

20

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

5

4

5

22

1

Informační a komunikační
technologie

Informatika

–

–

–

–

1

1

Prvouka

1

1

2

–

–

4

Vlastivěda

–

–

–

2

2

4

Přírodověda

–

–

–

2

2

4

12

Člověk a jeho svět

2

Hudební výchova
12

Umění a kultura

12

12

Výtvarná výchova
10

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

10

10

5

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

5

5

Disponibilní časová dotace

10

10

14

118

Minimální časová dotace

18

18

22

22

22

Celková povinná časová dotace

–

–

–

–

–

Maximální časová dotace

22

22

26

26

26

2

118

4 ze 14

U ČEBNÍ

PLÁN PRO

Časová
dotace
v RVP ZV
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2.

STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOL Y
Ročník

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Celkem

Rozdělení disponibilní
časové dotace
3

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

5

4

4

5

18

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

Jazyk a jazyková
komunikace

15

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

4

18

1

Informační a komunikační
technologie

Informatika

1

–

–

–

1

11

Člověk a společnost

3

Dějepis
11

11

Výchova k občanství

21

10

Fyzika

1

2

2

1

6

Chemie

–

–

2

2

4

Přírodopis

2

1

2

1

6

Zeměpis

2

1

1

1

5

Člověk a příroda

Hudební výchova
Umění a kultura

10

10

10

10

3

3

Výtvarná výchova
Tělesná výchova
10

Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví

3
24

Člověk a svět práce

Svět práce
–

Další cizí jazyk

3

2

2

2

6

6

Disponibilní časová dotace

122

12

12

Minimální časová dotace

28

28

30

30

Celková povinná časová dotace

–

–

–

–

Maximální časová dotace

30

30

32

32

4

122

12 z 24

P OZNÁMKY

K UČEBNÍMU PLÁNU

-

Český jazyk a literatura je z disponibilní časové dotace posílen na 1. stupni o 2 vyučovací hodiny a na 2. stupni o 3 vyučovací hodiny. Hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího
předmětu je jeho význam pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pro úspěšné osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech.

-

Matematika je z disponibilní časové dotace posílena na 1. stupni o 2 vyučovací hodiny a na 2. stupni o 3 vyučovací hodiny. Hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího
předmětu je rozvoj matematické gramotnosti a úspěšné osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech.

-

Anglický jazyk je zařazen od třetího do devátého ročníku jako povinný cizí jazyk s týdenní časovou dotací 3 vyučovací hodiny v každém ročníku.

-

Další cizí jazyk je zařazen povinně pro každého žáka od sedmého do devátého ročníku s týdenní časovou dotací 2 vyučovací hodiny. Žák si obvykle volí mezi Německým jazykem a
Ruským jazykem. V UP je místo Německý jazyk / Ruský jazyk uvedeno Další cizí jazyk.

5

II.

P ŘÍKLAD ZPRACOVÁNÍ UČ EBNÍCH OSNOV

S POLEČNÝ

ÚVOD PRO VŠE CHNY VYUČOVACÍ PŘEDM ĚTY

Vzdělávací oblasti RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace a Matematika a její aplikace tvoří základ pro osvojování vědomostí, dovedností a rozvoj schopností žáků v dalších oblastech
vzdělávání. Z tohoto důvodu byly zpracovány příklady učebních osnov pro vyučovací předměty Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Matematika. Anglický jazyk byl zvolen
s ohledem na skutečnost, že škola má povinnost přednostně nabídnout žákům výuku právě tohoto jazyka.
Učební osnovy všech těchto vyučovacích předmětů jsou rozpracovány pro jednotlivé ročníky tak, aby zajišťovaly dosažení očekávaných výstupů, stanovených v RVP ZV, na konci 5.
a 9. ročníku ZŠ. Jde o příklad formulace dílčích školních výstupů a specifikaci závazně vymezeného učiva na úrovni školy. Pokud se škola rozhodne využít příklad zpracování učebních
osnov pro svůj vlastní ŠVP, je možné výstupy i učivo na úrovni školy přeskupit či doplnit tak, aby odpovídalo konkrétním vzdělávacím podmínkám a prioritám dané ZŠ. V takovém
případě je však třeba dbát na vzájemnou propojenost a vzestupnou náročnost výstupů i učiva v ročnících, případně na jejich provázanost s dalšími vyučovacími předměty.
Vzhledem k tomu, že příklady učebních osnov mají sloužit především školám, které potřebují při tvorbě či úpravě učebních osnov z různých důvodů metodicky podpořit (malá
zkušenost s tvorbou ŠVP u nově vznikajících škol, chybějící odborné znalosti nekvalifikovaných učitelů, malý pedagogický kolektiv apod.), jsou učební osnovy zpracovány podrobně
(detailní rozpracování dílčích výstupů na úrovni školy, konkrétní příklady námětů a činností u průřezových témat, rozšiřující učivo apod.). To má vliv na formální vzhled dokumentu,
zejména na vysoký počet stran věnovaný učebním osnovám jednoho vyučovacího předmětu. Pokud se škola rozhodne pro stručnější zpracování textu učebních osnov se zachováním
všech pravidel pro jejich tvorbu, bude i toto zpracování vyhovující.
Učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů obsahují charakteristiku (obsahové, časové a organizační vymezení předmětu, výchovné a vzdělávací strategie) a vzdělávací obsah
vyučovacího předmětu. Vzdělávací obsah je zpracován v tabulkách, které obsahují kódy očekávaných výstupů z RVP ZV pro příslušné období či stupeň, dílčí výstupy, závazné učivo
na úrovni školy, tematické okruhy realizovaných průřezových témat a konkretizaci přesahů, vazeb, rozšiřujícího učiva (viz text níže) spolu s dalšími poznámkami.
Dílčí výstupy vyjadřují, jaké úrovně mají žáci daného ročníku v daném vyučovacím předmětu dosáhnout, tzn. jakými žádoucími vědomostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami mají
disponovat. Míra dosažení dílčího výstupu je jedním ze základních kritérií pro hodnocení žáka. Z důvodů zajištění zpětné vazby jsou dílčí výstupy formulovány tak, aby bylo možné
jejich dosažení ověřovat.
Pro realizaci průřezových témat byla v příkladech učebních osnov zvolena forma integrace vybraných tematických okruhů do vzdělávacího obsahu daného vyučovacího předmětu.
Tato forma je školami využívána nejčastěji. Průřezová témata, která škola zařazuje do svých učebních osnov, však vždy vycházejí z konkrétních podmínek školy a z možností, které
poskytuje dané místo či region. Protože jde o témata s výrazně formativním charakterem, je velmi důležité, aby výběr konkrétních námětů a činností vycházel z aktuálních potřeb a
zájmů žáků a možností školy. Z tohoto důvodu je začlenění průřezových témat do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu jednou z možností, která není ani definitivní ani
vyčerpávající.
Uvedené přesahy a vazby se vztahují pouze k těm vyučovacím předmětům, jejichž učební osnovy jsou rozpracovány jako příklad (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk,
Matematika). V ŠVP konkrétní školy je tedy třeba doplnit do učebních osnov daného vyučovacího předmětu přesahy a vazby vztahující se i k některým dalším vyučovacím předmětům.
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V rozšiřujícím učivu jsou uvedeny náměty na činnosti, které mohou být realizovány nad rámec závazného učiva s ohledem na individuální schopnosti žáků či složení třídy. Úpravy
dílčích výstupů a učiva u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou v učebních osnovách zmíněny, neboť jsou podrobněji popsány v charakteristice školy v jejím ŠVP1 a jsou
zohledněny v individuálním vzdělávacím plánu příslušného žáka.
Do dílčích výstupů a učiva jednotlivých vyučovacích předmětů byly začleněny informační a komunikační technologie tak, aby jejich využívání ve výuce odpovídalo reálným životním
situacím.

1

Jde o fiktivní údaj, v tomto materiálu není charakteristika ŠVP zařazena.
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Č ESKÝ

J AZYK A LITERATURA

Charakteristika vyučovacího předmětu
Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný nástroj poznávání světa a porozumění sobě samému. Ve výuce si žáci osvojují jazykové, komunikační a literární znalosti
a dovednosti, kterých využívají nejen ve svých mluvených a písemných projevech, ale i v ostatních školních předmětech a ve svém dalším osobním, občanském a profesním životě.
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Výuka se
dělí na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. Jazyková výchova pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich
mluvených a psaných projevech. Komunikační výchova připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních situacích. V literární
výchově při práci s uměleckými i jinými texty v tištěné i elektronické podobě si žáci osvojují dovednosti potřebné pro porozumění textu, pochopení jeho významu a smyslu a pro jeho
hlubší vnímání.

1. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni je důraz kladen především na:











výuku čtení zvolenou metodou;
výuku psaní zvoleným typem písma;
poznání jazykového systému jako opory pro mluvení a psaní ve spisovném jazyce;
osvojení základních pravopisných jevů;
vhodné užívání jazykových prostředků;
výstižné formulování a sdělování svých myšlenek;
získávání informací z různých zdrojů, tradičních i digitálních;
základy práce s literárním textem;
rozvíjení čtenářských dovedností a návyků zaměřených k tomu, aby žák ve výuce na druhém stupni dokázal samostatně pracovat s přiměřeně náročnými odbornými, uměleckými a
publicistickými texty v tištěné a elektronické podobě;
poznávání základních literárních druhů na základě četby, vnímání jejich specifických znaků, formulaci vlastních názorů na přečtené.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy
a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy AJ a M.
Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
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Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí; Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a
kompetice; Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika;
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; Vnímání autora
mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti; Tematické okruhy produktivních činností – Tvorba mediálního sdělení;
Multikulturní výchova (MKV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané;
Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Osobnostní a sociální výchova prolíná celou výukou českého jazyka, komunikace a literatury.

Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:
1. stupeň
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Počet hodin

8

8

7

7

7

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Český jazyk je vyučován z větší části v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického projektu, jsou žáci rozděleni podle předem stanoveného
klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, ve školní knihovně nebo multimediální a počítačové učebně, alespoň jednou za školní rok v městské knihovně nebo
vybraných veřejných budovách (např. pošta, vlakové nádraží apod.). Žáci navštíví alespoň jedno divadelní představení či jinou kulturní akci spojenou s probíraným obsahem literární
výchovy ročně. Během školního roku je zařazována řada třídních projektů. Žáci si osvojené dovednosti a znalosti vyzkouší v činnostech organizovaných pro školu a komunitu rodičů
a obce.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu;
- motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj pozitivní vztah k literatuře;
- využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co se mají při učení zaměřit;
- podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích i soutěžích, které si uspořádají sami.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k tomu, aby si zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své záznamy využili při
argumentaci a obhajobě řešení;
- cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů (v rámci literární dílny, práce v realizačním týmu školních médií), a to ve všech fázích projektu (plánování, přípravy, propagace,
realizace a vyhodnocení výsledků); žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti a schopnosti.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili vzhledem k situaci vhodné
verbální i neverbální prostředky;
- vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím podporuje zájem žáků o četbu;
- zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem školního časopisu a tím je vede k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z prostředků
komunikace;
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- s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí sociálních sítí a internetu kultivuje neformální projevy žáků.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a dodržování net-etikety;
- čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;
- vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;
- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu českého jazyka jako prvku národní identity.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
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1. stupeň
Ročník: první

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:



JAZYKOVÁ VÝCHOVA
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova;  Písmena: malá, velká, tiskací a psací

ČJL-3-2-01

 rozlišuje slovo, slabiku, hlásku;
 čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky;
 pozná větu, píše na konci věty tečku;

 Délka samohlásek
 Opis a přepis slov a vět

ČJL-3-2-05

 ve svém mluveném projevu užívá správné tvary  Kultura mluveného projevu
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves;

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální)

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-3-1-01

ČJL-3-1-02

 čte nahlas slova, věty a krátké texty;
 rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek;

 Věcné čtení

M:
Číslo a početní
operace.

 rozumí jednoduchým písemným pokynům;
 Naslouchání: praktické a věcné
 adekvátně reaguje na mluvené pokyny (pozdrav, Věcné čtení
oslovení, prosba, poděkování, omluva,
blahopřání);

ČJL-3-1-03

 pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se;

 Souvislý mluvený projev
 Technika mluveného projevu: dýchání,
výslovnost a nonverbální prostředky
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OSV  Osobnostní rozvoj –
Sebepoznání a sebepojetí (druzí jako
zdroj informací o mně)
OSV  Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace v různých
situacích – zdvořilé vystupování)

ČJL-3-1-05

 s pomocí učitele aplikuje zásady správného

ČJL-3-1-04

 mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, opravuje

OSV – Sociální rozvoj 
Komunikace (technika řeči, verbální
i neverbální sdělování)

dýchání a mluveného projevu;

nedbalou nebo nesprávnou výslovnost;
ČJL-3-1-06

 v promluvách užívá vhodné verbální prostředky
řeči;

ČJL-3-1-07

 krátce, souvisle vypráví své zážitky;

ČJL-3-1-08

 uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla,  Hygiena psaní
držení psacího náčiní;

 udržuje si pracovní a hygienické návyky, včetně
prvních návyků psaní na počítači;
ČJL-3-1-09

 píše správně tvary písmen a číslic i podle
diktátu;
 kontroluje vlastní písemný projev;
 orientuje se na klávesnici počítače;

ČJL-3-1-11

 seřadí ilustrace podle časové (dějové)


posloupnosti;
podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý
příběh;

 Technika psaní

M:
Číslo a početní
operace.

 Mluvený projev: vypravování, dialog
na základě obrazového materiálu

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (pěstování
komunikačních dovedností – dialog)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-3-3-01

 čte literární texty, pozorně naslouchá čtení;
 Čtení
 recituje básně, říkadla a rozpočítadla, zpaměti je Naslouchání
přednáší;

ČJL-3-3-02

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu;
 rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových
postav;

ČJL-3-3-03

 odliší jednotlivé literární pojmy;

ČJL-3-3-04

 pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje

 Literární žánry (rozpočítadlo, hádanka,
říkanka, pohádka) a další pojmy (kniha,
čtenář, divadelní představení, loutkové
divadlo, herec)
 Tvořivé činnosti s literárním textem:
přednes, dramatizace

jej.
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OSV – Morální rozvoj – Hodnoty,
postoje, praktická etika (projevy
chování lidí)

1. stupeň
Ročník: druhý

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-3-2-01

 rozděluje slova na konci řádků;

 Slabika
 seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich  Abeceda
prvního písmena;
 Spisovná výslovnost
 identifikuje a správně píše slova, v nichž
 Spodoba znělosti
dochází ke spodobě znělosti;
 Slovní přízvuk
 označí přízvučnou slabiku ve slově;
 správně vyslovuje a píše spojení předložky
a ohebných slov;

ČJL-3-2-02

 rozpozná slovo významově nadřazené ve

 Význam slov: slova nadřazená a

skupině slov;
 ke skupině slov přiřadí slovo významově
nadřazené;
 v textu najde slova příbuzná, citově zabarvená
a zdrobněliny, vytvoří vlastní;
 přiřadí správně slova stejného anebo podobného
významu a slova významu opačného;
 rozpozná a uvede více významů u známých
slov;
ČJL-3-2-08

podřazená, synonyma, antonyma, slova
příbuzná, slova citově zabarvená
a zdrobněliny

Číslo a početní
operace.
M:
Závislosti a vztahy,
práce s daty.

 aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y po tvrdých  Pravopis lexikální
a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě,  Vlastní jména


M:

mě mimo morfologický šev, pravopis zdůvodní;
správně píše velká písmena na počátku vět a
vlastních jmen osob a zvířat, pravopis zdůvodní;
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ČJL-3-2-03

 rozliší slova do skupin podle jejich obecného
významu (děj, věc, okolnost, vlastnost);

ČJL-3-2-07

 rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz,

ČJL-3-1-01

 čte nahlas i potichu známé i neznámé

 Druhy vět podle komunikačního
přání;
záměru mluvčího
 podle komunikačního záměru mluvčího
zaznamená správně interpunkci na konci věty;
 moduluje melodii výpovědi podle svého záměru;
 v krátké výpovědi opraví chybnou modulaci;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
jednoduché texty;
jednoduše reprodukuje přečtené texty;

ČJL-3-1-02

 Čtení s porozuměním

a pobytu ve škole a adekvátně na ně reaguje;
rozumí jednoduchým pokynům z různých
oblastí života, např. v dopravě, knihovně,
divadle;

 podle konkrétní komunikační situace volí


ČJL-3-1-05

 Mluvený projev: základní techniky,

vhodné oslovení a rozloučení;
vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné
partnerem;

 správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

pravidla dialogu

ČJL-3-1-10

prostředky

 v krátkých promluvách v běžných školních


OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (verbální a neverbální
komunikace)

a mimoškolních situacích užívá vhodně melodie
a tempa řeči, pauz a důrazu;
svůj projev doprovodí jednoduchými gesty
a vhodnou mimikou;

 píše krátká sdělení podle pokynů učitele;

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace v různých
situacích, pozdrav, prosba, omluva)

 Mluvený projev: nonverbální

v připravených i nepřipravených školních
projevech;
ČJL-3-1-06

OSV – Sociální rozvoj – Mezilidské
vztahy (péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy)


 rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci Čtení a naslouchání s porozuměním


ČJL-3-1-03

 Významové okruhy slov

MKV – Lidské vztahy (rozvíjení
empatie)

 Psaný projev žáka

Rozšiřující učivo:

- psaní na počítači
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
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ČJL-3-3-01

 při četbě nebo přednesu literárního textu správně Krásná literatura

vyslovuje, vhodně frázuje a užívá správné tempo Poslech literárních textů
a melodii řeči;
 Přednes literárních textů

ČJL-3-3-02

 stručně reprodukuje obsah krátkého literárního  Reprodukce textu
textu;
 Počátky interpretace literatury
 vyjádří pocity z přečteného literárního textu
mluvenou formou nebo jednoduchými
výtvarnými technikami, např. komiksem,
obrázkem;

ČJL-3-3-03

 odliší vyjadřování v próze a ve verších;
 rozumí základním literárním pojmům;
 vymyslí závěr jednoduchého příběhu;
 zaznamená klíčová místa jednoduchého
literárního textu formou obrázku.

