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Šalamounova moudrost převýšila moudrost všech synů dávnověku i všechnu moudrost
egyptskou. Byl moudřejší neţ všichni lidé, neţ Étan Ezrachejský a Haman, Kalkol a Darda,
synové Machalovi. Jeho jméno bylo proslulé mezi všemi okolními pronárody. Vyslovil tři tisíce
přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Dovedl také mluvit o stromech, od cedru, který je na
Libanónu, aţ po yzop, který roste na zdi, a dovedl mluvit i o zvířatech, ptácích, plazech a rybách.
Šalamounově moudrosti přicházeli naslouchat ze všech národů i ode všech králů země, kteří se o
jeho moudrosti doslechli.

(První královská 5, 10-14)
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2. Charakteristika školy
Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice, je plně organizovaná základní škola,
jejímţ zřizovatelem je českobudějovické biskupství. Je součástí školské právnické osoby Biskupské
gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola. Ředitel je společný pro obě školy, sídlí v budově
gymnázia, Jirsíkova 5, České Budějovice. CZŠ řídí pověřený zástupce ředitele, který kromě podpisu
vysvědčení provádí všechny potřebné administrativní úkony spojené s výukou, výchovou a provozem
školy (viz Organizační řád).
Přívlastek církevní v názvu školy neodkazuje pouze na osobu zřizovatele, ale také na cíle, které si ve
výchově a vzdělávání klademe. Nicméně to v ţádném případě neznamená, ţe ţák navštěvující naši školu,
jeho rodina nebo učitelé na naší škole působící musí nutně náleţet k některé z křesťanských církví. Naše
škola je otevřena všem bez ohledu na náboţenské přesvědčení. Výuka náboţenství u nás není povinná,
mnohem více dbáme na hodnoty, v prvé řadě etické, na nichţ křesťanství stojí (viz kapitola
Charakteristika ŠVP).
Budova školy se nachází na Rudolfovské třídě mezi Sady a viaduktem. Jde o stavbu z roku 1893,
která od počátku slouţila jako škola, církevní školou byla do roku 1949, poté aţ do roku 2002 zde
fungovala škola státní. Od 1. září 2002 je budova opět působištěm školy církevní.
V roce 2010 byla dokončena hlavní část