EV – Vztah člověka k prostředí (náš
životní styl)
VMEGS – Evropa a svět nás zajímá
(život dětí v jiných zemích)

 Literární druhy a žánry: poezie, próza,


ČJL-3-3-04

MKV – Kulturní diference
(jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti)







báseň, pohádka, hádanka, rozpočítadlo,
říkanka
Literární pojmy: spisovatel, básník,
čtenář, divadelní představení, herec,
režisér
Čtení s porozuměním
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvůrčí psaní

1. stupeň
Ročník: třetí

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
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PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

ČJL-3-2-08

 odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných


ČJL-3-2-04

 Pravopis: vyjmenovaná slova, velká

souhláskách ve vyjmenovaných slovech;
správně píše vlastní jména vybraných států, ulic,
zeměpisných názvů;

písmena

 rozezná slovo ohebné a slovo neohebné;
 Tvarosloví: slova ohebná a neohebná,
 v základním tvaru rozliší všechny ohebné slovní slovní druhy

M:
Číslo a početní
operace.

druhy;
ČJL-3-2-06

 spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu  Spojování vět
vhodné spojovací výrazy;
 Spojovací prostředky: spojky, vztažná
zájmena, příslovce
 obmění spojovací prostředky podle potřeby

Rozšiřující učivo:

- vyhledává
významové
souvislosti mezi
slovy ve větě

svého projevu nebo podle zadání učitele;

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-3-1-01

 čte plynule s porozuměním texty přiměřeného  Čtení s porozuměním, tvořivá práce s
rozsahu a náročnosti;
 vyhledá informace v encyklopediích a
slovnících pro děti;
 při čtení vhodně užívá nonverbální prostředky;
 reprodukuje obsah textu;
 doplní text o chybějící část, dovypráví jej,
vymyslí název úryvku textu;

ČJL-3-1-02

textem

 aktivně se podílí na sestavování jednoduchých  Naslouchání a čtení s porozuměním

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace v různých
situacích)

 dodržuje vhodnou vzdálenost k partnerovi,

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (dialog a jeho pravidla)

pravidel a pokynů pro různé situace ve škole;

ČJL-3-1-03

MV – Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality (různé typy sdělení,
jejich rozlišování)



udržuje s ním oční kontakt;
rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo požádá
o přerušení a uvede důvod;

 Mluvený projev: dialog, verbální a

nonverbální prostředky komunikace
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M:
Číslo a početní
operace.

AJ:
Pravidla komunikace.

ČJL-3-1-06

 naslouchá mluvenému projevu spolužáka

M:

 odhalí výraznější chyby v mluveném projevu,

Číslo a početní
operace.

a uvědomuje si jeho nonverbální prostředky;
upozorní na ně a pomůže s jejich opravováním;

ČJL-3-1-07

 v jednoduchém projevu dbá na to, aby byl


ČJL-3-1-10

 sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty;
 v písemném projevu užívá vhodně jazykové

prostředky, grafické symboly a interpunkci a při
tom aplikuje znalosti osvojené v jazykové
výchově;

ČJL-3-3-02

 ústně i písemně vyjadřuje své pocity
z přečteného textu;

ČJL-3-3-04

 Mluvený projev: kultivace mluveného

gramaticky a věcně správný;
opraví chyby v samostatném vypravování
spolužáka;

 podle svých schopností ztvární obsah textu

projevu žáka.

 rozliší poezii a prózu;

 pozná a charakterizuje pohádku, příběh s
dětským a zvířecím hrdinou, bajku;
 uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro
děti.

Rozšiřující učivo:

- beseda o zhlédnutém
divadelním
představení

 Psaný projev: vypravování, popis,



inzerát, pozdrav, dopis, základy
elektronické komunikace (sms, e-mail,
chat), grafické symboly
Rozvoj slovní zásoby
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 Zážitkové čtení a naslouchání

 Reprodukce literárního textu
 Tvořivé činnosti s literárním textem

jednoduchými obrázky, jednoduchým
komiksem, dramatizací či hudebním
doprovodem;

ČJL-3-3-03

MV – Tvorba mediálního sdělení
(tvorba vhodných sdělení pro školní
média)

 Literární pojmy: verš, rým, pohádka
 Dětská literatura

1. stupeň
Ročník: čtvrtý
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MKV – Mezilidské vztahy
(předsudky a stereotypy)

Rozšiřující učivo:

- komiks
- příprava představení
- výstavka prací
VMEGS – Jsme Evropané (kořeny a
Rozšiřující učivo:
zdroje evropské civilizace)
- debata o vlastní četbě
- čtenářský kroužek
- čtenářská beseda

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-5-2-01

 vyhledá a vhodně použije slova stejného nebo  Význam slova: synonyma,
podobného významu;

ČJL-5-2-02

vícevýznamová slova

Číslo a početní
operace.

 v jednoduchých případech rozliší kořen slova,  Stavba slova: kořen, předpona a část
část předponovou a příponovou;
 podle instrukcí učitele graficky zaznamená
stavbu slova;
 rozpozná a správně napíše
předponu a předložku, zvládá jejich pravopis;

ČJL-5-2-03

M:

 vyhledá v neznámém textu plnovýznamová


slova a určí jejich slovní druh;
ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru;

příponová

 Tvarosloví: slovní druhy

M:

plnovýznamových slov, spisovné a
nespisovné tvary jmen, zájmen a sloves

Číslo a početní
operace.
AJ:
Slovní druhy.

ČJL-5-2-04

 vhodně užívá koncovky spisovné a nespisovné

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace v různých
situacích)

s ohledem na komunikační situaci;
 určí nespisovné tvary u českých slov;
 označí různé komunikační situace, při nichž je
vhodné užívat spisovných tvarů slov;
ČJL-5-2-05

 ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební
dvojici;
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 ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří

 Skladba: základní větné členy,

základní skladební dvojici za pomoci
příslušných osobních zájmen;

ČJL-5-2-07

 ve svém projevu užívá vhodných spojovacích 

nevyjádřený podmět, souvětí souřadné
a podřadné
Spojovací výrazy

výrazů a obměňuje je dle pokynů učitele;
ČJL-5-2-08

 píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech

 Pravopis: lexikální

a slovech s nimi příbuzných;

M:
Číslo a početní
operace.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-5-1-01

 sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a  Čtení a naslouchání s porozuměním a
své prožitky;

ČJL-5-1-02

 v krátkém odstavci nalezne klíčová slova a

obsahové jádro sdělení, svůj výběr zdůvodní;
 vypíše z textu požadované informace;
 vyhledá v textu informace, které jej zaujmou
nebo o nichž se chce více dozvědět;

ČJL-5-1-03






věcné čtení
Osnova textu
Výpisky
Vypravování
Popis

Číslo a početní
operace.
OSV – Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopností poznávání (cvičení
vnímání, pozornosti a soustředění)
MV – Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení (hledání rozdílu
mezi informativním a zábavním
sdělením)

 doplní neúplný text;
 sestaví souvislé vypravování a popis (podle

M:
Netradiční aplikační
úlohy a problémy.
Rozšiřující učivo:

- porovnání informací
ze dvou zdrojů

MKV – Multikulturalita (vyprávění o Rozšiřující učivo:
setkání s projevy odlišných kultur –
- dokončení pohádky
podle osobních zkušeností nebo
četby)

pravidel časové a příčinné souvislosti);

ČJL-5-1-04

M:

 reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere

M:

 zaznamená si data a informace, s nimiž chce

Číslo a početní
operace.

z něj podstatné informace a zapamatuje si je;
v budoucnosti dále pracovat;

Rozšiřující učivo:
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- porovnání informací
ze dvou zdrojů
ČJL-5-1-05

 dodržuje pravidla komunikace v různých


ČJL-5-1-08

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (pravidla komunikace
s ohledem na prostředí a adresáta)

 postihne významné rozdíly mezi spisovnou


ČJL-5-1-07

 Mluvená komunikace: nonverbální
prostředích a pravidla bezpečnosti na internetu;
prostředky, dialog, spisovná výslovnost

vhodně se zapojí do rozhovoru, udržuje a ukončí Elektronická komunikace: chat,
sociální sítě, telefon
jej;
a nespisovnou výslovností;
rozhodne, zda je ukázka textu vhodná pro
určitou situaci (s ohledem na spisovnost
projevu);

 dle komunikačního záměru vědomě moduluje a
intonuje promluvu, užívá vhodně tempa a pauz
řeči;
promluvu upraví podle změněného záměru;

ČJL-5-1-09


 správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy  Písemný projev: dopis, blahopřání,
v jednoduchých písemných projevech;
 dodržuje kompoziční a jiné požadavky spojené
s vypravováním a popisem;
 vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i
elektronické podobě;

ČJL-5-1-10

 sestaví osnovu vypravování, než začne psát
souvislý text;
 tvoří nadpisy, člení text na odstavce;
 v souvislém textu zachovává časovou
a příčinnou souvislost;
 podle osnovy vypráví krátký příběh, užívá
vhodný jazyk;
 popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý
pracovní postup;

ČJL-5-1-06

 za pomoci učitele rozpoznává v mediálních

vzkaz, zpráva, oznámení, inzerát,
dotazník

OSV – Morální rozvoj – Hodnoty,
postoje, praktická etika (dodržování
společenských norem a pravidel
slušnosti v písemném projevu)

 Vypravování
 Popis

 Věcné naslouchání a čtení

produktech (zejména v reklamě) některé
manipulativní záměry a techniky a diskutuje o
nich;
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MV – Vnímání autora mediálních
sdělení (postoje a názory autora
mediálního sdělení)

M:
Číslo a početní
operace.

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-5-3-01

 sdělí své dojmy z přečteného literárního textu,  Zážitkové čtení
argumentuje s oporou jeho konkrétní části;
 Interpretace literárního díla
 své dojmy vyjádří písemně i ústně;
 označí v krátkém odstavci literárního textu
nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní;
 vypíše z textu informace dle zadání učitele;
 vypíše z textu informace, které jej zaujmou,
formuluje otázky vyplývající z textu;

ČJL-5-3-02
ČJL-5-3-03






přednáší a volně reprodukuje text;
tvoří vlastní text na dané či vlastní téma;

 Tvořivé činnosti s literárním textem

rozliší poezii, prózu, drama;
odliší umělecký text od neuměleckého.

 Literární pojmy: druhy a žánry,
literatura neumělecká

1. stupeň
Ročník: pátý

OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY
VÝSTUPY
Z RVP ZV

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-5-2-01

 najde v textu větu, která obsahuje slovo

 Význam slov: slovo vícevýznamové

vícevýznamové;
ČJL-5-2-02

 určí v běžných a jednoduchých slovech kořen,  Slovotvorba: odvozování slov,
předponu a část příponovou a koncovku;
 uvede slova příbuzná k českým slovům;

slovotvorný základ

 Stavba slova: kořen slova, příbuznost
slov
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PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

 uvede příklady slov odvozených stejnou
příponou či předponou;
 graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný
základ, předponu a příponovou část;
ČJL-5-2-03

 určí pád, číslo, vzor a rod podstatných jmen;

 Tvarosloví: vzory podstatných jmen,

 určí mluvnické kategorie slovesa – osobu, číslo,
způsob, čas;
 vyhledá složené tvary slovesa;
 určí druh a vzor přídavných jmen;

 píše správně koncovky podstatných jmen a
přídavných jmen měkkých a tvrdých;
 rozpoznává neohebné slovní druhy (s výjimkou
částic);
 správně píše předložku s/z;
ČJL-5-2-05

 označí základ podmětu a základ přísudku


M:

přídavných jmen tvrdých a měkkých,
způsob slovesa, složené slovesné tvary
v činném rodu, předložky, spojky
Pravopis morfologický

Číslo a početní
operace.

 Skladba: základní větné členy, větný

dvojčlenné věty;
na nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím
osobním zájmenem;

ČJL-5-2-06

 pozná souvětí;
 spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo

ČJL-5-2-07

 upraví spojení vět v souvětí dle zadání, užije

základ, podmět vyjádřený
a nevyjádřený

Rozšiřující učivo:

- valence –
větný vzorec
(minimální věta)

 Skladba: věta jednoduchá a souvětí

vhodným spojovacím výrazem;
správný spojovací výraz;

ČJL-5-2-09

 píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého Pravopis syntaktický
(činného) ve shodě přísudku s podmětem
v základních případech;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ČJL-5-1-01

 vymyslí název úryvku textu;

 rozhodne, zda je možno dozvědět se z textu
danou informaci;
 z přečteného textu vyvozuje závěry;
 sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a
své prožitky;

 Čtení s porozuměním

MV – Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality (různé typy sdělení,
jejich rozlišování a funkce)

M:
Číslo a početní
operace.
Rozšiřující učivo:

- autorský záměr
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- diskuse o porozumění
ČJL-5-1-02

 rozhodne, které informace v textu jsou


ČJL-5-1-03

ČJL-5-1-06

ČJL-5-1-08

nepodstatné pro jeho smysl;
porovná informace ze dvou zdrojů;

 Poznámky a výpisky

Netradiční aplikační
úlohy a problémy.

 doplní neúplné sdělení;

 Celistvost a soudržnost textu
 opraví neúplné sdělení jiného žáka;
 zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu;
 při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci Čtení a naslouchání s porozuměním
autorovu manipulaci, společný názor zdůvodní a
obhajuje;
 najde ukázku nespisovných jazykových

 správně aplikuje osvojené gramatické a

uvozovací, běžná komunikace

Rozšiřující učivo:
- tvořivá práce
s reklamou
- interpretace
Rozšiřující učivo:

- komunikace žáka
s použitím ICT

 Slohové útvary: vypravování, popis

stylistické vědomosti a dovednosti při tvorbě
vlastního textu;
ČJL-5-1-10

MV – Vnímání autora mediálních
sdělení (prostředky pro vyjádření
nebo zastření názoru)

 Literární dialog: přímá řeč, věty

prostředků v literárním textu, diskutuje o
vhodnosti jejich užití a o důvodu autora, proč
tyto prostředky užil;
 rozpozná vhodnost použití spisovné či
nespisovné výslovnosti dle situace;
 vhodně užívá spisovnou a nespisovnou
výslovnost dle komunikační situace;
ČJL-5-1-09

textu
M:

děje, popis pracovního postupu, inzerát,
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz

 zdůvodní význam osnovy;
 na základě osnovy vypráví příběh nebo popisuje

AJ:
Osnova.

postup práce;
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-5-3-02

 napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji

 Tvořivé činnosti s literárním textem

obrázky;

 ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm;
ČJL-5-3-03

 odliší jednoduché literární, publicistické a
populárně naučné texty a svou klasifikaci
zdůvodní;

 Základní literární pojmy: literatura
umělecká a věcná
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VMEGS – Evropa a svět nás zajímá
(zvyky a tradice národů)
EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí (změny v krajině

Rozšiřující učivo:

- úvod do kritického
čtení

ČJL-5-3-04

 Literární žánry: pohádka, povídka,
bajka, lyrická báseň
 Slohové útvary: pohádka, povídka,
 charakterizuje základní žánry literatury pro děti; bajka, lyrická báseň
 pozná v textu zvláštní či zvláštně užité jazykové Populárně naučné texty: encyklopedie,
slovník
prostředky jazyka, za pomoci učitele vysvětlí,
proč je autor užil, popíše, jak na něj působí;
 uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie
v konkrétním textu;
 popíše svými slovy kompozici povídky.
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mého domova způsobené lidskou
činností)
VMEGS – Jsme Evropané (kořeny a
zdroje evropské civilizace);
Objevujeme Evropu a svět
(poznávání života a zájmů dětí
v různých zemích světa)

Rozšiřující učivo:

- beseda o knihách
a četbě

2. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení předmětu
I na 2. stupni je výuka rozdělena na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Jazyková výchova:
- žáci získávají základy systematického jazykového vzdělání potřebného pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání, prohlubují si obecné intelektové dovednosti, např.
dovednost porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění, učí se vyhledávat a ověřovat potřebné informace v literatuře,
slovnících, encyklopediích, v tištěné podobě i na internetu.

Komunikační a slohová výchova:
- žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky s ohledem na komunikační
situaci a prostředí, učí se rozumět různým typům textů v tištěné i elektronické podobě, jež se vztahují k nejrůznějším situacím, a kriticky posuzovat jejich obsah, zejména rozpoznat
manipulaci v mluvené, písemné i elektronické podobě a dokázat na ni adekvátně reagovat.

Literární výchova:
- žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby v tištěné i elektronické podobě základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora, učí
se formulovat vlastní názory na přečtené dílo, rozvíjejí své základní čtenářské návyky a schopnost vytvářet vlastní literární texty, žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům,
které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a životní hodnotovou orientaci.

Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy
a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy AJ a M.

Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace; Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika.

19

Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola.
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; Vnímání autora
mediálních sdělení; Fungování a vliv médií ve společnosti; Tematické okruhy produktivních činností – Tvorba mediálního sdělení; Práce v realizačním týmu.
Multikulturní výchova (MKV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Jsme Evropané.
Environmentální výchova (EV): Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí.
Osobnostní a sociální výchova prolíná celou výukou českého jazyka, komunikace a literatury.

Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se realizuje ve všech ročnících 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:
2. stupeň
Ročník

6.

7.

8.

9.

Počet hodin

5

4

4

5

Organizační vymezení předmětu
Český jazyk je vyučován z větší části v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického projektu, jsou žáci rozděleni podle určeného klíče.
Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, školní knihovně nebo v počítačové pracovně. Na počátku školního roku navštíví žáci městskou knihovnu. Žáci navštíví alespoň
dvakrát za školní rok kulturní akci v souvislosti s probíraným obsahem literární výchovy. Jsou zařazeny krátkodobé třídní projekty na aktuální témata, kde žáci uplatní znalosti a
prohloubí své dovednosti získané v předmětu. V 8. ročníku je zařazena týdenní etnografická exkurze; kurz navazuje na výuku obecné jazykovědy (útvary národního jazyka) a literární
výchovy (lidová a regionální literatura). Žáci aplikují znalosti a dovednosti též v činnostech organizovaných pro školu a komunitu rodičů a obce.

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:

20

- volí zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivuje žáky k vyhledávání, třídění a využívání informací z různých zdrojů, a to jak z ústních sdělení, tak z tištěných textů,
encyklopedií i z elektronických médií;
- motivuje žáky k tomu, aby portfolio své četby programově doplňovali o tituly náročnějších děl a různých žánrů;
- podněcuje zájem žáků o jazyk a literaturu a o zvýšení své jazykové kultury tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích; motivuje je k tomu, aby se
podíleli na organizaci soutěží ve škole;
- zadáváním vhodných úkolů rozvíjí tvořivé schopnosti žáků a motivuje je k vlastní literární tvorbě.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zadáváním vhodných úloh na řešení stylizačních problémů vede žáky k samostatné práci s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji;
- zadáváním úkolů souvisejících s realizací etnografické exkurze vede žáky k tomu, aby z různých variant volili řešení efektivní.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- navozením náročnějších komunikačních situací umožňuje žákům praktické využití osvojených komunikačních dovedností;
- zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost uplatnit vlastní názory, vhodně argumentovat, korigovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory
jiných;
- zapojuje žáky do spolupráce s realizačními týmy školních médií a tím je motivuje k tomu, aby se tvorbou příspěvků pro tato média aktivně zapojili do života školy.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- zapojuje žáky do tvorby pravidel pro diskuse (včetně diskusí virtuálních) a vede je k respektování a dodržování přijatých pravidel;
- pravidelným zařazováním různě náročných řečnických cvičení do výuky vede žáky k získávání potřebné sebedůvěry pro vystupování na veřejnosti.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje žákům význam české literatury jako kulturního dědictví národa;
- výběrem vhodných témat motivuje žáky k tvorbě příspěvků pro místní média, jimiž by se aktivně zapojovali do života obce.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- zadáváním vhodných témat slohových úkolů vede žáky k úvahám o jejich budoucím povolání;
- zařazuje do výuky úkoly na procvičení slohových útvarů (dopis, životopis, žádost – i v elektronické podobě) důležitých pro pracovní uplatnění a pro úspěšné absolvování pracovního
pohovoru.
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2. stupeň
Ročník: šestý

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:

ČJL-9-2-01

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná Zvuková stránka jazyka,
cizí slova;

ČJL-9-2-02

 zaznamená stavbu slova, označí

morfémy

 samostatně a efektivně pracuje

 Tištěné a elektronické

s jazykovými příručkami;

ČJL-9-2-04

- hlasová hygiena

 Stavba slova, funkční

předponu, kořen, příponu a koncovku;
ČJL-9-2-03

Rozšiřující učivo:

spisovná a nespisovná
výslovnost

jazykové příručky

 určí druhy všech slov v souvislém textu;  Tvarosloví: základní
 správně tvoří tvary méně obtížných
zájmen a číslovek;
 určí druh a vzor přídavných jmen (tvrdá,
měkká, přivlastňovací);
 určí druh zájmen a číslovek;
 určí slovesný rod;
 opraví výraznou tvaroslovnou chybu ve
svém projevu a v projevech spolužáků;



tvaroslovné kategorie
Pravopis morfologický

ČJL-9-2-06

 určí slovesný a jmenný přísudek;

 Skladba: přísudek

ČJL-9-2-07

 píše správně i/y ve shodě přísudku

 Syntaktický pravopis

s několikanásobným podmětem;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-1-08

 vyhledá v textu klíčová slova;

 Základy studijního čtení
 podle klíčových slov napíše jednoduchý  Písemný projev
slohový útvar odpovídající věku;
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MV – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení (kritický přístup
k různým druhům mediálních sdělení,

Rozšiřující učivo:

- záznamy o zlepšování
dovednosti žáka získávat,

ČJL-9-1-10

 vytvoří stručné poznámky, výpisky nebo
výtah z textu;
 zhodnotí, co nového se dozvěděl studiem
textu;
 přednese rozšířenou zprávu, doplní ji
multimediálními prvky;

informativní a společensky významné
prvky sdělení)

třídit a zpracovávat
informace z textů

 podle svých schopností a zadání učitele  Vlastní tvořivé psaní
napíše gramaticky, kompozičně a věcně  Slohové útvary: krátké

OSV – Morální rozvoj – Hodnoty,
postoje, praktická etika (odpovědnost
za napsané, respektování osobnosti a
identity lidí)

AJ:



správně slohový útvar;
při psaní textů v elektronické podobě
dodržuje typografická pravidla;

vypravování, popis předmětu,
zpráva a oznámení, osobní
dopis/e-mail

Dopis.

MV – Práce v realizačním týmu
(redakce vybraného média)
ČJL-9-1-04

 vyjadřuje se srozumitelně, věcně a

 Mluvený projev: zásady

jazykově správně;
ČJL-9-1-05

 v mluveném a psaném projevu zohledňuje

ČJL-9-1-06

 při mluveném projevu užívá vhodně

kultivovaného projevu,
nonverbální prostředky

OSV – Sociální rozvoj – Komunikace
(efektivní a asertivní komunikace)

prostředí a adresáty projevu;



Rozšiřující učivo:

dynamiku (hlasitost), tempo, větný
přízvuk a melodii, pauzy;
mluvený projev doprovodí vhodnými
gesty a mimikou;

- posouzení videonahrávky
mluveného projevu
(profesionálního
i spolužáků)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

ČJL-9-3-06

 uvede základní znaky poezie, prózy,
rozpozná lyrický a epický text;

 Základy literární teorie a
historie

 uvede nejznámější autory knih pro děti a  Literární druhy a žánry:
mládež na základě vlastní zkušenosti;
ČJL-9-3-01

 reprodukuje a shrne literární text po
tematické stránce;
 ukáže v textu odlišnosti literárního jazyka

a jazyka (své) běžné komunikace;
 popíše jednoduše výstavbu básně a
kompozici prozaického textu;

dobrodružná a humoristická
literatura, moderní pohádka,
bajka, nonsensová literatura,
pověst, báje, ústní lidová
slovesnost, balada
Počátky interpretace
literárních děl
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VMEGS – Jsme Evropané (zdroje
evropské civilizace)

Rozšiřující učivo:

- dramatizace, vizualizace
(interpretace literárního
textu užitím jiných médií)
M:
Souměrnosti v geometrii.
AJ:

ČJL-9-3-03

 zformuluje správně a výstižně své dojmy

OSV – Morální rozvoj – Hodnoty,
postoje, praktická etika (analýza
postojů a hodnot v chování druhých)

z navštíveného divadelního či filmového
představení;

Reprodukce obsahu textu.
Rozšiřující učivo:

- jazyková tvořivost, básně
podle tvaru písmen
v abecedě, krátké literární
texty na základě klíčových
slov
ČJL-9-3-09

 vyhledává informace z literární teorie a  Studijní čtení
historie v tištěných a elektronických
katalozích, encyklopediích a učebnici.

2. stupeň
Ročník: sedmý

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-2-08

 uvede základní útvary národního jazyka,  Obecná jazykověda: útvary
uvede a zdůvodní rozlišení národní jazyk
– mateřský jazyk;
 přiřadí vybrané evropské jazyky
do příslušných skupin pomocí běžných
informačních zdrojů (učebnice, ICT);
 na příkladech uvede, kdy je možno užít
spisovný jazyk, obecnou češtinu, nářečí,
příklady zdůvodní;

ČJL-9-2-04

národního jazyka (spisovný
jazyk, obecná čeština, nářečí),
příbuznost jazyků

 správně tvoří tvary obtížnějších zájmen a  Tvarosloví: neohebné slovní
číslovek (jenž, týž, dva, oba, tři apod.);
 určí vid slovesa;

druhy
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Rozšiřující učivo:

- hodnota a funkce
spisovného jazyka

 vhodně užije druhy příslovcí v základní i
stupňované podobě;
 rozliší příslovečnou spřežku a správně ji
napíše;
 rozpozná typické příklady vlastních a
nevlastních předložek;
 rozliší spojky souřadicí a podřadicí a
správně jich užívá při tvorbě vět a
souvětí;

ČJL-9-2-06

 určí rozvíjející větné členy (včetně


několikanásobných);
vyjádří větný člen vedlejší větou a
obráceně;

ČJL-9-2-07

 správně píše: velká písmena

ČJL-9-1-01

 v písemném sdělení odliší s pomocí

příslovečné určení, tvorba věty

 Pravopis lexikální
(u neznámých slov/pojmenování
a syntaktický
rozhodne podle slovníku), hláskové
skupiny se znělostní spodobou v českých
slovech, čárku v souvětí podřadném;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

učitele a v diskusi se spolužáky fakta
a názory/hodnocení autora;
 při čtení si klade otázky týkající se jeho
vnímání textu;
 vyhledá odpovědi na své otázky
v učebnici, v odborné literatuře nebo na
internetu (encyklopedie, slovník);
ČJL-9-1-02

 Skladba: přívlastek, předmět,

 Kritické čtení a naslouchání
(analýza a hodnocení
textu/promluvy)

 s pomocí učitele a v diskusi skupiny

MV – Kritické čtení a vnímání
Rozšiřující učivo:
mediálních sdělení (rozdíly mezi
- záznamy o přečteném (např.
formou podvojného deníku,
informativním, zábavním a reklamním
I.N.S.E.R.T. a jiných metod
sdělením)
aktivního čtenářství)
MV – Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality (rozdíl mezi reklamou,
zprávou a jiným sdělením)

rozliší subjektivní a objektivní sdělení v
textu, rozpozná komunikační záměr
autora (v běžné komunikaci
i v komunikaci v elektronické podobě);
ČJL-9-1-10

 napíše podle svých schopností

gramaticky, kompozičně a věcně správně
komunikáty podle zadání učitele;

 Slohové útvary: vypravování,

popis děje a pracovního
postupu, charakteristika osoby
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OSV – Morální rozvoj – Hodnoty,
postoje, praktická etika (analýza
postojů a hodnot druhých lidí a jejich
projevů v chování)

Rozšiřující učivo:

- kazuistika na základě
dlouhodobého pozorování
(spolužáka, člena rodiny)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-9-3-06

 zařadí vybraná díla k literárnímu druhu  Literární druhy a žánry:
a příslušnému žánru;
 uvede funkci textů daného žánru a srovná,
zda text zařadil správně;

 na základě školní práce a vlastní četby 
uvede významné představitele
probíraných literárních žánrů a regionální
literatury;

ČJL-9-3-01

 interpretuje smysl (funkci) díla;

ČJL-9-3-03

 formuluje dojmy z představení v divadle

fantazy, sci-fi, epos, legenda,
romance
Regionální literatura
Základy literární teorie a
historie
Interpretace literárního díla

VMEGS – Jsme Evropané (co Evropu
spojuje a rozděluje)

Rozšiřující učivo:
- dramatizace, vizualizace
(interpretace literárního
textu užitím jiných médií)
- kulturní deník

MV – Tvorba mediálního sdělení
(tvorba sdělení pro školní časopis a
web)

či kině či z adaptace literatury.

2. stupeň
Ročník: osmý

OČEKÁVANÉ

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ČJL-9-2-08

 po poradě s učitelem a ve skupině



 Obecná jazykověda: obecná

spolužáků přiřadí správně české nebo
moravské nářečí k vybrané textové
ukázce;
vysvětlí pojmy obecná čeština,
interdialekt a nářečí, zdůvodní, kdy je
vhodné používat prostředků těchto útvarů
národního jazyka;

čeština, interdialekt, nářečí
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PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

ČJL-9-2-06

 odliší větu dvoučlennou, jednočlennou a  Skladba: věta, větný
větný ekvivalent;
 určí druh podmětu – vyjádřený slovem,
vyjádřený větou, nevyjádřený, všeobecný;
 určí druh přísudku – slovesný, slovesnějmenný, vyjádřený větou;
 určí příslovečná určení;
 rozhodne, zda je rozvitý přívlastek
připojen k členu řídícímu pevně, nebo
volně;
 pozná přívlastek postupně rozvíjející;
 rozliší souvětí souřadné a podřadné;
 určí poměr mezi souřadně spojenými
větnými členy a větami;
 správně navazuje věty a odstavce;

ČJL-9-2-07

ekvivalent, větné členy, druhy
souvětí, nadvětná skladba

 píše správně interpunkci v souvětí a větě  Syntaktický pravopis
jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku
postupně rozvíjejícím a rozvitých větných
členech;

ČJL-9-2-02

 uvede způsoby obohacování slovní
zásoby;
 uvede příklad slova zkratkového,
přejatého, složeného a víceslovného
pojmenování;
 u známých slov uvede, jak vznikla, u
neznámých určí jejich původ podle
slovníku;
 nevhodně užitá přejatá slova nahradí
českými ekvivalenty;

 Nauka o slovní zásobě:


AJ:

obohacování slovní zásoby,
víceslovná pojmenování
Tvorba slov

Tvorba slov.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-1-07

 vytvoří a osvojí si pravidla vedení
diskuse;
 zapojuje se aktivně do diskuse;
 dodržuje net-etiketu sociálních sítí a
internetových diskusí;

 Komunikační žánry: diskuse,
dialog

VDO – občanská společnost a škola
(uplatňování demokratických principů
v životě školy)

AJ:
Pravidla dialogu, plánování.
Rozšiřující učivo:
- plánování práce
- bezpečnost na síti
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- psychohygiena, zdravý
ČJL-9-1-01

 ve čteném a slyšeném jazykovém projevu Kritické čtení a naslouchání
odliší fakta od názorů a hodnocení; pro  Mluvený projev připravený
ověření využije adekvátní odbornou
a nepřipravený
literaturu a internet;

ČJL-9-1-02

 ve čteném a slyšeném jazykovém projevu

Kritické čtení.

MV – Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality (rozdíl mezi faktickým
a fiktivním obsahem)

odliší subjektivní a objektivní sdělení; pro
ověření využije adekvátní odbornou
literaturu a internet;

ČJL-9-1-03

MV – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení (rozdíly mezi
informativním, zábavním a reklamním
sdělením)

životní styl
AJ:

 čte kriticky mediální sdělení
v regionálních médiích, v diskusi s
ostatními hledá možnou manipulaci
autora a prezentuje závěry;

ČJL-9-1-10

 napíše gramaticky, kompozičně a věcně  Písemný projev
správně komunikáty podle zadání učitele; Slohové útvary: líčení, úvaha,
charakteristika literární
postavy

MKV – Multikulturalita (člověk jako
příslušník multikulturní společnosti,
přínosy i rizika spojená se soužitím lidí
různých kultur)
EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí (hodnota přírodní
a kulturní krajiny a lidské aktivity v ní)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

ČJL-9-3-01

 interpretuje stručně smysl přečteného díla Literární teorie
v kontextu doby, v níž vzniklo,

charakterů postav, výstavby děje (syžetu) 
a užitého jazyka;

 v literárním textu nalezne neobvyklé nebo
neobvykle užité jazykové prostředky

(příznačné pro umělecký styl) a s pomocí
učitele, odborné literatury a ve skupinové
práci je zařadí;
 popíše kompozici vybraného
dramatického textu;

AJ:

Literární interpretace
Literární historie
Drama
Literatura pro mládež
Ústní lidová slovesnost

Literární žánry, čtenářský
deník.
Rozšiřující učivo:
- dramatizace, vizualizace
(interpretace literárního
textu užitím jiných médií)
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ČJL-9-3-07

 na základě četby charakteristických

Rozšiřující učivo:

ukázek stručně představí výrazné autory
vybraných uměleckých epoch a žánrů
v české a světové literatuře;
 v dramatickém textu označí a pojmenuje
jeho základní znaky;
 odliší tragédii a komedii;
 představí významné autory literatury pro
mládež podle vlastního výběru;

ČJL-9-3-03

- základní díla hlavních
světových náboženství
(křesťanství, islám,
buddhismus, tao,
hinduismus)

 napíše jednoduché zhodnocení četby,

OSV – Morální rozvoj – Hodnoty,
postoje, praktická etika (postoje a
hodnoty v chování lidí)

návštěvy kulturní akce, a to v kontextu
doby, v níž dílo vzniklo, z hlediska
charakterů postav, výstavby děje (syžetu)
a užitého jazyka;

ČJL-9-3-08

 porovná ztvárnění literatury pro televizi,  Adaptace literárních děl
film, divadlo a v hudbě.