dlouhodobé rekonstrukce školy tak, aby vyhovovala

nárokům na moderní představy o výchově a vzdělávání. V budově je tělocvična a na přilehlém pozemku
je hřiště. Dále škola disponuje dvěma standardně vybavenými počítačovými učebnami a učebnami
s elektronickou interaktivní tabulí. Provozu školní druţiny jsou vyhrazeny prostory s kapacitou pro 200
dětí. Školní jídelna se nachází v samostatné budově areálu školy. Pro potřeby ţáků je ve škole bufet a
prodej mléčných výrobků v rámci programu „Školní mléko“. V rámci dotačního programu „Ovoce do
škol“ dostávají zdarma ovoce ţáci prvního stupně. Školní šatny jsou vybaveny skříňkovým systémem.
Naše škola přijímá ţáky z Českých Budějovic a okolí. V souvislosti s úspěšnou rekonstrukcí školy
byla Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy zvýšena kapacita školy ze 450 na 500 ţáků. Od
obnovení církevní školy v roce 2002 počet ţáků postupně vzrůstal. Zatímco v prvním roce obnoveného
provozu měla škola 288 ţáků, ve školním roce 2009/2010 to bylo 450 ţáků a v současné době je kapacita
školy naplněna.
Pedagogický sbor je budován tak, aby v něm bylo rovnoměrné zastoupení učitelů z hlediska délky
praxe, osobních zkušeností, kvalifikace i poměru počtu ţen a muţů. Učitelé jsou kvalifikovaní a studiem
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si kvalifikaci dále rozšiřují. Některé předměty vyučují také učitelé z gymnázia, pro výuku cizích jazyků
v nejvyšších ročnících má škola k dispozici rodilé mluvčí.
Pro tělesně postiţené nebo sociálně znevýhodněné ţáky zajišťuje škola pedagogy – asistenty ţáka,
také ostatní pedagogové jsou seznámeni se specifikou přístupu k takovým ţákům.
Rodiče jsou pravidelně informováni o chování a prospěchu svých dětí na třídních schůzkách a kromě
toho si také mohou podle své potřeby domluvit individuální konzultace s vyučujícími i s vedením školy.
Souběţně s tištěnými ţákovskými kníţkami byla pro lepší informovanost rodičů zavedena také jejich
elektronická podoba. Základní informace o škole je moţné nalézt na internetových stránkách. Uţší
spolupráci rodičů a školy zajišťuje občanské sdruţení, moţnost ovlivňovat ţivot školy mají rodiče také
prostřednictvím svých zástupců v podle zákona zřízené Školské radě.
Naše škola poskytuje náslechy a pedagogickou praxi studentům pedagogické, teologické a zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity.
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1. Zaměření školy
Školní vzdělávací program Šalamoun vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí
daných RVP ZV a zároveň ze skutečnosti, ţe jsme školou církevní. Úkolem, který si klademe, je v prvé
řadě připravit naše ţáky pro studium na vyšších stupních škol a pro výkon budoucího zaměstnání. Naši
ţáci by však měli být připraveni nejen pasivně přijímat role a pozice, které jim společnost nabízí, ale také
aktivně se podílet na utváření společenského prostoru ve všech oblastech jeho existence – hospodářské,
politické, kulturní aj. Při vědomí toho, jak idealisticky to zní, je naším nejobecnějším cílem vychovat
z ţáků bytosti, které přijímají odpovědnost za svůj ţivot s ohledem na lidské a přírodní společenství.
Různé druhy výpovědí o člověku z hlediska psychologického (individuum), sociologického
(společenský tvor) či biologického (přírodní tvor) nám poskytují mnohé uţitečné poznatky, nicméně
nezapomínáme, ţe jde o abstrakci a ţe člověka nelze redukovat na jeden z těchto pohledů, ale téţ ani na
jejich pouhý součet. Jsme přesvědčeni, ţe integrální pojetí člověka a jeho odpovědnost vzhledem
k objektivnímu řádu světa jsou hodnoty, které se historicky formovaly v rámci dějinného působení
katolického křesťanství, ale ţe se na tento rámec nutně neváţou a ţe si zachovávají svou platnost i
v konfrontaci s různými světonázorovými přesvědčeními, která naše společnost přijímá jako legitimní.
Z tohoto důvodu také není na naší škole výuka náboţenství povinná, ţáci si místo ní mohou jako
vyučovací předmět zvolit etiku.
Křesťanství však není „pouze“ náboţenství, nýbrţ kulturní jev našich vlastních dějin. Jeho bliţší
poznání proto povaţujeme za nedílnou součást základů vzdělanosti a jako takové je důleţitou součástí
učiva některých předmětů, např. český jazyk a literární výchova (bible jako literární památka), dějepis
(křesťanství v evropských dějinách), občanská výchova (obecné poznatky o náboţenství).
Jsme si vědomi, ţe podstatnou roli ve výchově a vzdělání člověka hraje jeho rodina. Také na ní
záleţí, jaký vztah ke škole ţáci zaujímají, proto se snaţíme o co nejvyšší moţnou míru součinnosti
s rodiči našich ţáků. Protoţe z podstaty názorové a postojové plurality v naší společnosti vyplývají také
občasné rozdíly v názorech a postojích k dílčím krokům školy ve výchovném a vzdělávacím procesu mezi
rodiči a školou, vidíme z hlediska komunikačního roli školy vůči rodičům nejen jako informativní, ale
také vysvětlovací a argumentační.
Integraci tělesně hendikepovaných žáků pokládáme za samozřejmou a nezbytnou součást našeho
vzdělávacího programu. Nejde nám pouze o to, abychom těmto ţákům umoţnili, na co mají ze zákona
právo, totiţ získání základního vzdělání, ale snaţíme se, aby jejich přítomnost byla v ţákovském
6
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kolektivu vnímána jako obohacení tohoto kolektivu, aby na straně hendikepovaného ţáka byl posilován
pocit, ţe má co nabídnout, a na straně jeho spoluţáků, ţe něco cenného získávají.
Zvláštní důraz v našem ŠVP klademe na výuku cizích jazyků. Nutnost znalosti cizích jazyků
nevnímáme pouze jako praktickou potřebu vynucenou dynamismem hospodářských a politických
integračních procesů. Schopnost dorozumívat se několika jazyky patří k tradici evropské vzdělanosti, cizí
jazyk otvírá člověku nový prostor myšlení, je to svého druhu specifický pohled na svět. Ţádný přirozený
jazyk na světě se nevyčerpává tím, co z něho zachycují mluvnice a slovníky, v tomto směru je vţdy
neoddělitelnou součástí konkrétního lidského společenství v konkrétních podmínkách své dějinné
existence. Náš vzdělávací program vychází z přesvědčení, ţe pokud nemá být znalost cizího jazyka
povrchní, je také třeba poznávat reálie těch společenství, pro něţ je daný cizí jazyk jazykem mateřským, a
především je nutné osobně se s rodilými mluvčími setkávat. Proto také pro naše ţáky nejen pravidelně
organizujeme jazykové zájezdy, ale snaţíme se jim rodilé mluvčí zajistit jako lektory.
V rámci projektu „ Budoucnost bez jazykových bariér“ navázala naše škola spolupráci s partnerskou
školou z Bavorska. Jedná se o Staatliche Realschule z městečka Grafenau.
Z důvodu velkého zájmu ţáků o studium na osmi-, šesti- a čtyřletých gymnáziích poskytuje naše
škola těmto zájemcům moţnost zvláštní přípravy na přijímací zkoušky.
V našem vzdělávacím programu se také snaţíme reagovat na skutečnost, ţe jedním z výrazných
faktorů určujících fungování lidské společnosti se v posledních letech staly informační a komunikační
technologie. Počítačová gramotnost je dnes často základní podmínkou pro úspěch při hledání zaměstnání.
Tomu odpovídá i časová dotace, kterou jsme pro výuku práce s počítači vyhradili. Nové technologie však
nevyţadují pouze jistý druh zručnosti, ale také kladou nové nároky na práci s informacemi, které si
získávají nový status. Médium, jakým je internet, na jednu stranu usnadňuje bezprostřední přístup
k ohromnému mnoţství informací, na druhou stranu se informace v takovém mnoţství stávají
nepřehlednými, mizí jednoznačná hranice mezi informacemi podstatnými a okrajovými, mění se způsoby
ověřování pravdivostní hodnoty informací apod. Tento aspekt informačních a komunikačních technologií
se snaţíme zohledňovat při výuce napříč jednotlivými vyučovacími předměty.

3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie
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Klíčových kompetencí, jak jsou definovány v RVP ZV, dosahujeme výchovnými a vzdělávacími
strategiemi uvedenými v následujícím přehledu. Jedná se o obecně formulované strategie, jejich
konkretizace a pro jednotlivé vyučovací předměty specifická doplnění jsou součástí učebních osnov.
Kompetence k učení
-

Rozvíjíme u ţáků schopnost volit efektivní metody učení,

-

vedeme je k tomu, aby samostatně plánovali svoji činnost a sami hodnotili její výsledky,

-

učíme v souvislostech,

-

motivujeme ţáky k učení hledáním nových řešení problémů,

-

zadáváme ţákům úkoly, které vyţadují samostatné rozhodování, co jsou podstatné a co
nepodstatné informace,

-

pracujeme s chybami.

Kompetence k řešení problémů
-

Zadáváme ţákům úkoly, jejichţ řešení vyţaduje tvořivé či logické myšlení,

-

zadáváme úkoly, které mají více moţných řešení,

-

vedeme ţáky k tomu, aby svá řešení pomocí vhodných argumentů obhájili, ale také aby ke svým
vlastním argumentům dokázali uvést protiargumenty,

-

vyuţíváme experiment jako vyučovací metodu,

-

učíme ţáky, jak některým problémům předcházet.

Kompetence komunikativní
-

Znalosti a dovednosti ţáků ověřujeme vyváţeně písemnou i ústním formou,

-

vedeme ţáky k tomu, aby ve svých projevech pouţívali jazykové prostředky přiměřené dané
komunikační situaci,

-

klademe důraz na logickou soudrţnost a tématickou věcnost jazykových projevů našich ţáků,

-

zadáváme ţákům interpretační úkoly,

-

rozvíjíme u nich schopnost kritického přístupu k informacím a informačním zdrojům,

-

vyuţíváme diskuzi jako vyučovací metodou,

-

realizujeme skupinové vyučování..
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Kompetence sociální a personální
-

Realizujeme aktivity vedoucí k posilování aktivní účasti ţáků na dění v třídním kolektivu i ve
škole jako celku,

-

učíme ţáky přijímat a odmítat sociální role s ohledem na jejich vlastní zájem a schopnosti, ale také
s ohledem na jejich odpovědnost vůči druhým lidem,

-

povzbuzujeme sociální a enviromentální cítění ţáků,

-

integrujeme ţáky tělesně či sociálně znevýhodněné,

-

rozvíjíme u ţáků schopnost vyváţeného sebehodnocení.

Kompetence občanské
-

Vedeme ţáky k aktivnímu zájmu o občanskou společnost, k respektování práv, která občanská
společnost poskytuje, a povinností, které vyţaduje,

-

k vyjádření nespokojenosti či k usilování o změnu uvnitř občanské společnosti učíme ţáky
vyuţívat nástrojů a prostředků, které jsou v občanské společnosti legitimní,

-

učíme ţáky rozlišovat normy morální, mravní a právní a druhy odpovědnosti, které z těchto norem
vyplývají,

-

vedeme ţáky k tolerantnímu chování.

Kompetence pracovní
-

Povzbuzujeme ţáky v jejich zájmech s ohledem na případnou profesní specializaci,

-

rozvíjíme u nich schopnost flexibilně reagovat na nové pracovní nároky,

-

učíme ţáky práci si v čase rovnoměrně plánovat a volit efektivní pracovní postup,

-

seznamujeme je s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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V rámci aktuálních personálních a technických moţností naší školy poskytujeme vzdělání také těm
ţákům, jejichţ speciální vzdělávací potřeby je ve vzdělávacím procesu ve srovnání s ostatními ţáky
znevýhodňují, a kteří proto vyţadují speciální pedagogický přístup.

3.3.1. Zabezpečení výuky žáků se specifickou poruchou učení
Specifická porucha učení je z pohledu dnešní pedagogické psychologie jednou z významných
překáţek bránících některým ţáků bez problémů se zapojit do běţně pojaté výuky. Za pomoci
pedagogicko-psychologické poradny se v prvé řadě snaţíme tyto ţáky diagnostikovat a rozlišit je tak od
ţáků, jejichţ podprůměrné výsledky jsou zapříčiněny jejich niţší mírou studijního nadání. Společně
s rodiči a na základě doporučení ped.-psych. poradny vytváříme těmto ţákům individuální vzdělávací
plán, jehoţ cílem je eliminovat vliv poruchy na celkové studijní výsledky a zároveň orientovat zájem
dotyčných ţáků na ty vzdělávací obory a oblasti, v nichţ se konkrétní druh specifické poruchy učení
projevuje co nejméně.

3.3.2. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Na důleţitost, kterou přikládáme integraci zdravotně postiţených dětí do výuky na naší škole, bylo jiţ
poukázáno v předchozích kapitolách. Ţákům, kteří to potřebují, zajišťujeme osobní asistenci, pokud to
povaha ţákova postiţení vyţaduje, vytváříme ve spolupráci s rodiči individuální vzdělávací plán.
Především však dbáme na to, aby se postiţený ţák maximální moţnou mírou začlenil do vrstevnického
kolektivu, abychom zabránili vytvoření tzv. sociální bariéry, která je pro postiţené často
nejnepříjemnějším důsledkem jejich hendikepu.
Individuální vzdělávací plán a důraz na sociální integraci ţáků jsou také hlavními nástroji, jak
minimalizovat negativní důsledky zdravotního znevýhodnění.

3.3.3. Zabezpečení výuku žáků sociálně znevýhodněných
10
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Pojem sociálního znevýhodnění v současnosti zahrnuje široké pole jevů, jejichţ společným
jmenovatelem je skutečnost, ţe překáţkou na cestě za studijním úspěchem není ţákovi nedostatek nadání,
ale sociální prostředí, z něhoţ pochází. Touto překáţkou mohou být narušené rodinné vztahy, špatná
ekonomická situace rodiny, příslušnost k národnostní, etnické či jazykové menšině aj. Velká rozmanitost
těchto znevýhodnění, ale také jejich velká proměnlivost během relativně krátkého času nám brání ve
vytvoření nějakého jednotného systému, který by tento problém řešil. V praxi je pro nás směrodatný
časový rámec jednoho školního roku, kdy po zhodnocení celkového stavu v této věci hledáme konkrétní
řešení, v nichţ se snaţíme dostát zásadám solidarity, tolerance a sociální soudrţnosti. V některých
případech zajišťuje naše škola přítomnost pedagogických asistentů, samozřejmostí je pak spolupráce
s odpovídajícími institucemi a úřady.