Rozšiřující učivo:

- článek o navštívené kulturní
akci pro místní média, účast
ve vybrané soutěži pro
mladé publicisty
Rozšiřující učivo:

- čtenářská gramotnost –
vyvozování závěrů
z porovnání adaptací,
generalizace

2. stupeň
Ročník: devátý

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-2-08

 zařadí slovo do odpovídající funkční
vrstvy jazyka s pomocí slovníku;

 Obecná jazykověda: vývoj
jazyka, útvary/poloútvary
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PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

 s pomocí slovníku a mluvnických

příruček nalezne v textu jazykové
prostředky, jejichž funkce se změnila;

ČJL-9-2-02

 správně přechyluje slova;

 popíše význam přeneseného
pojmenování, uvede charakteristické
příklady frazému;
 v textu vyhledá ustálené rčení a uvede
jeho význam;

ČJL-9-2-07



 Tvorba slov
 Význam slov: přenesená
pojmenování (zejména
metafora, metonymie),
frazeologie

 správně píše slova přejatá;

 Pravopis lexikální

 správně utvoří tvar podle zadaných

 Tvarosloví: tvaroslovné

 správně užívá interpunkci ve větě
jednoduché – aplikuje pravidla týkající se
vsuvky, rozvitého větného členu volně
nebo těsně připojeného, přístavku,
oslovení, citoslovce a samostatného
větného členu;
 správně užívá interpunkci v souvětí;
ČJL-9-2-04

národního jazyka: nářečí,
slang, profesionalismus, argot
Jazyková norma a kodifikace:
výrazové prostředky
hovorové, spisovné, archaické

tvaroslovných kategorií;
 správně užívá slova přejatá a jejich tvary;
 správně užívá všech neohebných slov,
včetně částic;

a syntaktický

kategorie, neohebná slova

AJ:
Slovní druhy.
Rozšiřující učivo:

- přechodníky
ČJL-9-2-06

 graficky zaznamená syntaktické vztahy  Skladba: věta jednoduchá
ve větě a souvětí;
 dodržuje pravidla pro vazbu
syntaktických jednotek a slovosled;
 určí doplněk;

ČJL-9-2-05

a souvětí, aktuální členění
výpovědí a vět

 správně aplikuje znalosti jazykové normy Jazyková norma a kodifikace
ve svých písemných i mluvených
projevech;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

31

ČJL-9-1-08

 zpracuje teze, z prostudované populární  Připravený mluvený


ČJL-9-1-09

nebo odborné literatury vypracuje
konspekt
samostatně zpracuje referát, výklad a
úvahu;

 správně a přehledně rozvíjí myšlenku

s ohledem na účel textu;
 správně propojuje text prostředky
nadvětného spojování;
 uspořádá úryvky tak, aby sestavený text
dával smysl a aby byla dodržena textová
návaznost;
ČJL-9-1-10

a písemný projev

 napíše gramaticky, kompozičně a věcně  Písemný projev: výklad,

 čte kriticky mediální sdělení, rozumí


grafickým záznamům dat;
s pomocí učitele identifikuje účel užitých
grafických znázornění v textu, popíše
možný záměr autora;

M:

EV – Vztah člověka k prostředí
(aktuální ekologické problémy)

Rozšiřující učivo:

Netradiční aplikační úlohy
a problémy.

 Písemný projev
 Nadvětné spojování

správně vybrané slohové útvary;

ČJL-9-1-03

EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí (krajina dříve a
dnes, kulturní památky)

formální dopis, životopis,
žádost

 Kritické čtení
 Prožitkové čtení

MV – Vnímání autora mediálních
sdělení (výběr a kombinace slov a
záznamů z hlediska záměru autora)

- publicistické útvary: glosa,
sloupek, fejeton, poznámka
M:
Čtení grafů.
Rozšiřující učivo:

- tvorba reklamní kampaně
ČJL-9-1-05

 užívá jazykové prostředky v souladu

 Mluvený projev: kultivace

s jazykovou normou a vhodně vzhledem
k situaci, adresátovi a komunikačnímu
záměru;

projevu žáka
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

ČJL-9-3-07

 uvede zásadní díla vybraných epoch
literární historie;

 přiřadí dílo k literárnímu žánru;
ČJL-9-3-02

 rozpozná na ukázce prvky výrazného

MV – Fungování médií ve společnosti
 Literární historie
 Literární žánry: pověst, román, (role médií a propagandy v politických
epos, epigram, epitaf, milostná
lyrika, balada, tragédie,
komedie

autorského stylu (autorů české a světové
literatury 20. století podle výběru učitele),
svá tvrzení zdůvodní;
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změnách)

AJ:
Čtenářský deník, literární
žánry.

MKV – Kulturní diference (člověk jako
nedílná jednota tělesné a duševní
Rozšiřující učivo:
stránky, poznávání vlastního kulturního
- dramatizace, vizualizace
zakotvení)
(interpretace literárního
textu užitím jiných médií)

ČJL-9-3-08

 stručně písemně porovná vybranou

 Adaptace literárních děl:

 vyhledává informace ve spolehlivých

 Připravený písemný a ústní

literární předlohu s její adaptací;

ČJL-9-3-09

filmová a divadelní adaptace,
tanec, výtvarné zpracování,
komiks

zdrojích a databázích, nepřejímá
informace bez ověření zdroje;
ČJL-9-3-01

 uvede a zhodnotí typické jazykové

prostředky konkrétního díla, charakter
postav a vztahy mezi nimi;
 popíše kompozici literárního díla;
 zaznamená zásadní myšlenky v textu,
které jej zaujaly, a stručně vysvětlí svůj
výběr;
ČJL-9-3-03

projev

 Kritické čtení

MV – Tvorba mediálních sdělení
(tvorba věcně a jazykově vhodných
mediálních sdělení)

 sdělí ústně nebo písemně své dojmy
z kulturní akce, vybere momenty, které
ho zaujaly, a stručně je okomentuje;

ČJL-9-3-05

 vyjádří svůj názor na hodnotu literárního  Literární teorie a kritika
díla, opřený o argumenty vycházející
z textu;
 rozliší jasný případ kýče či braku od díla
umělecky poctivého;
 vnímá s porozuměním fakt, že mezi
těmito kategoriemi nemusí být vždy ostrá
hranice;
 diskutuje o hodnotě literárního díla a
přínosu čtení pro člověka;

ČJL-9-3-04

Rozšiřující učivo:

 podle svých schopností, znalostí a zájmu  Vlastní tvorba
vytvoří literární text.

Seznam použitých zkratek:
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
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- práce se zdroji
- ochrana duševního
vlastnictví
Rozšiřující učivo:

- záznam kritického čtení

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MKV – Multikulturní výchova
EV – Environmentální výchova
MV – Mediální výchova
ČJL – Český jazyk a literatura
M – Matematika
AJ – Anglický jazyk
ICT – Informační a komunikační technologie
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A NGLICK Ý

JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka 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. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT jako
prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí.
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

1. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních
postupů a strategií, které se mají stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, pro něž se využívá audioorální metody a
jiných aktivizujících metod. K osvojování receptivních dovedností dochází rychleji než k osvojování dovedností produktivních (žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce, než
začne reagovat a odpovídat na otázky).
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně;
Žák:








se velmi jednoduše zapojuje do rozhovoru k jemu blízkým tématům;
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.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy
a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a M.
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Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace, Poznávání lidí;
Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá.

Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje ve 3. až 5. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci:
1. stupeň
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Počet hodin

–

–

3

3

3

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo v multimediální a počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku
cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny v závislosti na počtu žáků a organizaci výuky.
Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce, individualizovaná výuka, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly
žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci.
Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze.

Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je cílem učení se cizímu jazyku, ale používají i
vhodné strategie učení a jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností s pracovním a společenským životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé
využívají následující postupy, metody a formy práce:
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, metoda TPR, činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální
výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace;
- učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat jazykové portfolio;
- využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost;
- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro komunikaci.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace);
- zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;
- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu;
- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí;
- využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých sociokulturních skupin.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem;
- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.
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1. stupeň
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Typy textů:

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (řeč zvuků a slov,
porovnávání a naslouchání)

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-3-1-01

CJ-3-1-02

CJ-3-1-03

CJ-3-1-04

CJ-3-1-05

 čte a vyslovuje srozumitelně

jednotlivá slova;

 reprodukuje slovní zásobu ze

známé tematické oblasti

v přiměřeném rozsahu;

 pozdraví a krátce se představí; 
 rozumí jednoduchým pokynům

učitele;

 zeptá se a jednoduše odpoví na

dotaz na jméno/věk osoby;
 klade krátké ano/ne otázky k
ověření správnosti svého odhadu;
 píše jednoduchá slova a věty dle

předlohy a přečte je;

 pojmenuje věci, které mu jsou 
blízké, a napíše je;

 reaguje na jednoduché,

každodenně užívané příkazy a 
žádosti;

 rozumí pomalému a správně

vyslovovanému dialogu;

 s pomocí učitele vyhledá slovíčka
ve slovníku učebnice.




Pozdravy
Pokyny a příkazy ve škole
Jednoduchá žádost
Dialog
Dotazy a krátké odpovědi
Říkanky, básničky a písničky
Obrázkové knihy
Komiksy

Poznámka:
Zavedení jazykového portfolia
pro každého žáka.

Tematické okruhy:
Abeceda
Číslovky 1 – 12
Základní barvy
Školní potřeby a třída
Vybraná domácí zvířata
Nálady a pocity
Obličej a tělo – základní smysly
Rodina
Můj pokoj
Oblečení
Dětské nápoje a jídlo
Hračky
Osobní údaje
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ČJL:
Respektování základních
komunikačních pravidel.

 Dny v týdnu
Jazykové prostředky2:
 Člen neurčitý a základní
podstatná jména
 Pravidelné tvoření množného
čísla podstatných jmen
 Základní přídavná jména
 Osobní zájmena
 Základní číslovky
 Rozkazovací způsob
 Kladná a negativní odpověď
 Sloveso „have got“ v otázce
a odpovědi
 Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce
 Hlásky a jejich výslovnost, slovní
přízvuk
 Pravopis
 Předložky místa nebo času
1. stupeň
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

2

Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonetiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
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PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

CJ-5-1-01

CJ-5-1-02

CJ-5-1-03

 rozumí smyslu přiměřeně

obtížných nahrávek;
 rozumí hledané informaci
v nahrávce;
 rozumí jednoduchým pokynům
učitele a reaguje na ně;
 vyhledává známá slova a věty v
jednoduchých textech;
 přiřazuje známá slova a věty
k obrázkům;

 přečte nahlas a srozumitelně

krátký text obsahující známou
slovní zásobu;
CJ-5-1-04
 v jednoduchých textech, které
jsou doplněny obrázky a jsou
o známých tématech, vyhledá
požadovanou informaci;
 správně odpoví na otázky k
jednoduchému textu;
CJ-5-1-05
 vyhledá neznámá slova
v obrázkovém slovníku;
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-2-01

 napíše pohlednici a jednoduchou

Typy textů:
 Pozdravy
 Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování
 Jednoduché pokyny a příkazy ve
škole
 Jednoduchý popis
 Pohlednice
 Jednoduchý e-mail, dopis, SMS
 Jednoduchý dotaz
 Říkanky, básničky a písničky
 Jednoduché obrázkové knihy
 Jednoduché návody
 Komiksy
Tematické okruhy:








zprávu kamarádovi;

CJ-5-2-02
 jednoduše popíše obrázek;

 zopakuje zpaměti básničku či 
říkanku;

CJ-5-2-03
 vyjádří jednoduché základní

informace, které obměňuje s
použitím osvojené slovní zásoby; 
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Abeceda
Číslovky 1 – 20
Můj dům: místnosti a nábytek
Město
Počasí
Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce
v roce
Záliby a volný čas
Zvířata v zoo
Školní třída a škola
Základní jídlo, potraviny a chutě
Základní geometrické tvary
Oslavy narozenin a vybraných
svátků
Děti a mládež v anglicky
mluvících zemích
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OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (cvičení pozorování
a empatické naslouchání)

ČJL:
Rozeznávání druhů slov.

Poznámka:
Zahájení vyplňování vlastního
vyrobeného jazykového portfolia.

CJ-5-3-01

 pozdraví a rozloučí se;

Jazykové prostředky:

 zeptá se na čas a odpoví, kolik je
 Člen určitý a neurčitý
hodin;
 Určování počitatelnosti
 jednoduše o něco požádá a
s „much/many“
poděkuje.
 Podstatná jména
 Vybraná přídavná jména
 Tázací a přivlastňovací zájmena
 Základní číslovky
 Vazba „there is / there are“
 Sloveso „can“ v kladných větách,
v otázce a v záporu
 Předložky místa
 Kladné a záporné příkazy
 Otázky na zjištění pozice věcí a
osob
 Určování času, otázky na čas
 Slovesa „to be / to have“
 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
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MKV – Lidské vztahy (význam
kvality lidských vztahů, tolerance,
empatie)

M:
Struktura: hodiny, dny, měsíce,
roky.

1. stupeň
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (sdělení v různých
situacích, aktivní naslouchání)

M:

MKV – Multikulturalita
(specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost, naslouchání
druhých)

M:

Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-1-01

CJ-5-1-02

CJ-5-1-03

CJ-5-1-04

 nalezne známá slova a věty v

Typy textů:

jednoduchých textech, např. o

rodině a volném čase;
 rozumí krátkým a jednoduchým 

pokynům v textu;

 rozumí krátkému textu s obrázky,
např. letáku, plakátu, blahopřání;

 vyhledá informace

k jednoduchému tématu

v časopise nebo na webové

stránce;

 pochopí obsah a smysl

jednoduchého dialogu a nahrávky;


Pozdravy
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
Jednoduché návody
Komiksy

 srozumitelně vyslovuje

Tematické okruhy:




jednoduchý čtený text se známou

slovní zásobou;



v jednoduchém textu vyhledá

požadovanou informaci;

vytvoří odpověď na otázku na 
základě jednoduchého a známého
textu;

Číslovky 1 – 100
Domov a rodina
Město a venkov
Názvy povolání
Lidské tělo
Volný čas a záliby
Roční období a počasí
Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce
v roce
 Zvířata ve volné přírodě
 Škola a vyučovací předměty
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VDO – Občanská společnost a
škola (participace žáků na životě
školy a místní komunity)
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (zvyky a tradice národů
Evropy)

Aplikace jednoduchých početních
operací v oboru přirozených čísel,
porovnávání větší, menší.

Struktura: hodiny, dny, měsíce,
roky.

CJ-5-1-05

 neznámé slovo vyhledá

CJ-5-2-01

 vyplní osobní údaje ve formuláři;


v anglicko-české a česko-anglické

části tištěného slovníku;
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-5-2-02

CJ-5-2-03

 odpoví na krátkou jednoduchou
zprávu;
 napíše blahopřání, pohlednici
nebo krátký neformální dopis
kamarádovi;
 ústně i písemně reprodukuje
hlavní myšlenky textu s pomocí
obrázku nebo osnovy;
 na základě poslechu krátké
konverzace shrne její obsah
písemně i ústně;
 svými slovy vyjádří smysl textu;

CJ-5-3-01




Jazykové prostředky:












mluví krátkými větami v zadané 
roli, pozdraví, zeptá se a odpoví 

na otázky a rozloučí se;
mluví o tom, co má a nemá rád,

co se mu líbí a nelíbí.

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Jídlo a potraviny
Vánoce, Velikonoce a jiné svátky
Děti a mládež v jiných zemích
Evropy

Člen určitý a neurčitý
Množné číslo podstatných jmen
Přivlastňovací přídavná jména
Zájmena ukazovací
a přivlastňovací
Základní a řadové číslovky
Sloveso „to be, to have, can“ v
oznamovací větě, v otázce a v
záporu, plné a zkrácené tvary
Plnovýznamová slovesa pro
každodenní činnosti
Předložky času a místa
Otázky
s „who/what/when/where/how/wh
y“
Pořádek slov ve větě a v otázce
Přítomný čas prostý
Přítomný čas průběhový
Základní fonetické znaky
Základní pravidla výslovnosti
slov
Pravopis osvojených slov a tvarů
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VDO – Občanská společnost a
škola (participace žáků na životě
školy a místní komunity)

ČJL:
Sestaví osnovu krátkého příběhu,
např. vyprávění s jednoduchým
dějem.
Poznámka:
Pravidelné doplňování do
jazykového portfolia.

OSV – Sociální rozvoj –
Poznávání lidí (vzájemná
poznávání ve skupině a třídě,
vyvarování se chyb při kontaktu
s lidmi)

2. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou
používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných
sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji
jazykových dovedností v autentickém prostředí.
Cizojazyčné vzdělávání na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně;
Žák:








se domluví 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;
se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy
a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a M.

Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Komunikace; Osobnostní rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí;
Multikulturní výchova (MKV): Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět;
Environmentální výchova (EV): Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
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Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje v 6. až 9. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci:
2. stupeň
Ročník

6.

7.

8.

9.

Počet hodin

3

3

3

3

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se
v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny.
Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce s prvky individualizované výuky, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební
styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze, olympiády a školní výměny.

Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je podstatou jazyka, ale poznávají i strategie učení a
praktické propojení jazykových dovedností s pracovním společenským životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy
práce:

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, činnostní vyučování, audioorální metoda) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve
dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka, diskuse) a tím je vede k vlastnímu výběru vhodného učebního stylu;
- za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v tištěné či elektronické podobě (učebnice, knihy, výukové programy, média včetně
internetových, ústní informace, anglické časopisy);
- při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů tištěných i elektronických slovníků (obrazové, dvojjazyčné a výkladové);
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- využíváním kompenzačních strategií (odhadování z kontextu, používání synonym a opisů, využívání gest a pauz) rozvíjí u žáků efektivní komunikaci v cizím jazyce;

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- poskytuje žákům příležitost k samostatnému řešení jazykových problémů v rámci projektů;
- výběrem různorodých cizojazyčných textů rozvíjí u žáků kritické myšlení;
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat (metoda hraní rolí, simulace).