3.3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Problematiku spojenou se vzděláváním mimořádně nadaných ţáků vnímáme ve dvou úrovních.
Prvním problémem, na který zaměřujeme svou pozornost, je samotné rozpoznání takového nadání. Jsme
si vědomi, ţe ne vţdy se mimořádné nadání u ţáků projevuje pouze ve schopnosti dosáhnout neobvyklé
úspěšnosti v konkrétní činnosti, nýbrţ ţe někdy i projevy vyloţeně negativní, ať v chování či prospěchu,
mohou být způsobeny tím, ţe ţák nemá moţnost své nadání dostatečně uplatnit. Jiným nebezpečím,
kterému se snaţíme čelit, je, ţe mimořádné nadání zůstane neobjeveno, neboť se týká pouze omezené
oblasti vzdělávání, tj. je příliš specifické, a „ztrácí se“ proto mezi průměrnými schopnostmi a výsledky
v ostatních vzdělávacích oblastech.
Druhým problémem je, jak ţáka s mimořádným nadáním zapojit do výuky a do školního kolektivu
tak, aby jeho nadání bylo vhodným způsobem rozvíjeno a prohlubováno. Výjimečně důleţitým partnerem
v tomto procesu jsou pro nás ţákovi rodiče. Koordinovaná podpora ţáka jak ze strany rodiny, tak ze
strany školy je podle našeho názoru jedinou cestou, která slibuje úspěch. Výchozím bodem takové
podpory je vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, jehoţ součástí můţou být například i
individuální hodiny nad rámec učebního plánu nebo účast na výuce ve vyšších ročnících. Zároveň je
třeba, aby individuální vzdělávací plán dbal také na vztahy nadaného ţáka s ostatní vrstevnickou populací
a nevylučoval ho z třídního či školního kolektivu.

3.5. Začlenění průřezových témat
11
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Začlenění jednotlivých průřezových témat a jejich částí do našeho vzdělávacího programu je vyznačené
v tabulkách učebních osnov. Následující přehled uvádí, v jakých vzdělávacích oblastech a vyučovacích
předmětech a v jakých ročnících jsou průřezová témata naplňována ve vztahu k závazným podmínkám
stanoveným v RVP ZŠ.
3.5.1. Osobnostní a sociální výchova
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova naplňujeme v předmětech náboţenství, etika, výchova
ke zdraví a občanská výchova od 6. do 9. ročníku. Podtéma Hodnoty, postoje a praktická etika
naplňujeme v předmětech náboţenství a etika od 1. do 9. ročníku.

3.5.2. Výchova demokratického občana
Průřezové téma Výchova demokratického občana naplňujeme v předmětech vzdělávacího oboru
Člověk a společnost od 6. do 9. ročníku.

3.5.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech naplňujeme ve
vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a ve výuce zeměpisu od 6. do
9. ročníku.

3.5.4. Multikulturní výchova
Průřezové téma Multikulturní výchova naplňujeme v předmětech vzdělávacího oboru Člověk a
společnost a v zeměpisu od 6. do 9. ročníku, podtéma Multikulturalita je navíc zahrnuto do
výuky předmětu český jazyk a literatura od 6. do 9. ročníku.

3.5.5. Enviromentální výchova
12
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Průřezové téma Enviromentální výchova naplňujeme v předmětech vzdělávacího oboru Člověk a
příroda od 6. do 9. ročníku.

3.5.6. Mediální výchova
Průřezové téma Mediální výchova naplňujeme v předmětu český jazyk a literatura v 8. a 9. ročníku.
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4. Učební plán
I. stupeň
Vzdělávací oblast

Vyučovací
předmět

DČD 1.-5.

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

8

8

7

7

1

39

Anglický jazyk

0

0

3

3

3

0

9

Matematika

4

5

5

5

5

2

24

0

0

0

0

1

0

1

Prvouka

2

2

2

0

0

0

6

Přírodověda

0

0

0

1

2

0

4

Vlastivěda

0

0

0

2

2

1

3

Výtvarná
výchova

1

2

1

2

1

0

7

Hudební výchova

1

1

1

1

1

0

5

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

0

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

0

5

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Volitelné
předměty

1

1

1

1

1

5

5

21

22

24

25

26

9

118

Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace

Informační a
Informační a
výpočetní
komunikační technologie
technika

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Celkem
Pozn.: DČD = disponibilní časová dotace

II. stupeň
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Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

1

16

Anglický jazyk

3

3

3

3

0

12

Další cizí jazyk

3

3

3

3

0

12

Matematika

4

4

4

4

1

16

1

1

1

1

3

4

Dějepis

2

2

2

2

0

8

Občanská výchova

1

1

1

1

1

4

Fyzika

1

2

1

2

0

6

Chemie

0

0

2

2

0

4

Přírodopis

2

1

2

1

0

6

Zeměpis

1

2

1

2

1

6

Hudební výchova

1

1

1

1

0

4

Výtvarná výchova

2

1

2

1

0

6

Výchova ke zdraví

0

1

1

0

0

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

0

8

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

4

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Volitelné předměty

1

1

1

1

4

4

29

30

32

31

24

122

Jazyk a jazyková
komunikace

Matematika a její
aplikace

Informační a
Informační a výpočetní
komunikační technologie technika

DČD 6.-9.

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Celkem
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Povinně volitelné předměty

Volitelné předměty pro I. stupeň 1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

Náboženská výchova

1

1

1

1

1

Etika

1

1

1

1

1

Pozn.: Na prvním stupni si žáci volí v každém ročníku jednu hodinu náboženské výchovy, nebo etiky.

Volitelné předměty pro II.
stupeň
Náboženská výchova
Etika

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn.:a) Na druhém stupni si žáci volí v každém ročníku jednu hodinu náboženské výchovy, nebo etiky
b) Od 6. ročníku si žáci volí další cizí jazyk – německý, francouzský nebo španělský (zařazeno
v oblasti Jazyk a jazyková komunikace)
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5. Učební osnovy
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1. Český jazyk a literatura
Předmět český jazyk a literatura se vyučuje na obou stupních od 1. do 9. ročníku. Časová dotace v 1.
ročníku je 9 vyučovacích hodin týdně, ve 2. a 3. ročníku 8 hodin, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin, v 6. aţ 9.
ročníku 4 hodiny.
Český jazyk a literatura je předmětem, který vytváří nezbytné východisko pro jakékoli další moţné
vzdělávání. I ty nejmenší nedostatky ve schopnosti s porozuměním číst a psát se mohou stát
nepřekonatelnou překáţkou pro dosaţení úspěchu i v jiných vzdělávacích oblastech a vyučovacích
předmětech. Orientace na získání základní gramotnosti převaţuje ve výuce tohoto předmětu v 1. aţ 3.
ročníku, postupně se však rozvíjí směrem ke komplexnímu pojetí komunikačních dovedností, které
v sobě zahrnuje rovinu produktivní, reproduktivní, receptivní a interpretační.
Centrální role předmětu český jazyk a literatura ve výchovném a vzdělávacím procesu nevylučuje,
ţe některým z vyučovacích předmětů má český jazyk a literatura vazby