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci (samostatné práce, projekty, referáty, konverzace a řízené diskuse);
- podporuje uplatnění znalostí cizího jazyka žáků v praxi, např. v rámci mimoškolní výměny;
- metodou hraní rolí a simulace reálných situací rozvíjí u žáků schopnost započít, vést a ukončit konverzaci na přiměřené téma, aktivním zapojením žáků do diskuse rozvíjí jejich
argumentační dovednosti;
- dbá na zřetelnou výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si výslovnost zdokonalovali při prezentaci výstupů své práce.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- při řešení různých jazykových úkolů využívá skupinovou práci k nastavení pravidel práce v týmu;
- využívá každou vhodnou příležitost k diskusím žáků na aktuální témata v každodenním životě;
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- podporuje účast žáků na kulturních a společenských akcích, které škola pořádá (kino, divadlo, koncerty, výstavy) v cizím jazyce;
- využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí;
- vytváří příležitosti pro žáky, aby, např. formou multimediální prezentace, představili kulturu, zvyky a tradice vlastní země.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- používáním informačních a komunikačních technologií vede žáky k tomu, aby získali informace o profesích, kde je AJ nezbytným předpokladem, a tím je směruje k možnému výběru
jejich budoucí profese;
- pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocením vede žáky k tomu, aby si vytvářeli své vlastní jazykové portfolio a věděli, kdy a jakým způsobem
ho využít;
- motivuje žáky, aby si při řešení jazykových úloh sestavili časový plán za účelem efektivního rozvržení práce.
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2. stupeň
Ročník: šestý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-1-01

 dodržuje základní fonetická

Typy textů:

pravidla a čte nahlas srozumitelně

jednoduchý text;
CJ-9-1-02
 rozumí základním informacím 

v jednoduchém textu s vizuální

oporou v učebnici;

CJ-9-1-03
 rozumí jednoduché konverzaci, 
která je na nahrávce k učebnici

a která obsahuje známou slovní

zásobu;

CJ-9-1-04
 v novém krátkém textu odvodí
význam některých neznámých
slovíček a slovních spojení za

pomoci obrázků a jiných

grafických předloh;
CJ-9-1-05
 vyhledá v dvojjazyčném slovníku
význam neznámého slova nebo 

slovního spojení a ověří si

výslovnost v elektronickém

slovníku;

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI


CJ-9-2-01
 popíše svůj denní režim;
 sdělí, co dělal o víkendu;
 stručně popíše vzhled věci,
zvířete, člověka a místa;

Formální a neformální pozdravy
Popis třídy
Referát na známé téma
Ilustrované příběhy, komiksy
Písně
Jednoduchá prosba a žádost
Souhlas a nesouhlas
Formuláře
Recepty
Tematické okruhy:

Číslovky 1 – 1000
Osobní údaje
Jídelníček a stravovací návyky
Denní režim
Zboží v obchodě
Volný čas a záliby
Data – narozeniny, měsíce
Škola a třídní klima
Nakupování
Zvířata, další domácí zvířata,
obojživelníci, hmyz, plazi
 Člověk a jeho popis
 Základní zdravotní péče
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Rozšiřující učivo:
- vzdělávání a typy škol v Británii
- bydlení a typy staveb
- anglický jazyk ve světě

CJ-9-2-02

 na základě výchozího textu napíše Život v přírodě

několik vět o sobě a o své rodině; 
CJ-9-2-03
 na základě otázek a odpovědí k 
textu sdělí hlavní myšlenku textu;
CJ-9-2-04
 zeptá se na cenu, např. jízdenky,

zboží;
 vyžádá si jednoduché informace v
obchodě, v restauraci, na nádraží,

na poště a u lékaře;

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-9-3-01
 domluví se s kamarády, v kolik 

hodin a kde se sejdou;

 při aktivitách se jednoduchým
způsobem domluví se spolužáky

na pravidlech.

Názvy některých států
Moderní technologie a média
Jazykové prostředky:

Člen určitý a neurčitý
Počitatelnost podstatných jmen se
„some“ a „any“
Přídavná jména a příslovce
Zájmena v pozici předmětu
Řadové číslovky
Přítomný čas průběhový
Přítomný čas prostý
Minulý čas prostý vybraných
pravidelných sloves
Vyjádření budoucnosti pomocí
„will“
 Fonetický přepis známých slov
 Základní pravidla výslovnosti
větných celků
 Pravopis – psaní malých a
velkých písmen, dělení slov a
základy interpunkce

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (vedení dialogu,
jeho pravidla a řízení, typy
dialogu); Mezilidské vztahy (péče
o dobré vztahy, empatie, pohled
na svět očima druhého)

Rozšiřující učivo:

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

malé seznámení s anglickou
kuchyní (porovnání s českou
kuchyní)

2. stupeň
Ročník: sedmý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
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CJ-9-1-01

 dodržuje fonetická pravidla a čte

Typy textů:

nahlas a srozumitelně jednoduchý

text;
CJ-9-1-02
 rozumí základním informacím 

v jednoduchém autentickém textu

s obrázky;

CJ-9-1-03
 rozumí důležitým informacím v 
jednoduché konverzaci;

 v pomalé promluvě zachytí

nejpodstatnější informace;

CJ-9-1-04
 v novém krátkém textu odvodí 
význam neznámých slovíček
a slovních spojení;
CJ-9-1-05
 samostatně vyhledá
v dvojjazyčném slovníku význam
neznámého slova nebo slovního 

spojení a ověří si výslovnost

v elektronickém slovníku;

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-9-2-01
 napíše kamarádovi jednoduchý e-

mail o sobě a svých zálibách;

 popíše místo svého bydliště;



CJ-9-2-02

Tematické okruhy:
Osobní údaje
Můj život a události v mém okolí
Širší příbuzenské vztahy
Sporty a volný čas
Prázdniny a dovolená
Dopravní prostředky
Místní údaje a časové údaje
Části a vybavení domu/bytu
Domácí práce
Příroda a počasí
Zeměpisné názvy

VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (rodinné příběhy, zážitky a
zkušenosti z cestování);
Objevujeme Evropu a svět (styl
života v evropských rodinách)

ČJL:
Napsání struktury budoucích
plánů (v dopise nebo e-mailu
kamarádovi).

 zdvořile požádá, poděkuje a
omluví se;

 vyjádří, co bude dělat o víkendu
CJ-9-2-03

Pozdravy a seznámení
Budoucí plány a rozhodnutí
Návrhy a nabídky
Promluva
Jednoduchý popis
Ilustrované příběhy, komiksy
Písně
Žádost a prosba
Dopis a e-mail
Poděkování a omluva



a o prázdninách;
po vyslechnutí jednoduchého
rozhovoru na základě otázek
shrne ústně i písemně hlavní
informace;

Jazykové prostředky:





Člen určitý a neurčitý
Stupňování přídavných jmen
Vazba „like + -ing“
Minulý čas vybraných
nepravidelných sloves
 Přítomný čas prostý
 Přítomný čas průběhový
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ČJL:
Reprodukce jednoduchého
vyprávění na základě znalostí
slohového útvaru v mateřském
jazyce.

CJ-9-2-04

 zeptá se na popis cesty, na vhodný Vyjádření budoucnosti pomocí
vazby „going to“
Frekvenční příslovce a fráze
Předložky místa a času
Fonetický přepis slov
 omluví se, odpoví na omluvu,
Pravopisné změny osvojených
vyjádří souhlas a nesouhlas;
slov a tvarů
 adekvátně reaguje v každodenních

Výslovnost obtížných hlásek
situacích;

typ dopravy a na časové údaje;
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-3-01






 požádá kamaráda o pomoc a
pomoc nabídne.
2. stupeň
Ročník: osmý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-1-01

CJ-9-1-02

CJ-9-1-03

 při čtení nahlas užívá správné

frázování, slovní a větný přízvuk,
výšku a sílu hlasu, tempo řeči pro

zajištění plynulosti čtení;
 vystihne hlavní myšlenky čteného

textu přiměřeného rozsahu;
 v textu nalezne odpovědi na

otázky;

 při práci s textem nalezne
podstatnou informaci

a specifickou informaci;

 rozumí jednoduché konverzaci na
každodenní téma;

 rozumí pomalu pronášenému
projevu na běžné téma;

Typy textů:
Omluva, žádost, prosba
Poděkování a reakce na
poděkování
Navrhování, přijímání a odmítání
návrhů
Písně
Jednoduché ilustrované příběhy,
komiksy
Zjednodušená literární díla
Rozhovor
Popis
Jednoduché vyprávění
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EV – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí (ochrana
přírody a kulturních památek,
význam ochrany)

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

CJ-9-1-04

 odhadne význam nových a

neznámých slov a frází v
přiměřeně obtížném textu a
z kontextu;
CJ-9-1-05
 využívá slovníkové příručky,
cizojazyčný i výkladový slovník
v tištěné i elektronické podobě;
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-2-01

CJ-9-2-02
CJ-9-2-03

CJ-9-2-04







 ústně i písemně předá základní 
informace o sobě, své rodině a 
škole;

 napíše jednoduchý text o svém 
oblíbeném filmu, hudbě a knize; 
 v samostatném ústním projevu
mluví o každodenních tématech;
 aktivně se účastní rozhovoru a
diskuse o každodenních tématech;
 svými slovy vypráví jednoduchý 

příběh;

 samostatně shrne obsah

mluveného či čteného textu;


 ústně sestaví otázku, žádost,

prosbu;
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-3-01

Tematické okruhy:







 zahájí, udrží a ukončí jednoduchý
rozhovor na známé téma;

 jednoduše se domluví v reálných

situacích, např. v obchodě,
na nádraží, na poště a v restauraci,

u lékaře;
 jednoduchým způsobem se
vyjádří o současné situaci, věcech
minulých a budoucích;

Cestování
Volný čas
Hudba a film
Divadlo
Škola a pravidla školy v různých
zemích
Zaměstnání
Přátelství
Rodinné vztahy
Rodokmen
Zdraví a zdravý životní styl

VDO – Občanská společnost a
škola (škola jako model
otevřeného partnerství)

Rozšiřující učivo:
- rodinný život
- oblíbená země či město
- život v budoucnosti a minulosti

Jazykové prostředky:
Člen určitý a neurčitý
Neurčitá zájmena
Přítomný čas prostý
Minulý čas průběhový
Vyjadřování modality pomocí
„should/shouldn’t“
Trpný rod
Podmínkové věty
Neurčitá příslovce
Stupňování příslovcí
Spojky „and, but, because, while,
if“
Druhy vět podle postoje mluvčího
Slovní a větný přízvuk
Výslovnost všech hlásek a
slovních spojení
Pravopisné změny při tvorbě
mluvnických tvarů
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Rozšiřující učivo:
- hlavní města evropských zemí
- slavní Britové
- světové osobnosti

ČJL:
Dodržování zásad komunikace.
Napsání životopisu.

 rozlišuje a používá druhy vět

Rozšiřující učivo:

podle postoje mluvčího.

- popis cesty s mapou, popis města
- známá osobnost
- dopis o oblíbených
volnočasových činnostech

2. stupeň
Ročník: devátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-1-01

CJ-9-1-02

CJ-9-1-03

 při výslovnosti užívá správné

frázování, slovní a větný přízvuk,
výšku a sílu hlasu, tempo řeči pro
zajištění plynulosti promluvy

přiměřeného rozsahu;


 pracuje s textem přiměřeného 
rozsahu a vytvoří odpovědi

na informace z textu;
 pracuje s různými typy textů,

např. s vybraným adaptovaným 
literárním dílem;

 pracuje s autentickými materiály
pro vyhledání a zpracování
nových informací, např.
s internetem, encyklopedií;
 rozumí jednoduché konverzaci a 

diskusi na každodenní téma;

 rozumí pomalu pronášenému

projevu na specifické téma;

Typy textů:

ČJL:

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

Literární výchova – vedení
čtenářského deníku.
Rozlišení stylů a žánrů.
M:
Vyhodnocení grafem výsledků
jazykového portfolia.

Tematické okruhy:
Volba povolání
Móda a módní trendy
Věci denní potřeby
Pocity, nálady

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (otevřená pozitivní
komunita)
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 rozlišuje formální a neformální  Vnitřní a vnější charakteristika
CJ-9-1-04

CJ-9-1-05



promluvu či rozhovor;
rozumí podstatě ústního
i písemného projevu na známé
téma, který obsahuje neznámou
slovní zásobu;

 využívá různé slovníkové







člověka
Volný čas a sport
Kultura
Životní prostředí
Problémy mládeže
Různé stravovací návyky

ČJL:
Určování vybraných slovních
druhů.

Jazykové prostředky:

příručky, samostatně pracuje s
dvojjazyčným i výkladovým
slovníkem;
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-2-01

CJ-9-2-02

CJ-9-2-03

 Člen určitý a neurčitý
 Pořadí rozvíjejících přídavných
jmen
 Abstraktní podstatná jména
 Přítomný čas prostý a průběhový
 ústně i písemně předá jednoduché Předpřítomný čas s „for“
informace o tématech z daných
a „since“
tematických okruhů;
 Minulý čas prostý a průběhový
 sestaví souvislý, přiměřeně
 Částice „too, enough“
dlouhý text na známá témata;
 Modální slovesa
 v samostatném ústním projevu a
 Plynulost projevu – frázování,
konverzaci sdělí informace o
větný přízvuk, výška a síla hlasu,
sobě, blízkých a známých lidech;
tempo řeči
 pro vyjádření používá
 Fonetická transkripce
adekvátních gramatických
 Pravopis – pravidla interpunkce
struktur, lexikálních a jiných
jazykových prostředků;

 při nedostatku známé slovní


zásoby se vyjádří za použití
jiných lexikálních prostředků;
obsah přiměřeně obtížného textu,
promluvy či konverzace shrnuje
různými způsoby;
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MKV – Multikulturalita (význam Rozšiřující učivo:
užívání cizího jazyka jako
- škola, její pravidla a vztahy ve
nástroje k dorozumívání)
škole
- biografie blízké osobnosti
- esej o oblíbených volnočasových
aktivitách

OSV – Osobnostní rozvoj –
Sebepoznání a sebepojetí (Já jako
zdroj informací o sobě, druzí jako
zdroj informací o mě)

CJ-9-2-04

 v reálných situacích si vyžádá

informaci a při neporozumění
klade doplňující otázky;
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-3-01

 vyjadřuje se o současných a

ČJL:

minulých hypotetických situacích;
 adekvátně reaguje ve formálních
i neformálních situacích, např.
v obchodě, ve škole, v hovoru
s kamarádem;
 aktivně diskutuje na známé téma a
vyjadřuje svůj názor.

Užívání jazyka a nonverbální
komunikace s ohledem na situaci
(popis cesty, doporučení…).

Rozšiřující učivo:
- volný čas teenagerů v ČR a ve
světě
- vynálezy, známí vynálezci

Seznam použitých zkratek:
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MKV – Multikulturní výchova
EV – Environmentální výchova
MV – Mediální výchova
ČJL – Český jazyk a literatura
M – Matematika
AJ – Anglický jazyk
ICT – Informační a komunikační technologie
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M ATEMAT IKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky v různých situacích občanského a profesního života.
V hodinách matematiky proto vyučující cíleně motivují žáky k řešení matematických problémů; vedou žáky k matematizaci reálných situací a k posuzování věrohodnosti výsledků;
rozvíjejí u žáků schopnost správně se matematicky vyjadřovat; podporují u žáků důvěru v jejich schopnosti; vychovávají žáky k vytrvalosti, kritičnosti a týmové spolupráci; budují u
žáků pozitivní vztah k matematice.

Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

1. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 1. stupni základního vzdělávání je kladen důraz na budování základů používání matematické symboliky a jazyka matematiky a na proces řešení problému. Základní matematické
pojmy jsou vytvářeny ve čtyřech tematických okruzích:
1.
2.
3.
4.

číslo a početní operace – žáci porozumí pojmu číslo, získají dovednosti v pamětném a písemném počítání v oboru přirozených čísel, seznámí se s vlastnostmi základních operací s čísly,
s odhadem a s prací s chybou;
závislosti, vztahy a práce s daty – žáci si postupně osvojí dovednosti, které souvisejí se zpracováním dat, seznamují se se závislostmi a jejich zápisy v běžném životě, doplňují a
sestavují jednoduché tabulky a diagramy;
geometrie v rovině a v prostoru – žáci získají základní orientaci v rovině a prostoru, učí se poznávat, určovat, modelovat a znázorňovat jednoduché útvary v rovině i prostoru;
nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení a přechod od konkrétního myšlení k abstraktnímu.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy
a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a AJ.

Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Peníze – způsoby placení;
Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; Finanční produkty – úspory.
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Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je
uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání; Kreativita;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět;
Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí;
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality.

Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:

1. stupeň
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Počet hodin

4

4

5

4

5

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.
K výuce matematiky je využívána i multimediální a počítačová učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky matematiky jsou žákům nabízeny rozšiřující
aktivity: soutěže, korespondenční semináře a programy podporující zájem žáků o matematiku (interaktivní výstavy, exkurze apod.). K rozvíjení matematické gramotnosti napomáhají
i zájmové útvary.

Výchovné a vzdělávací strategie
Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce:
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
-

prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu;
zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praxi;
pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků;
nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování;
používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a
znázorňování.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:

-

nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek žáků;
kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv;
vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:

-

důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci výsledků;
cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:

-

organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny;
organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:

3

-

povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu zlepšovat své výsledky;
doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:

-

důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů;
vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.
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1. stupeň
Ročník: první
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
M-3-1-01

 spočítá prvky daného souboru;

 vytvoří skupinu s daným počtem prvků;
 podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně,
porovnává soubory (i bez počítání);
 využívá univerzální modely čísel;
M-3-1-02

 napíše a přečte číslice;

 doplní chybějící čísla v řadě;
 porovnává čísla, používá znaky rovnosti a
nerovnosti, řeší slovní úlohy s porovnáváním
čísel;
M-3-1-03

Psaní číslic a znaků.
Orientace na stránce knihy, počet
slabik.

 Číslice 0 – 9, čísla 0 – 20
 Znaky < , >, =

Čtení slovní úlohy s porozuměním.

Rozšiřující učivo:

na ní číslo;
správně používá pojmy před, za, hned před,
hned za, mezi;

- komutativnost sčítání
- sčítání a odčítání s přechodem přes
desítku

 sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu přes

 Číselný obor 0 – 10, 10 – 20

desítku;

M-3-1-05

ČJL:

 využívá číselnou osu, orientuje se na ní, zobrazí  Číselná osa


M-3-1-04

 Přirozená čísla 1 – 20

Další náměty do výuky:

 řeší a tvoří slovní úlohy s využitím sčítání


 Práce s textem slovní úlohy

a odčítání bez přechodu přes desítku;
řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o x
více (méně)“;
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
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EV – Vztah člověka
k prostředí (náš životní
styl – spotřeba věcí
v rodině, škole)

- praktické úkoly s využitím
základních jednotek délky
- propedeutika zlomku, vztah části a
celku

M-3-2-01

M-3-2-02

 čte a nastavuje celé hodiny;
 orientuje se ve struktuře času;

 Struktura času: hodina, den, týden, měsíc,

 zaznamenává jednoduché situace související

 Tabulky a schémata

rok

s časem pomocí tabulek a schémat;
M-3-2-03

 doplní zadanou tabulku;
 orientuje se v jednoduchých schématech;
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-3-3-01

 rozezná, pojmenuje a načrtne základní rovinné  Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém
okolí;

 rozezná a pojmenuje základní tělesa, uvede

příklady těchto těles ve svém okolí;
 orientuje se v prostoru, užívá prostorové pojmy;
 pomocí stavebnic modeluje rovinné i prostorové
útvary;

M-3-3-02

 porovná rovinné útvary stejného typu podle
velikosti;
 porovná tělesa stejného typu podle velikosti;
 odhaduje a srovnává délky úseček s využitím
pomůcek;

trojúhelník, kruh
Tělesa: krychle, kvádr, koule, válec
Orientace v prostoru: před, za, vpravo,
vlevo, nahoře, dole

 Porovnávání: větší, menší, stejný, nižší,
vyšší
 Délka úsečky
 Poměřování úseček

ČJL:
Vyjádření jednoduché prostorové
orientace (např. procházkou po
čtvercové síti).