ještě pevnější. V rámci

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je to vztah k výuce cizích jazyků, na prvním stupni je to
dále uţší vztah ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na druhém k oblasti Člověk a společnost. Na
obou stupních pak důleţitou roli hraje také vazba slohové a literární části předmětu ke vzdělávací oblasti
Umění a kultura.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Rozvíjíme u ţáků schopnost přiměřeně porozumět psanému i mluvenému textu,
k práci vyuţíváme textů, které se svým obsahem vztahují k jiným vzdělávacím oblastem a
předmětům,
učíme ţáky osvojené vědomosti převádět do jazykových sdělení.

Kompetence k řešení problémů
-

Vedeme ţáky k porozumění vztahu mezi formulací problému a jeho moţným řešením,
učíme ţáky vyuţívat k řešení problému komunikaci s druhými lidmi.
17
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Kompetence komunikativní
-

Všestranně rozvíjíme jazykové dovednosti ţáků s důrazem na funkčnost jazykových jevů
v komunikaci,
učíme ţáky rozlišovat charakter jednotlivých komunikačních situací a s ohledem na něj volit
vhodné jazykové prostředky,
učíme ţáky formulovat argumenty a uplatňovat je v rámci pravidel konstruktivního dialogu.

Kompetence sociální a personální
-

Rozvíjíme u ţáků schopnost rozpoznávat sociální postavení a role konkrétních mluvčí a s ohledem
na to volit vhodné jazykové prostředky,
učíme ţáky bránit se manipulativně vedené komunikaci,
učíme ţáky přiměřeným způsobem vyjadřovat své pocity postoje a názory.

Kompetence občanské
-

Rozvíjíme u ţáků pozitivní vztah k mateřskému jazyku a našemu národnímu kulturnímu dědictví,
vedeme ţáky k respektu a toleranci příslušníků národnostních menšin s důrazem na jejich
odlišnost jazykovou.

Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky formulovat si cíle vlastní práce a rozlišit je od prostředků, kterými má být cíle
dosaţeno,
učíme ţáky formulovat hodnocení průběhu a výsledků své vlastní práce.

Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a komunikace

Česká jazyk a
literatura

1.-3. ročník
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Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

1.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností
poznávání

Ţák umí:

- poznat všechna písmena tiskací
a psací, malá a velká
- správně přečíst, vyslovit a
napsat jednotlivá písmena a
hlásky
- odlišovat dlouhé a krátké
samohlásky
- rozlišovat a vyjmenovat
samohlásky měkké, tvrdé a
obojetné, správně napsat i/í, y/ý
po měkkých, tvrdých a
obojetných souhláskách
- rozlišit párové souhlásky na
konci i uprostřed slov

-písmena a hlásky

-hlásky

2. – 3.

- rozlišovat vlastní jména osob,
zvířat a místních pojmenování

-velká písmena

2. – 3.

- řadit slova podle abecedy
- hledat ve slovnících, seznamech
podle abecedy

-abeceda

2. – 3.

-slabiky

1. – 3.

-slova

1. – 3..

- rozdělit slova na slabiky
- rozdělit slova na konci řádku
- rozlišovat zvukovou a psanou
podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě
- tvořit ze slov smysluplné věty
- pouţít příklady slov
souznačných a protikladných,
pouţít je ve větě
- rozlišit slova nadřazená a
podřazená
- uplatnit řady vyjmenovaných
slov při určování pravopisu slov

-vyjmenovaná slova

- poznat podstatné jméno a
sloveso a další slovní druhy
v základním tvaru
-druhy slov
- určit kategorie podstatných jmen
a sloves
- napsat předloţku s podstatným
19
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2. – 3.
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jménem

- poznat konec věty a začátek věty
následující
- rozlišovat druhy vět –
oznamovací, tázací, rozkazovací, -věty
přací + správně pouţívat
interpukci
- seřadit věty v textu

2. – 3.

- rozlišovat větu jednoduchou od
souvětí
- vyznačit vzorec souvětí a podle
vzorce souvětí vytvořit

-souvětí

2. – 3.

- skládat slabiky a slova a číst je
- tvořit jednoduché věty

-správné čtení slabik a
uvědomělé čtení

1.

- číst hlasitě jednoduché věty se
správnou intonací
- číst plynule s porozuměním
jednoduché texty nahlas i potichu
- dbát na správnou intonaci,
naslouchat přednesu
- vyprávět přečtený text svými
slovy

-plynulé čtení se
správným přízvukem a
správnou intonací

1. – 2.

- recitovat básně s přiměřeným
přednesem

-práce s literárním
textem

1. – 3.

- zdokonalovat techniku čtení
(plynulost, výraz)
- orientovat se v textu, číst s
porozuměním, reprodukovat text

-čtenářské dovednosti a
návyky

2. – 3.

- vyuţít četbu jako zdroj poznatků
v ostatních předmětech

-četba jako zdroj
informací

20
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OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopnosti
poznávání
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- dodrţovat hygienické návyky
správného psaní
- opsat, přepsat text, napsat
diktovaný text (písmena, slabiky,
slova, věty) - plynulý a úhledný
projev
- zkontrolovat vlastní písemný
projev

-psaní

1. – 3.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopnosti
poznávání

-dramatizace

1. – 3.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita

- vyprávět podle obrazové i slovní
osnovy
- vyjádřit se spisovně ve větách
- vyjádřit svůj názor, pocity

-vyprávění

1. – 3.

- popsat stručně jednoduchý
předmět

-popis

1. – 3.

- napsat adresu a pozdrav na
pohled (+ stručné sdělení)

-ţivotní reality

2. – 3.

- zdramatizovat jednoduchý text

Oblast:

Předmět:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Školní výstupy

Učivo

Období:

4.-5. ročník

Roč.

Ţák umí:

- rozlišit spisovnou a nespisovnou
výslovnost
- vhodně ji uţívat podle
- spisovná, hovorová a
komunikační situace
nespisovná mluva
- rozlišit slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
- rozlišit slova jednoznačná a
mnohoznačná protikladná
(antonyma), souznačná
- význam slova
(synonyma), souzvučná
(homonyma), nadřazená,
podřazená a souřadná slova citově
21

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

4-5.

4.-5.

Průřezová témata
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zabarvená
- odlišit slova hanlivá a lichotivá
-rozlišit kořen slova, část
příponovou, předponovou a
koncovku
- správně pouţívat předpony s-, z-,
- předpony s,z,vz
vz- předloţky s,z
- předloţky s, z

5.

- psát správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách

- vyjmenovaná slova
- práce se skupinami
slov y/ý,i/í a slov
příbuzných

4.-5.

- určit slovní druhy

- slovní druhy a jejich
třídění

4.-5.

- rozlišovat vzory podstatných
jmen
- určit ţivotnost podst. jmen rodu
muţského podle algoritmu
- přiřadit slova ke vzorům
- určit mluvnické kategorie – pád,
číslo, rod,vzor

- vzory podstatných
jmen

4.

- zdůvodnit psaní koncovek podst.
jmen
- podstatná jména
- správně psát i/y v koncovkách
podst. Jmen

4.

- přiřadit ke vzorům předseda,
soudce
- skloňovat podle vzoru předseda,
soudce

- vzory předseda,
soudce

5.

- určit mluv. kategorie sloves –
osoba, číslo, čas
- rozlišit tvary jednoduché a tvary
sloţené
- časovat slovesa v čase
přítomném, budoucím i minulém

- slovesa

- uţívat způsob oznamovací,
rozkazovací
- časovat podmiňovací způsob

- slovesný způsob

4.-5.
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- vyhledávat základní skladební
dvojici
- rozlišovat druhy podmětu a
přísudku

- věta

- zvládat základní příklady
syntaktického pravopisu

- shoda podmětu s
přísudkem

4.-5.

- rozlišit větu jednoduchou a
souvětí
uţívat vhodné - spojovací výrazy
a umět je obměňovat

- věta jednoduchá,
souvětí

4.-5.

5.

- určit druh přídavného jména
(měkkých, tvrdých,
přivlastňovacích)
- přídavná jména
- psát koncovky přídavných jmen
tvrdých a měkkých

5.

- určit druh zájmen, ale
neskloňovat (skloňovat já, ty)

- zájmena

5.

- určit druh číslovek (skloňovat
jeden, dvě, obě)

- číslovky

5.

- vyhledat neohebné slovní druhy
- rozpoznat přímou řeč a větu
uvozovací
- uţít přímou řeč ve vypravování

- neohebné slovní druhy

5.

- pozorné vnímání
podrobností a hledání
jejich významu v celku

4.-5.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Sebepoznání
a sebepojetí

- pozorné vnímání
podrobností a hledání
jejich významu v celku

4.-5.

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

- číst s porozuměním přiměřené,
náročné texty vhodné pro daný
věk
-posoudit úplnost, či neúplnost
jednoduchého sdělení
- rozlišit podstatné a nepodstatné
informace z textu
- přiřadit vhodný nadpis k textu
- posoudit pravdivost nebo
nepravdivost tvrzení
- vy hledat v textu odpověď na
zadané otázky
-utřídit přečtené informace a
vybrat podstatná fakta
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-reprodukovat vyslechnuté sdělení
a předat jej další osobě
-vést dialog, telefonický rozhovor
na základě zadaných
informací,zanechat vzkaz na
záznamníku
-pracovat s reklamním textem
-rozpoznat manipulativní
komunikaci v reklamě
-pouţívat správně intonaci hlasu
v různých druzích promluvy
- zaznamenávat podstatné
informace
- vést si čtenářský deník a
zaznamenávat své záţitky a
podstatné věci
- prezentovat spoluţákům
přečtenou knihu
- vyjádřit se k vyslechnuté ukázce
- volně reprodukovat text
- tvořit vlastní literární text na
dané téma
-tvořit pohádku a bajku
- tvořit ilustrace k přečtenému
textu
- dokázat zdramatizovat daný text
- sestavit osnovu vyprávění (úvod,
stať, závěr)
- sestavit popis předmětu a
pracovního postupu
- napsat soukromý dopis
- podle osnovy vytvořit krátký
mluvený nebo písemný projev dle
časové posloupnosti
- rozlišit různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
- pouţívat při jednoduchém
rozboru literárních textů
elementární literární pojmy (verš,
rým, sloka, přirovnání)

- záţitkové čtení, dojmy
a naslouchání nalézání
příčiny věcí a
porozumění jim

4.-5.

- tvořivé činnosti
s literárním textem

4.-5.

- pravidla sestavování
osnovy

4.-5.

- druhy a ţánry dětské
literatury (pohádky,
bajky, pověst)
- přirovnání, básnické
výrazy, přenesené
výrazy

5.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyková a komunikační
výchova

Český jazyk a
literatura

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- rozlišit jednotlivé útvary
národního jazyka a rozhodnout o
vhodnosti jejich uţívání vzhledem - jazyk a jeho útvary
ke konkrétním komunikačním
situacím

6. - 7.

- přiřadit konkrétní národní jazyk
k odpovídající jazykové skupině

- evropské jazykové
skupiny

6. - 7.

- samostatně pouţívat základní
jazykové příručky, především
Pravidla českého pravopisu a
Slovník spisovné češtiny

- jazykové příručky

6. - 7.