Rozšiřující učivo:
- prostředí sirkových obrazců
- plán krychlové stavby při sestavování
prostorového útvaru složeného
z jednotkových krychlí
Další náměty do výuky:
- skládání origami
- parketování daných obdélníků
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1. stupeň
Ročník: druhý
DÍLČÍ VÝSTUPY

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

UČIVO

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
M-3-1-01

 používá přirozená čísla k modelování situací
běžného života;

 samostatně pracuje s univerzálními modely

 Přirozená čísla 1 – 100

ČJL:

 Počítání s penězi
 Peníze: způsoby placení

Orientace v textu, práce s knihou,
čtení s porozuměním, věta
oznamovací a tázací, odpověď na
otázku.

přirozených čísel;

M-3-1-02

 zapisuje a čte čísla v daném oboru;

 počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a
lichá čísla;
 porovnává čísla, chápe rovnost a nerovnost i
v různých významových kontextech (délka, čas,
peníze);

 Číselný obor 0 – 100
 Lichá a sudá čísla

Rozšiřující učivo:

M-3-1-03

 zobrazí číslo na číselné ose;
 využívá číselnou osu k porovnání čísel;

M-3-1-04

 orientuje se v zápisu desítkové soustavy, sčítá a  Násobilka 2, 3, 4, 5, 10


M-3-1-05

- komutativnost sčítání při pamětném i
písemném počítání
- grafické znázornění slovních úloh

 Řád jednotek a desítek

Další náměty do výuky:

odčítá zpaměti dvojciferné číslo s jednociferným  Součet a rozdíl
i dvojciferným číslem s přechodem násobků
deseti;
násobí zpaměti formou opakovaného sčítání
i pomocí násobilky, dělí zpaměti v oboru
osvojených násobilek;

 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a odčítání,

- propedeutika zlomků, význam slov
polovina, čtvrtina, třetina
- modelování násobení a dělení na
různých souborech

 Strategie řešení úloh z běžného života

násobení a dělení;
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EV – Vztah člověka
k prostředí (náš životní
styl – spotřeba věcí,

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o x
více (méně)“;

množství odpadu
ve spojení s „o x více
(méně)“)

Poznámka:
Učitel používá pojmy: sčítanec,
menšenec, menšitel, činitel, součin,
dělenec, dělitel, podíl, záměna
činitelů.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-3-2-01

 čte časové údaje na různých typech hodin,
orientuje se v kalendáři;
 sleduje různé časové intervaly;
 používá vhodně časové jednotky a provádí
jednoduché převody mezi nimi;

M-3-2-02

 zachycuje výsledky měření pomocí tabulek a


M-3-2-03

schémat;
provádí odhady délky a množství;

 navrhne a použije tabulku k organizaci údajů;
 třídí soubor objektů;

 Časové údaje: čtvrt hodiny, půl hodiny,
tři čtvrtě hodiny, celá hodina

 Měření délky, hmotnosti, objemu

 Jednotky: centimetr, litr, kilogram

VMEGS – Evropa
Rozšiřující učivo:
a svět nás zajímá
- časové tabulky
(zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa –
zkušenosti s časovými
Poznámka:
údaji při cestování);
Časové intervaly volí učitel
Objevujeme Evropu a
z běžného života žáka, např. délka
svět (život Evropanů –
vyučovací hodiny, délka přestávky,
odlišnosti při vážení a
délka spánku.
měření)

 Tabulková evidence zadaných údajů

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-3-3-01

 rozezná, pojmenuje a načrtne základní rovinné  Rovinné útvary: lomená čára, křivá čára,
útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém
bod, úsečka, přímka, polopřímka
okolí;
 Tělesa: kužel, jehlan
 rozezná a pojmenuje základní tělesa, uvede
příklady těchto těles ve svém okolí;
 pomocí stavebnic modeluje rovinné a prostorové
útvary podle zadání;

M-3-3-02

 změří délku úsečky, používá jednotky délky;
 provádí odhad délky úsečky.

 Práce s pravítkem
 Jednotky délky: milimetr, centimetr, metr,
kilometr
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Rozšiřující učivo:
- kružnice, hranol
- shodnost útvarů
Další náměty do výuky:
- využití čtverečkovaného papíru
- využití počítačových programů pro
matematiku na 1. stupni ZŠ

1. stupeň
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
M-3-1-02

 zapisuje a čte čísla v daném oboru;
 Číselný obor 0 – 1 000
 počítá po jednotkách, po desítkách a stovkách,  Rozklad čísla v desítkové soustavě

ČJL:
Orientace v textu, práce s knihou,
křížovky (sloupec, řádek), stylizace a
reprodukce odpovědí, významová
stránka slov, čtení s porozuměním,
druhy slov, dějová posloupnost.

porovnává čísla;
M-3-1-03

 zobrazí číslo na číselné ose a jejích úsecích;
 využívá číselnou osu k porovnání čísel;

M-3-1-04

 rozloží číslo v desítkové soustavě v oboru do





M-3-1-05

 Číselná osa – nástroj modelování

 Zápis čísla v desítkové soustavě
tisíce;
 Násobilka 6, 7, 8, 9
sčítá a odčítá zpaměti čísla bez přechodu
 Nejbližší, nižší a vyšší násobek čísla
násobků sta;
násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených
násobilek;
násobí zpaměti dvojciferná čísla jednociferným
činitelem mimo obor malé násobilky;
násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel;
používá závorky při výpočtech;


 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání,

násobení, dělení;
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o x
více (méně)“ a „xkrát více (méně)“;
 ovládá jednoduché řešitelské strategie;

 Řešitelské strategie: pokus-omyl, řetězení
od konce, vyčerpání všech možností,
zjednodušování
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Rozšiřující učivo:
- pohyb po číselné ose (propedeutika
záporných čísel)
- aritmetické operace i vztahy mezi
čísly v různých jazycích, různých
kontextech významových
a strukturálních
EV – Vztah člověka
k prostředí (náš životní
styl – spotřeba energie
ve spojení s „o x více

(méně)“ a „xkrát více
(méně)“)
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-3-2-01

 využívá časové údaje při řešení různých situací  Jízdní řády

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá
(zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa –
cestujeme letadlem,
lodí, autobusem,
vlakem)

z běžného života;

M-3-2-02

 eviduje složitější statické i dynamické situace
pomocí slov a tabulek;

M-3-2-03

 Teplota, teploměr, stupeň celsia
 Evidence sportovních výkonů

 čte a sestavuje tabulky násobků;
 Tabulka jako nástroj pro řešení úloh
 doplní chybějící údaje do strukturované tabulky
podle zadání;

Rozšiřující učivo:

- čtení údajů z grafů, diagramů,
tabulek
- pozorování závislostí a jejich
vlastností
- využití specifických počítačových
programů pro matematiku na 1.
stupni ZŠ
MV – Kritické čtení a - využití tabulkového procesoru (např.
Excel)
vnímání mediálních
sdělení (pěstování
kritického přístupu ke
Poznámka:
zpravodajství a reklamě
Učitel používá zjednodušený model
– tabulky cen produktů
jízdního řádu.
z reklamních letáků)

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-3-3-01

 rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné útvary,

 Klasifikace trojúhelníků (obecný,

uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí;
 třídí trojúhelníky dle délek stran, uvede příklady 
těchto útvarů ve svém okolí;
 určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran;
 pomocí stavebnic modeluje rovinné útvary
podle zadání;
M-3-3-03

 rozezná a modeluje osově souměrné rovinné

rovnostranný, rovnoramenný)
Rovinné útvary: mnohoúhelník
(čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník)
Vrchol, strana, úhlopříčka
mnohoúhelníku

 Osově souměrné rovinné útvary

útvary, uvede konkrétní příklady.

1. stupeň
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Rozšiřující učivo:
- pravoúhlý trojúhelník
- osa souměrnosti útvarů v rovině
- využití počítačových programů pro
geometrii na 1. stupni ZŠ

Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP
ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
M-5-1-01

 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení;

M-5-1-02

 čte a zapisuje čísla v daném oboru;

 Komutativnost a asociativnost

 Číselný obor 0 – 1 000 000

 počítá po statisících, desetitisících a tisících, 
používá rozvinutý zápis čísla v desítkové
soustavě;

 porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a 
jejích úsecích;
 sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti
pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice
různé od nuly);
 písemně násobí jednociferným a dvojciferným
činitelem, písemně dělí jednociferným
dělitelem;
 účelně propojuje písemné i pamětné počítání
(i s použitím kalkulátoru);
 používá římské číslice při zápisu čísel;
M-5-1-03

Písemné algoritmy sčítání, odčítání,
násobení a dělení
Římské číslice
Hospodaření domácnosti: rozpočet,
příjmy a výdaje domácnosti

ČJL:
Správný zápis slovních úloh,
stylizace a reprodukce odpovědí,
čtení s porozuměním, dějová
posloupnost.

Rozšiřující učivo:
- znázornění celého záporného čísla na
číselné ose
- kmenové zlomky v kontextu části

 zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce,

 Zaokrouhlování čísel
desetitisíce, tisíce, sta a desítky;
 Odhad a kontrola výsledku
 provádí odhady a kontroluje výsledky
 Práce s kalkulátorem
početních operací (sčítání a jeho kontrola
záměnou sčítanců, odčítání a jeho kontrola
sčítáním, dělení a jeho kontrola násobením);
 provádí kontrolu výpočtů pomocí kalkulátoru;
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M-5-1-04

 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání,

násobení, dělení a slovní úlohy se dvěma
početními operacemi;
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o
x více (méně)“ a „xkrát více (méně)“;

 Matematizace reálné situace

EV – Vztah člověka
k prostředí (naše obec –
využití přírodních
zdrojů nacházejících se
v blízkosti bydliště ve
spojení s „o x více
(méně)“ a „xkrát více
(méně)“)

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-5-2-01

 provádí a zapisuje jednoduchá pozorování

 Zásady sběru a třídění dat

(např. měření teploty);
M-5-2-02

 používá tabulky k evidenci, modelování a

 Strukturovaná tabulka
řešení různých situací;
 Sloupkové diagramy
 doplňuje údaje, které chybí ve strukturované
tabulce;
 vytvoří na základě jednoduchého textu
tabulku a sloupkový diagram;
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-5-3-01

 dodržuje zásady rýsování;

 Zásady rýsování

 narýsuje přímku, vyznačí polopřímku;
 Rýsování jednoduchých rovinných útvarů
 narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík;  Čtvercová síť
 narýsuje kružnici s daným středem
a poloměrem;
 narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve
čtvercové síti;
M-5-3-02

 měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky

 Jednotky délky a jejich převody:

délky a převodní vztahy mezi nimi;
milimetr, centimetr, metr, kilometr
 sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná úsečky  Grafické sčítání a odčítání úseček
podle délky;
 Obvod mnohoúhelníku
 určí délku lomené čáry a obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran;
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VMEGS – Objevujeme
Evropu a svět (naše
vlast a Evropa, Evropa
a svět – sběr údajů
o teplotě a jejich
porovnání v různých
částech světa)

AJ:
Zápis hodin, dnů, měsíců a roků.

Rozšiřující učivo:
- další rovinné útvary, např. pravý úhel
a pravidelné mnohoúhelníky
- sítě těles, papírové modely těles,
stavby těles podle půdorysu
Další náměty do výuky:

- využití počítačových programů pro
geometrii na 1. stupni ZŠ

M-5-3-03

 sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky pomocí


M-5-3-04

trojúhelníku s ryskou;
určí vzájemnou polohu přímek v rovině;

 určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce,


 Vzájemná poloha přímek v rovině:
rovnoběžky, různoběžky, kolmice

 Jednotky obsahu: mm2, cm2, m2

obdélníku, trojúhelníku a obsahy porovná;
používá základní jednotky obsahu;

M-5-3-05

 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti

 Osová souměrnost rovinného útvaru
jednoduché osově souměrné útvary;
 určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru;
 rozpozná a využije osovou souměrnost i
v praktických činnostech a situacích;
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

M-5-4-01

 využívá úsudek pro řešení jednoduchých
slovních úloh a problémů.

 Řešení úloh úsudkem
 Číselné a obrázkové řady

1. stupeň
Ročník: pátý
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OSV – Osobnostní
Rozšiřující učivo:
rozvoj – Rozvoj
- algebrogramy, magické čtverce,
schopností poznávání
pyramidy, zašifrované příklady,
(cvičení dovednosti
sudoku
zapamatování, řešení - součtové trojúhelníky, násobilkové
obdélníky
problémů); Kreativita
(cvičení pro rozvoj
Poznámka:
základních rysů
Učitel v hodinách využívá uvolněné
kreativity – skupinová
úlohy výzkumu TIMSS a úlohy
práce žáků)
z mezinárodní soutěže Klokan.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
M-5-1-02

 čte a zapisuje čísla v daném oboru;

 Číselný obor 0 – miliarda
 počítá po milionech, používá rozvinutý zápis
 Písemné algoritmy sčítání, odčítání,
čísla v desítkové soustavě;
násobení a dělení
 porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a
jejích úsecích;
 písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla;
 písemně odčítá dvě přirozená čísla;
 písemně násobí až čtyřciferným činitelem;
 písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným
dělitelem;
 účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s
použitím kalkulátoru);

ČJL:
Správný zápis slovních úloh,
stylizace a reprodukce odpovědí,
čtení s porozuměním.
AJ:
Aplikace jednoduchých početních
operací v oboru přirozených čísel,
porovnávání větší, menší.

Rozšiřující učivo:

- vyjadřování části celku zlomkem se
jmenovatelem 10 nebo 100
M-5-1-03

 zaokrouhluje přirozená čísla na miliony;

 Zaokrouhlování

 řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života

 Fáze řešení problému: zápis, grafické

 provádí odhady a kontroluje výsledky početních
operací v daném oboru;
 provádí kontrolu výpočtu pomocí kalkulátoru;
M-5-1-04

s využitím matematizace reálné situace;

znázornění, stanovení řešení, odhad a
kontrola výsledku, posouzení reálnosti
výsledku, formulace odpovědi
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EV – Vztah člověka
k prostředí (naše obec:
přírodní zdroje, náš
životní styl: energie a
odpady – komplexní
pojetí úloh včetně
pochopení významu a

nezbytnosti
ekologického chování)
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-5-2-01

M-5-2-02

 vybírá z textu data podle zadaného kritéria;

 Statistické údaje a jejich reprezentace

 zjistí požadované údaje z kruhového diagramu,  Kruhový diagram
ve kterém nejsou k popisu použita procenta;
 Finanční produkty: úspory

MV – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení (pěstování
kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě
– využití jednoduchých
diagramů); Interpretace
vztahů mediálních
sdělení a reality
(identifikace
zjednodušení
mediovaných sdělení)

AJ:
Porovnání některých statistických
údajů anglicky mluvících zemí.

Rozšiřující učivo:
další typy diagramů
Další náměty do výuky:

- využití tabulkového kalkulátoru ke
zpracování dat

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-5-3-01

 při konstrukcích rovinných útvarů využívá
elementární geometrické konstrukce a základní
vlastnosti těchto útvarů;

M-5-3-03

 sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici
vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku
s ryskou;

M-5-3-04

 Konstrukce čtverce a obdélníku
 Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného
a rovnoramenného trojúhelníku

 Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným
bodem

 určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce,  Složené obrazce ve čtvercové síti
který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky
a obsahy porovná;

Další náměty do výuky:
- slovní úlohy na obsahy obdélníku,
čtverce (práce s plánem bytu –
velikost koberce, nákup tapet,
obložení, podlahové plochy apod.)
- geometrie a výtvarné umění
- využití počítačových programů pro
geometrii na 1. stupni ZŠ
Další náměty do výuky:
- origami ve čtvercové síti

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
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M-5-4-01

 ovládá některé řešitelské strategie, v průběhu

řešení nestandardních úloh objevuje zákonitosti
a využívá je.

 Magické čtverce, pyramidy, sudoku
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OSV – Osobnostní
rozvoj – Rozvoj
schopností poznávání
(cvičení dovednosti
zapamatování, řešení
problémů); Kreativita
(cvičení pro rozvoj
základních rysů
kreativity)

Rozšiřující učivo:

- zašifrované příklady, hlavolamy,
rébusy

2. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.
Vzdělávací obsah zahrnuje čtyři tematické okruhy, které navazují na okruhy formulované pro 1. stupeň:
1.
2.
3.
4.

číslo a proměnná – žáci porozumí pojmům přirozené číslo, celé a racionální číslo; důkladná znalost operací s těmito čísly umožní žákům pochopit základní pojmy algebry, které jsou
nezbytné pro práci s výrazy a rovnicemi;
závislosti, vztahy a práce s daty – žáci porozumí základním pojmům statistiky a umí je aplikovat v úlohách z běžného života, využívají tabulky, diagramy a grafy jednoduchých
závislostí;
geometrie v rovině a v prostoru – žáci se naučí základní orientaci v rovině a prostoru; dokážou popsat, změřit a sestrojit daný geometrický útvar, spočítat obsahy, povrchy a objemy
různých geometrických útvarů v rovině a prostoru;
nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení, jejich argumentační dovednosti a dovednosti modelování v matematice.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy
a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a AJ.

Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Hospodaření domácnosti –
rozpočet domácnosti; Peníze – inflace; Finanční produkty – úročení.

Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je
uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Hodnoty, postoje,
praktická etika;
Výchova demokratického občana (VDO): Formy participace občanů v politickém životě;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět;
Environmentální výchova (EV): Základní podmínky života; Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí;
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.
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Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:

2. stupeň
Ročník

6.

7.

8.

9.

Počet hodin

4

5

5

4

Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika je vyučován v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, v osmém a devátém ročníku je jedna vyučovací
hodina týdně dělená na dvě skupiny. K výuce matematiky je využívána i multimediální a počítačová učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky matematiky
jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, korespondenční semináře a programy podporující zájem žáků o matematiku (interaktivní výstavy, exkurze apod.). K rozvíjení
matematické gramotnosti napomáhají i volitelné předměty uvedené v učebním plánu a zájmové útvary.

Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách matematiky se žáci názorně seznamují s přechodem od konkrétního k abstraktnímu, s tvůrčím přístupem při řešení podnětných úloh, s výhodami spolupráce při řešení
problémů, s nutností přesného vyjádření myšlenek a s jejich obhajobou. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé matematiky využívají následující postupy, metody a
formy práce:

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
-

postupnou abstrakcí a zobecňováním vede žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů;
umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat jednoduché matematické texty, vyhledávat informace v tištěné i elektronické podobě, získávat soubory dat k dalšímu
zpracování;
pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků;
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-

prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu;
zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praxi;
používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a
znázorňování.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:

-

vhodně formulovanými a přiměřeně obtížnými úkoly vede žáky k důkladné analýze, k plánu řešení, k volbě vhodného postupu při řešení problému (využití tradičních i digitálních
prostředků), k odhadu a vyhodnocení reálnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám;
na základě pokusů nebo zkušeností žáků rozvíjí jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz, které žáci ověřují nebo vyvracejí pomocí protipříkladů;
prostřednictvím vhodně volených příkladů vede žáky k osvojení induktivního a deduktivního přístupu při řešení problému.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
-

důslednou kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka matematiky;
důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci výsledků;
cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili;
vhodně využívá cizí jazyk (zejména angličtinu) a ICT, aby připravil žáky pro vstup do soudobé společnosti a vědeckého světa matematiky.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:

-

vytvářením vhodných příležitostí k aktivní diskusi vede žáky k obhajobě vlastního názoru, k jeho případné změně na základě zjištění nových informací;
organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:

-

zařazuje občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivuje k uplatnění matematiky v různých oborech lidské činnosti (např. informatika, finanční gramotnost, statistika
a její interpretace) a k zamyšlení nad věrohodností informací (např. dotazníková šetření).
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
-

pestrým výběrem netradičních úloh rozvíjí u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých oborů;
zařazováním vhodných situací ve výuce vede žáky k efektivnímu používání pomůcek, kalkulátoru a informačních a komunikačních technologií;
vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.
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2. stupeň
Ročník: šestý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
M-9-1-01

 čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí je









M-9-1-02

 Desetinná čísla

na číselné ose;

zpaměti a písemně provádí početní operace
s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení

a dělení desetinného čísla děliteli 10, 100, 1 000),
využívá komutativnost a asociativnost sčítání
a násobení;

převádí jednotky délky a hmotnosti v oboru
desetinných čísel;
provádí jednoduché výpočty (sčítá, odčítá, násobí,
dělí) v prostředí tabulkového kalkulátoru
i s použitím funkce SUMA;
čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je na číselné
ose;
vyjádří část celku graficky i zlomkem;
sečte zlomky se stejným jmenovatelem;
vysvětlí pojem číselný výraz, určí hodnotu
číselného výrazu v daném oboru;

 ovládá a používá pravidla pro zaokrouhlování

desetinných čísel;
 provádí odhady početních operací s desetinnými
čísly s danou přesností;
 účelně využívá kalkulátor, využívá formát čísla při
zaokrouhlení v tabulkovém kalkulátoru;

Algoritmy početních operací
v prostředí tabulkových kalkulátorů
Zlomky: polovina, čtvrtina, třetina,
pětina, zlomky se jmenovatelem 10 a
100 (desetinné zlomky)
Číselný výraz

Rozšiřující učivo:
- záporná čísla
- zlomky bez omezení
- základní množinová
symbolika, intervaly
Další náměty do výuky:
- starověké kultury a zápis čísel
- zajímavé vlastnosti
přirozených čísel a prvočísel
- propedeutika používání
proměnné v matematice
Poznámka:

 Zaokrouhlování desetinných čísel
 Formát čísla v tabulkovém kalkulátoru
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Učitel vede žáky
k přehlednému zápisu.

M-9-1-03

 vysvětlí základní pojmy týkající se dělitelnosti
přirozených čísel;
 určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané
přirozené číslo dělitelné;
 určí nejmenší společný násobek a největší
společný dělitel dvou až tří přirozených čísel,
používá algoritmus rozkladu čísla na součin
prvočísel;
 modeluje a řeší úlohy s využitím dělitelnosti v
oboru přirozených čísel;

M-9-1-04

 převede desetinné číslo na desetinný zlomek a
naopak;

M-9-1-09

 vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje


 Dělitelnost přirozených čísel, základní



pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, číslo
složené, sudé a liché číslo, společný
násobek, společný dělitel, největší
společný dělitel (D), nejmenší společný
násobek (n), soudělná a nesoudělná
čísla
Znaky dělitelnosti dvěma, třemi, pěti a
deseti (čtyřmi, šesti, osmi, devíti, stem)

 Převod desetinných zlomků
a desetinných čísel

 Slovní úlohy

reálné situace, ve kterých uplatňuje osvojené
početní operace s desetinnými čísly a zlomky;
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a
ověří ho zkouškou;

EV – Základní podmínky
života (energie: využívání
energie, možnosti a způsoby
šetření, přírodní zdroje: zdroje
surovinové a energetické a
jejich vyčerpatelnost – využití
statistických údajů při tvorbě
úloh); Vztah člověka
k prostředí (náš životní styl:
energie, odpady – komplexní
úlohy k formování
ekologického myšlení žáků)

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-9-2-01

 vyznačí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic na
základě zadaných souřadnic, zapíše souřadnice
daného bodu;
 spočítá aritmetický průměr a aplikuje jej
v úlohách z praxe;
 vkládá data do tabulky v prostředí tabulkového
kalkulátoru, seřadí data v tabulce podle jednoho
kritéria;

 Pravoúhlá soustava souřadnic

 Aritmetický průměr
 Využití tabulkového kalkulátoru k práci
s daty
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MV – Kritické čtení a vnímání Další náměty do výuky:
mediálních sdělení (pěstování
- zpracování jednoduchého
kritického přístupu
statistického šetření
ke zpravodajství a reklamě –
porovnávání a třídění údajů)

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-9-3-01

 využívá při řešení úloh a jednoduchých

 Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
praktických problémů vzájemnou polohu dvou
 Trojúhelníková nerovnost
přímek v rovině, totožné, kolmé a rovnoběžné
 Shodnost geometrických útvarů
přímky, vzdálenost bodu od přímky;
 při řešení problému provádí rozbor (náčrt) úlohy a
rozhodne, zda zvolit pro řešení známý algoritmus,
nebo řešit úlohu úsudkem;
 při řešení úloh používá trojúhelníkovou
nerovnost;
 rozpozná shodné geometrické útvary;
 používá příslušnou matematickou symboliku;

ČJL:
Souměrnost písmen, písma,
souměrnost v českém jazyce.

Rozšiřující učivo:
- střední příčka trojúhelníku
- shodné geometrické útvary
v přírodě
- význam těžiště ve fyzice
Další náměty do výuky:

M-9-3-02

 rozezná základní rovinné útvary a určí jejich







M-9-3-03

vzájemnou polohu;
rozlišuje a používá různé druhy čar;
modeluje úhel pomocí polorovin, rozlišuje druhy
úhlů podle jejich velikosti (ostrý, tupý, pravý,
přímý), odhaduje jejich velikost;
charakterizuje vlastnosti dvojic úhlů (vrcholové,
vedlejší, střídavé, souhlasné);
používá pro označení úhlů písmena řecké
abecedy;
třídí a popisuje trojúhelníky (rozdělení podle
délky stran a velikosti vnitřních úhlů);
charakterizuje a používá vlastnosti úhlu
v trojúhelníku, vlastnosti výšky a těžnice
trojúhelníku;
vysvětlí pojem pravidelný mnohoúhelník;


 určuje velikost úhlu pomocí úhloměru a výpočtem,

využívá vlastnosti dvojic úhlů;
 používá jednotky velikosti úhlu a převody mezi nimi;
 sčítá a odčítá úhly graficky i početně;
 graficky i početně násobí a dělí úhel dvěma;

 Základní rovinné útvary: bod, přímka,







polopřímka, úsečka, čtyřúhelník,
trojúhelník, kruh, kružnice, polorovina
Druhy čar
Úhel a jeho velikost
Druhy trojúhelníků
Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
Výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku
Pravidelný mnohoúhelník

 Jednotky velikosti úhlu
 Operace s úhly
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- symetrie a asymetrie
- fraktály
Poznámka:
Učitel využívá v hodinách
grafické geometrické
programy.

M-9-3-04

 používá a převádí jednotky délky a obsahu;

 využívá centimetrovou čtvercovou síť pro výpočet
obvodu a obsahu mnohoúhelníků;
 odhaduje a vypočítá obvod a obsah čtverce,
obdélníku a trojúhelníku;
M-9-3-06

 sestrojí různé velikosti úhlů (i bez použití

M-9-3-07

 vysvětlí pojem shodnost trojúhelníků,

trojúhelníku, mnohoúhelníku

 Konstrukce rovinných útvarů: úhlu,
úhloměru), přenese úhel, porovná dva úhly;
trojúhelníku, čtyřúhelníku
 sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku;
 Výšky, těžnice a těžiště trojúhelníku
 sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník;
 sestrojí trojúhelník ze zadaných údajů sss, sus, usu  Pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník
(provede rozbor úlohy a náčrt bez zápisu postupu
konstrukce);
 sestrojí čtyřúhelník s využitím rovnoběžnosti a
kolmosti přímek (provede rozbor úlohy a náčrt
bez zápisu postupu konstrukce);


M-9-3-08

 Obsah a obvod čtverce, obdélníku,

matematicky jej vyjádří;
používá věty o shodnosti trojúhelníků k řešení
geometrických úloh;

 Věty o shodnosti trojúhelníků

 přiřadí k sobě vzor a obraz, rozezná samodružný  Osová souměrnost

VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa – osová
souměrnost v architektuře a
přírodě)

 charakterizuje krychli a kvádr,
 využívá při řešení úloh metrické a polohové

 Krychle a kvádr

VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa – tělesa
v architektuře a přírodě)

 používá a převádí jednotky délky, obsahu a

 Objem a povrch krychle a kvádru

bod a samodružný útvar, charakterizuje osově
souměrné útvary;
 sestrojí osu úhlu a úsečky;
 rozpozná útvary souměrné podle osy, určí osu
souměrnosti, sestrojí obraz rovinného útvaru
v osové souměrnosti;
M-9-3-09

vlastnosti krychle a kvádru;

M-9-3-10


M-9-3-11

objemu;
odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a
kvádru;

 načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru, tělesa

 Síť krychle a kvádru

vymodeluje;

24

M-9-3-12

 načrtne a sestrojí krychli a kvádr ve volném
rovnoběžném promítání;

M-9-3-13

 řeší aplikační geometrické úlohy na výpočet

M-9-4-01

 doplní číselnou a obrázkovou řadu;

 Postup při řešení slovní úlohy
obsahu a obvodu rovinných útvarů (čtverec,
obdélník, trojúhelník), povrchu a objemu těles
(krychle, kvádr), při řešení úloh provede rozbor
úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku;
 řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
vlastností trojúhelníku, osově souměrných
rovinných útvarů, při řešení úloh provede rozbor
úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku;
 účelně využívá při výpočtech kalkulátor;
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
 doplní početní tabulky, čtverce a jiné obrazce;
 vysvětlí způsob řešení úlohy;

M-9-4-02

 Volné rovnoběžné promítání

 rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar podle
zadaných údajů, při řešení využívá vlastnosti
rovinných a prostorových geometrických útvarů.

 Číselné a obrázkové řady

Poznámka:

 Početní obrazce
 Úlohy o šachovnicích a tabulkách

 Vlastnosti rovinných a prostorových
geometrických útvarů

2. stupeň
Ročník: sedmý
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Učitel využívá uvolněných
úloh výzkumu TIMSS.
OSV – Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopností poznávání
(cvičení dovednosti
zapamatování, řešení
problémů); Kreativita (cvičení
pro rozvoj základních rysů
kreativity)

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Žák:
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
M-9-1-01

 čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné












M-9-1-02

 Celá čísla
a záporné, určí číslo opačné;
 Absolutní hodnota čísla
znázorní celá čísla na číselné ose a porovná je;
 Zlomky
provádí početní operace (sčítání, odčítání,
 Racionální čísla
násobení a dělení) v oboru celých čísel;
určí absolutní hodnotu celého čísla a uvede její
praktický význam;
zapíše převrácený zlomek, rozšíří a zkrátí zlomek,
zapíše zlomek v základním tvaru, převede
smíšené číslo na zlomek a naopak, upraví složený
zlomek;
provádí početní operace se zlomky (sčítání,
odčítání, násobení a dělení);
vyjádří racionální čísla více způsoby a vzájemně
je převádí (zlomky, desetinná čísla);
provádí početní operace (sčítání, odčítání,
násobení a dělení) v oboru racionálních čísel;
zapíše periodické číslo a porovná ho s jinými
čísly;
určí hodnotu číselného výrazu v daném oboru;
účelně využívá kalkulátor a tabulkový kalkulátor
při provádění početních operací v oboru
racionálních čísel;

 používá pravidla pro zaokrouhlování racionálních  Zaokrouhlování racionálních čísel
čísel;

 provádí odhady výsledků početních operací
s racionálními čísly s danou přesností;
M-9-1-03

 využívá nejmenší společný násobek při určování  Společný jmenovatel zlomků
společného jmenovatele zlomků;
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Rozšiřující učivo:
- dvojková soustava a další
soustavy

Další náměty do výuky:
- historický vývoj záporného čísla

M-9-1-04

 rozlišuje a využívá pojmy procento, základ, počet  Procenta
procent, procentová část, promile;
 Poměr
 vyjádří část celku procentem, desetinným číslem,
zlomkem;
 užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu
celek – část;
 navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek –
část;

M-9-1-05

 dělí celek na části v daném poměru, změní číslo

 Poměr, zvětšení, zmenšení

v daném poměru;
 Trojčlenka
 upravuje poměr rozšiřováním a krácením;
 Měřítko plánu a mapy
 vysvětlí, co znamená postupný a převrácený
poměr, zapíše jej a upraví;
 používá pojem úměra a vypočítá neznámý člen
úměry;
 řeší aplikační úlohy s využitím poměru a
trojčlenky;
 využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu, odvodí
měřítko mapy (plánu) ze zadaných údajů;
M-9-1-06

VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá (zážitky a
zkušenosti z Evropy a světa
– použití map, navigace,
GPS)

 určí z textu úlohy, které z hodnot (počet procent,  Finanční matematika
procentová část a základ) jsou zadány a které má
vypočítat, provede výpočet;
 rozhodne, zda zvolit pro řešení úlohy známý
algoritmus, nebo zda řešit úlohu úsudkem,
provede odhad výsledku a ověří správnost svého
řešení;
 řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční
matematiky (úrok);

M-9-1-09

 vytváří a řeší úlohy, modeluje a matematizuje


reálné situace, ve kterých uplatňuje osvojené
početní operace s celými a racionálními čísly;
posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a
ověří ho zkouškou;

 Slovní úlohy
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EV – Základní podmínky
života (energie: využívání
energie, možnosti a způsoby
šetření, přírodní zdroje:
zdroje surovinové
a energetické a jejich

vyčerpatelnost – s využitím
procentového počtu)
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-9-2-01

 doplňuje a vytváří tabulky, orientuje se v nich;
 orientuje se v sloupkových a kruhových
diagramech, ze vstupních dat vytvoří vhodný
diagram;
 využívá graf přímé a nepřímé úměrnosti při
zpracování dat;
 účelně využívá tabulkový kalkulátor;

 Tabulky, grafy, diagramy

 Přímá a nepřímá úměrnost
 Hospodaření domácnosti: rozpočet
domácnosti

VMEGS – Objevujeme
Rozšiřující učivo:
Evropu a svět (naše vlast
- základy statistiky
a Evropa, Evropa a svět –
práce se statistickými údaji
Další náměty do výuky:
při porovnávání
životní úrovně v různých
- seznámení s grafickými
částech světa)
kalkulátory
MV – Kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení (pěstování
kritického přístupu
ke zpravodajství a reklamě –
vhodné použití typu
diagramů v mediálním
sdělení)

M-9-2-02

 porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat


M-9-2-03

v tabulkách, grafech a diagramech;
vybere data tabulky podle jednoho kritéria
s pomocí tabulkového kalkulátoru, setřídí data
v tabulce podle více kritérií;

 rozpozná přímou a nepřímou úměrnost

 Tabulky, grafy, diagramy
 Třídění dat

 Přímá a nepřímá úměrnost

v příkladech reálného života;
 určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti z textu
úlohy, z tabulky a grafu;
 sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti;
 využívá vztahy a grafy přímé a nepřímé úměrnosti
k řešení aplikačních úloh a problémů;
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-9-3-02

 třídí a popisuje čtyřúhelníky;

 rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a
lichoběžníků;
 využívá vlastnosti čtyřúhelníků při řešení úloh;
M-9-3-04

 odhaduje a vypočítá obvod obecného

 Čtyřúhelníky (rovnoběžníky

Rozšiřující učivo:

a lichoběžníky)

- kružnice ve spojení s rovinnými
útvary

 Obvod a obsah čtyřúhelníků

Poznámka:

čtyřúhelníku;

Učitel využívá v hodinách
grafické geometrické programy.

 odhaduje a vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku
a lichoběžníku;
M-9-3-06

 sestrojí čtyřúhelník ze zadaných údajů (provede

 Konstrukce čtyřúhelníku

rozbor úlohy a náčrt bez zápisu konstrukce);
M-9-3-08

 přiřadí k sobě vzor a obraz, určí střed


M-9-3-09

souměrnosti, rozezná samodružný bod
a samodružný útvar, charakterizuje středově
souměrný útvar;
rozpozná útvary souměrné podle středu
souměrnosti a sestrojí obraz útvaru ve středové
souměrnosti;

 Středová souměrnost

 rozlišuje pojmy rovina a prostor, správně používá  Hranoly
pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, stěnová a
tělesová úhlopříčka;
 charakterizuje kolmý hranol, pravidelný hranol;
 pracuje s půdorysem a nárysem kolmého hranolu;

M-9-3-10

 odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolu;

 Objem a povrch hranolu

M-9-3-11

 načrtne a sestrojí sítě kolmých hranolů a tělesa

 Síť kolmého hranolu

vymodeluje;
M-9-3-12

 načrtne hranol ve volném rovnoběžném

 Volné rovnoběžné promítání

promítání;
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VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá (zážitky a
zkušenosti z Evropy a světa
– středová souměrnost
v architektuře a přírodě)

M-9-3-13

 řeší aplikační slovní úlohy s využitím znalostí o


M-9-4-01

 Postup při řešení aplikační slovní úlohy
obsahu a obvodu čtyřúhelníků, s využitím znalostí s využitím znalostí geometrie v rovině
o hranolech, o středově souměrných rovinných
a prostoru
útvarech, při řešení úloh provede rozbor úlohy a
náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku;
účelně využívá kalkulátor;
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

 doplní číselnou řadu v oboru celých a racionálních  Číselné řady v oboru celých
čísel, doplní obrázkovou řadu;
 doplní početní tabulky, čtverce či jiné obrazce;
 prezentuje způsob řešení úlohy;

M-9-4-02

 rozdělí nebo vytvoří geometrický útvar podle

a racionálních čísel, obrázkové řady
 Početní obrazce
 Prezentace řešení úlohy

 Postupy při řešení netradičních

zadaných parametrů s využitím vlastností
rovinných a prostorových geometrických útvarů.

geometrických úloh

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

OSV – Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopností
poznávání (cvičení
dovednosti zapamatování,
řešení problémů); Kreativita
(cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity –
práce ve skupině)

Rozšiřující učivo:

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

posloupnosti a řady
Poznámka:
Učitel využívá v hodinách
grafické geometrické programy.

2. stupeň
Ročník: osmý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

Žák:
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
M-9-1-01

 rozlišuje pojmy umocňování a odmocňování;

 Druhá mocnina a odmocnina
30

Rozšiřující učivo:

 určuje zpaměti druhou mocninu čísel 1 – 20 a
odmocninu těchto mocnin, určuje druhou mocninu
a odmocninu přirozených a desetinných čísel
pomocí tabulek a kalkulátoru;
 ovládá pravidla pro umocňování a odmocňování
zlomku a součinu dvou čísel;
 určuje hodnotu číselného výrazu s druhou
mocninou a odmocninou;
 využívá geometrický význam druhé mocniny
v praxi;
M-9-1-07





M-9-1-09

Další náměty do výuky:
- propedeutika využití parametru v
matematice

 vysvětlí pojem proměnná, výraz s proměnnou,


M-9-1-08

- mocniny s přirozeným
mocnitelem
- zápis čísla v desítkové soustavě
pomocí mocnin deseti, ve tvaru
a.10n, kde a < 10

 Výrazy s proměnnou
člen výrazu, jednočlen, mnohočlen, rovnost dvou  Mnohočleny maximálně druhého
výrazů;
stupně
zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými (a  Vzorce v tabulkovém kalkulátoru
naopak), vypočte hodnotu výrazu pro dané
hodnoty proměnných;
provádí početní operace (sčítání, odčítání,
násobení, dělení) s mnohočleny, výsledný
mnohočlen je nejvýše druhého stupně;
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vytýkání;
umocní dvojčleny a rozloží dvojčleny na součin
pomocí vzorců (a + b)2,
(a – b)2, a2 – b2;

 využívá tabulkový kalkulátor;
 řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav  Lineární rovnice
a provádí zkoušku správnosti řešení rovnice;
 Výpočet neznámé ze vzorce
 rozhodne, jestli má rovnice jedno řešení,
nekonečně mnoho řešení, nebo nemá řešení;
 sestaví rovnici ze zadaných údajů slovní úlohy;
 vyjádří neznámou ze vzorce;
 matematizuje reálné situace využitím vlastnosti
rovnic, při řešení úloh označí neznámou a sestaví
rovnici;
 posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a
ověří ho zkouškou.

 Matematizace reálné situace s použitím
proměnné
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EV – Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí (doprava a životní
prostředí: druhy dopravy
a ekologická zátěž, doprava
a globalizace); Základní

podmínky života (energie:
využívání energie, možnosti
a způsoby šetření, přírodní
zdroje: zdroje surovinové
a energetické a jejich
vyčerpatelnost);
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-9-3-01

 vysvětlí pojmy odvěsna a přepona v pravoúhlém  Pravoúhlý trojúhelník
trojúhelníku;
 Pythagorova věta
 používá Pythagorovu větu pro výpočet třetí strany
pravoúhlého trojúhelníku;
 vypočítá délku hrany, tělesovou a stěnovou
úhlopříčku krychle a kvádru;
 řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty,
situaci načrtne, odhadne výsledek a ověří jeho
reálnost, využívá potřebnou matematickou
symboliku;

M-9-3-02

 definuje a sestrojí kružnici a kruh, vysvětlí vztah

Rozšiřující učivo:
- vzorce a jejich geometrické
zobrazení
- elipsa
- goniometrické funkce pro
pravoúhlý trojúhelník
Další náměty do výuky:

 Kruh, kružnice

mezi poloměrem a průměrem;

- propedeutika důkazů
matematických vět

 určí vzájemnou polohu kružnice a přímky (tečna,
sečna, vnější přímka), vzájemnou polohu dvou
kružnic (body dotyku) a narýsuje je;

M-9-3-04

 účelně používá tvar zápisu Ludolfova čísla


M-9-3-05

 pomocí množiny všech bodů dané vlastnosti


M-9-3-06

(desetinné číslo, zlomek);
vypočítá obvod a obsah kruhu a délku kružnice
pomocí vzorců;
charakterizuje osu úhlu, osu úsečky a sestrojí je;
využívá Thaletovu kružnici při řešení úloh,
sestrojí tečnu ke kružnici z bodu vně kružnice;

 sestrojí rovinné útvary dle zadaných prvků;

 při řešení konstrukční úlohy provádí rozbor úlohy,
náčrt, diskusi o počtu řešení, zapisuje postup
konstrukce s využitím matematické symboliky
(případně ji kombinuje se slovním vyjádřením);

Poznámka:

 Obvod a obsah kruhu
 Délka kružnice
 Množiny bodů dané vlastnosti
 Thaletova kružnice a věta

 Konstrukce rovinných útvarů:
trojúhelníku, čtyřúhelníku
(rovnoběžníku, lichoběžníku), kružnice
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Učitel využívá v hodinách
grafické geometrické programy.

 narýsuje kružnici opsanou a vepsanou
trojúhelníku;

M-9-3-09

M-9-3-10

 charakterizuje válec a kouli;

 pracuje s půdorysem a nárysem válce a koule;

 Válec
 Koule

 odhaduje a vypočítá objem a povrch válce a

 Objem a povrch válce a koule

VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá (zážitky a
zkušenosti z Evropy a světa
– tělesa v architektuře
a přírodě)

koule;
M-9-3-11

 načrtne a sestrojí síť válce, válec vymodeluje;

 Síť válce

M-9-3-12

 načrtne obraz rotačního válce v rovině;

 Volné rovnoběžné promítání

M-9-3-13

 řeší aplikační slovní úlohy s využitím osvojených  Postup při řešení aplikační slovní úlohy


M-9-4-01

znalostí o válci a kouli, při řešení úloh provede
rozbor úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsledku;
účelně využívá kalkulátor;
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

 řeší kombinatorické úlohy úsudkem a vysvětlí

 Kombinační úsudek v úlohách

způsob řešení;
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OSV – Osobnostní rozvoj – Rozšiřující učivo:
Rozvoj schopností
- kombinatorika (permutace,
poznávání (cvičení
variace, kombinace)

M-9-4-02

 využívá při řešení netradičních geometrických
úloh prostorovou představivost.

 Prostorová představivost

dovednosti zapamatování,
řešení problémů); Kreativita
Další náměty do výuky:
(cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity) - algoritmy (Hanojská věž)
Poznámka:
Učitel využívá uvolněných úloh
výzkumu TIMSS.

2. stupeň
Ročník: devátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

OSV – Morální rozvoj –
Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
(dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování
z hlediska různých typů
problémů); Hodnoty,
postoje, praktická etika
(vytváření povědomí
o kvalitách typu

Rozšiřující učivo:

Žák:
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
M-9-1-06

 objasní a používá základní pojmy finanční

 Základy finanční matematiky
matematiky (jistina, úroková míra, úrok,
 Peníze: inflace
úrokovací doba, daň, inflace);
 Finanční produkty: úročení
 vypočítá úrok z vkladu za jeden rok a daň z úroku;
 získá základní informace o půjčkách a úvěrech;
 řeší aplikační úlohy na procenta;
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- lomený výraz
- složené úrokování
- produkty bank a peněžních
ústavů (bankovní karty, mince,
bankovky, měna)
- grafické řešení soustavy dvou
rovnic

odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování)
M-9-1-07

 určí hodnotu výrazu s využitím tabulkového

 Tabulkový kalkulátor

 řeší soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými

 Soustavy lineárních rovnic o dvou

kalkulátoru;

M-9-1-08



metodou dosazovací a sčítací;
řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor úlohy,
pro řešení zvolí známý algoritmus nebo řeší úlohu
úsudkem, provede zkoušku správnosti řešení;

neznámých

EV – Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí (doprava a životní
prostředí: energetické zdroje
dopravy a její vlivy
na prostředí, druhy dopravy
a ekologická zátěž, doprava
a globalizace)

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-9-2-01

 vysvětlí základní statistické pojmy (statistický

 Základy statistiky

soubor, statistická jednotka, statistický znak,
 Typy diagramů
statistické šetření) a používá je;
 určí četnost, aritmetický průměr, modus, medián;
 provede jednoduché statistické šetření, zapíše jeho
výsledky a zvolí vhodný diagram k jejich
znázornění;
 účelně využívá tabulkový kalkulátor, výpočty
provádí pomocí vzorců a funkcí, jež nabízí
tabulkový kalkulátor
 v tabulkovém kalkulátoru vytváří grafy,
k reprezentaci dat volí vhodný typ grafu;
M-9-2-04

 rozhodne, zda je daná závislost mezi dvěma

veličinami funkcí, uvede příklady z běžného
života;
 určí definiční obor funkce, obor hodnot, funkční
hodnotu;
 vyjádří lineární funkci, konstantní funkci, přímou
a nepřímou úměrnost tabulkou, rovnicí, grafem;
 účelně využívá tabulkového kalkulátoru
k vyjádření funkce;

 Funkce
 Grafy funkcí

VMEGS – Objevujeme
Evropu a svět (naše vlast a
Evropa, Evropa a svět –
porovnávání statistických
údajů)

ČJL:
Rozpoznání manipulativní
komunikace v masmédiích.

AJ:
MV – Kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení (pěstování
kritického přístupu
ke zpravodajství a reklamě)

Vyhodnocení výsledků portfolia
grafem.

Rozšiřující učivo:

- kvadratická funkce
VDO – Formy participace
občanů v politickém životě
(volební systémy
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a demokratické volby
a politika)
M-9-2-05

 odhalí funkční vztah v textu úlohy;
 Funkční vztah
 využívá znalostí o funkcích k řešení praktických
úloh;
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-9-3-07

 rozlišuje shodné a podobné rovinné útvary;

 určí poměr podobnosti z rozměru útvaru a naopak
(na základě poměru podobnosti určí rozměry
útvarů);
 využívá věty o podobnosti trojúhelníků (věta sss,
uu, sus);
M-9-3-09

 charakterizuje jehlan a kužel;

 Jehlan a rotační kužel

 odhaduje a vypočítá objem a povrch jehlanu a

 Objem a povrch jehlanu a kužele

 pracuje s půdorysem a nárysem jehlanu a kužele;
 využívá při řešení úloh metrické a polohové
vlastnosti jehlanu a kuželu;

M-9-3-10


M-9-3-11

kužele;
využívá Pythagorovu větu při řešení metrických
úloh v rovině a prostoru;

 narýsuje síť jehlanu a kužele, vymodeluje tato
tělesa;

M-9-3-12

 Sítě jehlanu a kužele

 načrtne a sestrojí jehlan ve volném rovnoběžném  Volné rovnoběžné promítání


M-9-3-13

 Podobnost
 Věty o podobnosti trojúhelníků

promítání;
načrtne kužel ve volném rovnoběžném promítání;

 využívá podobnost při řešení slovních úloh,

využívá měřítko mapy (plánu) k určení
skutečných rozměrů a naopak;
 řeší aplikační slovní úlohy s využitím osvojených
znalostí o tělesech (jehlan, kužel), při řešení úloh

 Podobnost v úlohách z praxe
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Rozšiřující učivo:
- orientovaný úhel, jednotková
kružnice
- goniometrické funkce (sinus,
kosinus, tangens a kotangens),
včetně jejich vztahů
VMEGS – Evropa a svět
trigonometrie pravoúhlého
nás zajímá (zážitky a
trojúhelníku
zkušenosti z Evropy a světa
- využití trigonometrie
– tělesa v architektuře
a goniometrie k řešení rovinných
a přírodě)
úloh a úloh z praxe


M-9-4-01

provede rozbor úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost
výsledku;
účelně využívá kalkulátor;
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

 řeší úlohy různým způsobem, zdůvodní optimální  Optimalizace řešení úloh
řešení;

M-9-4-02

 řeší úlohy na prostorovou představivost

s využitím poznatků a dovedností z jiných
tematických a vzdělávacích oblastí.

 Aplikovaná matematika

Seznam použitých zkratek:
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MKV – Multikulturní výchova
EV – Environmentální výchova
MV – Mediální výchova
ČJL – Český jazyk a literatura
M – Matematika
AJ – Anglický jazyk
ICT – Informační a komunikační technologie
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OSV – Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopností
poznávání (cvičení
dovednosti zapamatování,
řešení problémů); Kreativita
(cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity –
rozdíl mezi skupinovou
prací a prací jednotlivce)

Další náměty do výuky:
rozvoj podnikatelských
kompetencí a strategického
myšlení
Poznámka:
Učitel využívá uvolněných úloh
výzkumu PISA.

III.

K ÓDOVÁNÍ OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ Z RVP ZV
P OPIS

SYSTÉMU KÓDOVÁN Í

Očekávané výstupy tematických okruhů příslušných vzdělávacích oborů 1. a 2. období 1. stupně a 2. stupně ZŠ, které jsou uvedeny v RVP ZV, jsou v příkladech učebních
osnov nahrazeny kódem. Každý očekávaný výstup má přidělen jedinečný kód. Pro větší přehlednost je níže uveden příklad.

Příklad:

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

M
–

Vzdělávací obor
Matematika a její aplikace
5. ročník (2. období 1. stupně)
Pořadí tematického okruhu
daného vzdělávacího oboru
Pořadové číslo očekávaného
výstupu
v daném tematickém okruhu

Ukázka kódovaných očekávaných výstupů v RVP ZV Matematika a její aplikace

1. stupeň ZŠ
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy – 2. období
žák
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
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K ÓDY

KE VZDĚLÁV ACÍMU OBORU

Č ESKÝ

JAZYK A LITERAT URA

1. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Očekávané výstupy – 2. období
žák
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Očekávané výstupy – 2. období
žák
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
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ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Očekávané výstupy – 2. období
žák
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

2. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na
základě svých dispozic a osobních zájmů

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
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ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování,
zvláště ve frazémech
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

K ÓDY

KE VZDĚLÁV ACÍMU OBORU

C IZÍ

JAZYK

1. stupeň
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 1. období
žák
CJ-3-1-01 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
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CJ-3-1-02 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
CJ-3-1-03 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
CJ-3-1-04 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
CJ-3-1-05 používá abecední slovník učebnice
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 2. období
žák
CJ-5-1-01 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
CJ-5-1-02 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
CJ-5-1-03 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
CJ-5-1-04 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
CJ-5-1-05 používá dvojjazyčný slovník
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 2. období
žák
CJ-5-2-01 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
CJ-5-2-02 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
CJ-5-2-03 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy – 2. období
žák
CJ-5-3-01 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

2. stupeň
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
CJ-9-1-01 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
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CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
CJ-9-1-03 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
CJ-9-1-04 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
CJ-9-1-05 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
CJ-9-2-01 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
CJ-9-2-02 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
CJ-9-2-03 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
CJ-9-2-04 vyžádá si jednoduchou informaci
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
CJ-9-3-01 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

K ÓDY

KE VZDĚLÁV ACÍMU OBORU

M ATEMAT IKA

A JEJÍ APL IKACE

1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy – 1. období
žák
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Očekávané výstupy – 2. období
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žák
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy – 1. období
žák
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Očekávané výstupy – 2. období
žák
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy – 1. období
žák
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy – 2. období
žák
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy – 2. období
žák
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

2. stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy
žák
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
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M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
žák
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
žák
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
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M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy
žák
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
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