- rozlišovat písmena od hlásek
- pouţívat spisovnou výslovnostní
normu

- hláskosloví

6. - 7.

- rozlišovat různé významy věty
s ohledem na melodii, tempo a
důraz promluvy

- zvuková stránka věty

6. - 7.

- vysvětlit na konkrétních
příkladech základní principy
obohacování slovní zásoby

- slovní zásoba

6. - 7.

- rozlišovat jednotlivé části slov

- stavba slova

6. - 7.

- tvořit spisovné tvary slov
- určovat slovní druhy slov a
mluvnické kategorie

- slovní druhy,
mluvnické významy a
tvary slov (slovesný
rod, stupňování příd.
jmen a příslovcí)

6. - 7.
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- určit vztahy mezi jednotlivými
částmi věty

- věta a její stavba,
základová větná
struktura

6. - 7.

- převést vedlejší větu na větný
člen a obráceně
- určit druh vedlejší věty

- souvětí podřadné,
druhy vedlejších vět

6. - 7.

- vyuţívat poznatků z oblasti
slovotvorné, lexikální,
tvaroslovné a syntaktické ke
správné aplikaci pravopisných
pravidel

- pravopis

6. - 7.

- pouţívat základní formální a
obsahová pravidla při realizaci
mluveného či psaného projevu

- textová stavba

6. - 7.

- rozlišit v textu podstatné
informace od nepodstatných a
formulovat základní myšlenku
textu

- kritické čtení a
interpretace textů

6. - 7.

- porozumět neverbálním prvkům
komunikace

- verbální a neverbální
komunikace

6. - 7.

- vyhledávat potřebné informace a
- text jako zdroj
vyuţívat je k tvorbě vlastního
informací
sdělení

6. - 7.

- vypracovat referát na dané téma

- referát

6. - 7.

- utvořit psaný text náleţející ke
konkrétnímu ţánru

- komunikační ţánry
písemného projevu(
vypravování, popis,
výpisek, soukromý
dopis)

6. - 7.
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- obhajovat a prosazovat před
druhými přiměřenými prostředky
svůj postoj či názor

- dialog a diskuse

6. - 7.

- přiřadit konkrétní text
k literárnímu druhu podle jeho
formálních a obsahových
vlastností

- literární druhy
(poezie, próza, drama,
resp. lyrika, epika,
drama)

6. - 7.

- identifikovat a přiměřeně
interpretovat metaforická
vyjádření v literárním textu

- metafora

6. - 7.

- určit základní strukturní prvky
literárního textu

- struktura literárního
díla

6. - 7.

- převyprávět nejvýznamnější
starořecké a biblické příběhy

- řecké a biblické mýty

6.

- vysvětlit rozdíl ve vztahu
k historické realitě v pověsti nebo
legendě a v odborném dějepisném
textu

- pověsti a legendy

6.

- pohádky

6.

- identifikovat v textu typické
pohádkové motivy
- vysvětlit rozdíl mezi pohádkou
lidovou a autorskou

- uvést na základě vlastní četby
autory děl pro děti a mládeţ

- literatura pro děti a
mládeţ

6. - 7.

- uvést základní autory, díla a
ţánry daného období literárních
dějin

- hlavní vývojová
období české a světové
literatury od počátku do
konce 18. století

6. - 7.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyková a komunikační
výchova

Český jazyk a
literatura

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

- vysvětlit příčinu rozdílu mezi
spisovnou normou a ostatními
útvary českého jazyka
- rozlišit spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodnit
jejich uţití

- útvary českého
jazyka, jazyková norma
a kodifikace

8. – 9.

Ţák umí:

- vysvětlit původ češtiny na
pozadí její příbuznosti k jiným
slovanským jazykům

- slovanské jazyky

8. – 9.

- uvést základní mezníky ve
vývoji českého jazyka

- vývoj českého jazyka

8. – 9.

- analyzovat slovo jakoţto
samostatnou významotvornou
jednotku jazyka
- rozlišit a příklady v textu
dokládat nejdůleţitější způsoby
obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov
- rozpoznat přenesená
pojmenování
- pracovat s Pravidly českého
pravopisu, se slovníkem spisovné
češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami

- význam a tvoření slov

8. – 9.

- pouţívat v mluveném i psaném
projevu slova cizího původu
- nahradit slova přejatá českými
ekvivalenty

- slova cizího původu

8. – 9.
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- určovat slovní druhy a
gramatické kategorie s ohledem
na funkci slov ve větě
- tvořit spisovné tvary slov a
vědomě jich pouţívat ve vhodné
komunikační situaci

- slovní druhy a jejich
funkce ve větě
(slovesný vid)

8. – 9.

- rozlišit významové vztahy
gramatických jednotek ve větě
jednoduché i v souvětí
- zaznamenat a číst grafickou
stavbu souvětí
- určit významový poměr mezi
jednotlivými částmi
několikanásobného větného členu

- stavba věty
(několikanásobné větné
členy)

8. – 9.

- rozlišit větu od nevětné
výpovědi

- nevětné výpovědi

8. – 9.

- analyzovat a správně tvořit
sloţitější souvětné konstrukce

- souvětí (souřadně
spojené vedlejší věty,
souvětí souřadné)

8. – 9.

- vyuţívat poznatků z oblasti
slovotvorné, lexikální,
tvaroslovné a syntaktické ke
správné aplikaci pravopisných
pravidel

- pravopis

8. – 9.

- převádět přímou řeč do nepřímé
a naopak

- přímá a nepřímá řeč

8. – 9.

- pouţívat v textech citace z textů
jiných a správně uvádět citační
údaje

- citace

8. – 9.

- rozlišovat a pouţívat
v jazykových projevech různé
styly s o hledem na komunikační
situaci

- komunikační situace a
funkční styly

8. – 9.
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-odlišovat ve čteném nebo
slyšeném textu fakta od názorů
- ověřovat fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými
informacemi
- rozpoznat manipulativní řečové
chování a přiměřenými
prostředky se mu bránit
- rozlišovat mezi mediálním
obrazem světa a skutečností
- rozpoznat manipulativní
komunikaci v masmédiích a
zaujmout k ní kritický postoj

- manipulace
v komunikaci

8. – 9.

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

- média a mediální
realita

8. – 9.

MV (celá)
MV – Stavba
mediálních
sdělení, Vnímání
autora
mediálních
sdělení

- rozlišovat aktuální publicistické
útvary a identifikovat konkrétní
strategie, které tyto útvary
pouţívají k tvorbě mediální
reality

- publicistické útvary

8. – 9.

- dorozumívat se kultivovaně,
výstiţně vhodnými jazykovými
prostředky
-odlišovat spisovný a nespisovný
projev
- spisovně vyslovovat česká a
běţně uţívaná cizí slova
- přednést připravený i
nepřipravený mluvený projev
- vyuţívat základy studijního
čtení – vyhledat klíčová slova,
formulovat hlavní myšlenku,
vytvořit otázky, stručné
poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu
- samostatně připravit a s oporou
o text přednést referát

- technika mluveného
projevu

8. – 9.

- utvořit psaný text náleţející ke
konkrétnímu ţánru
- vyuţívat 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 osobních
zájmů

- komunikační ţánry
písemného projevu
(úvaha, výklad,
ţivotopis, úřední
dopis.)

8. – 9.
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- rozlišit základní literární druhy a
ţánry, porovnávat je i jejich
funkci, uvést jejich výrazné
představitele
- jednoduše popsat strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretovat smysl díla
- rozpoznat základní rysy
výrazného individuálního stylu
autora
- formulovat ústně i písemně
dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké
dílo
- vytvořit vlastní literární text
odpovídající tematicky i formálně
zadání (báseň, bajka, pohádka)
- rozlišit literaturu hodnotnou a
konzumní
- porovnat různá ztvárnění téhoţ
námětu v literárním, dramatickém
i filmovém zpracování
- vyhledat informace v různých
typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích

8. – 9.

- vysvětlit postavení literatury
vzhledem k jiným uměleckým
oborům a uvést příklady
vzájemného ovlivňování

- literatura ve vztahu
k jiným uměleckým
oborům

- identifikovat v textu prvky
naznačující jeho přiřazení
k umělecké, nebo věcné literatuře

- literatura umělecká a
věcná

8. – 9.

- vysvětlit specifičnost role
literatury v období českého
národního obrození

- funkce literatury při
formování novodobého
českého národa

8. – 9.

- uvést základní autory, díla a
ţánry daného období českých
literárních dějin

- česká literatura 19. a
20. Století

8. – 9.
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- vysvětlit pojmy evropská a
- evropská a světová
světová literatura a uvést základní
literatura 19.a 20.
autory, díla a ţánry daného
Století
období literárních dějin
- uvést literární díla, která svým
obsahem mohou doplňovat
dějepisecký obraz 20. století

- obraz 20. století
v literatuře

8. – 9.

VMEGS –
Evropa a svět nás
zajímá, Jsme
Evropané

8. – 9.

VMEGS –
Evropa a svět nás
zajímá, Jsme
Evropané

5.1.2. Anglický jazyk
Anglický jazyk se vyučuje na 1. a 2. stupni. Na prvním stupni začíná výuka ve 3. ročníku, pokračuje
aţ do 9. ročníku. Časová dotace je 3 vyučovací hodiny týdně.
Z názvu předmětu vyplývá, ţe připravuje ţáky na komunikaci v tomto cizím jazyce, a to jak ústně, tak
písemně. Ţák se seznamuje se slovní zásobou běţně pouţitelnou v denním ţivotě, osvojuje si základní
pravidla gramatiky, učí se správné výslovnosti a intonaci v mluveném jazyce, důraz je kladen i na
bezchybné psaní slov. Učíme ţáky číst anglické texty s porozuměním.
Výuka anglického jazyka na naší škole má přímou vazbu na výuku českého jazyka. Nepřímo se
vztahuje i k jiným školním předmětům např. k přírodopisu, zeměpisu, dějepisu.
V závislosti na počtu ţáků ve třídě se rozhoduje o tom, zda výuka bude probíhat ve skupinách nebo
hromadně. Při výuce pouţíváme různé vyučovací formy a metody. Klademe důraz na integraci mezi ţáky
(práce ve dvojicích, skupinová práce).
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Motivujeme ţáky ke studiu anglického jazyka a k uvědomění si potřebnosti komunikace v cizím
jazyce,
doporučujeme vyuţívání všech moţností a příleţitostí, kdy se lze učit jazyk mimo hodiny
anglického jazyka a přípravu na ně (internet, filmy v angličtině, četba kníţek a časopisů, kazety),
učíme ţáky samostatně a iniciativně vytvářet výukový materiál a prezentovat svoji aktivitu
formou přípravy her, slovní zásoby k danému tématu a vytváření situačních modelů pro dialogy
v rodině i na veřejnosti.
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Kompetence k řešení problémů
-

Zadáváme úkoly, kdy ţáci musí zvaţovat pouţití gramatických pravidel, logicky přiřazovat
pravidla dané situaci, vybírat odpovídající slovní zásobu,
upozorňujeme na nebezpečí vzniku problémů v komunikaci při pouţívání slovní zásoby, která je
podobná v českém a anglickém jazyce, ale má odlišný význam.

Kompetence komunikativní
-

-

Vedeme ţáky k vyuţití znalostí anglického jazyka k navázání kontaktu, k dialogu a formulování
vlastních myšlenek,
učíme ţáky vyjadřovat se v anglickém jazyce ústně i písemně, upozorňujeme na odlišnosti
formálního a neformálního projevu (hovorové výrazy, zkrácené tvary, rozdíly při psaní dopisu
neformálního a formálního),
učíme ţáky vyjádřit se v určité komunikační situaci více moţnými způsoby,
motivujeme ţáky ke komunikaci v anglickém jazyce nejen při výuce ve třídě (např. formou hry na
cizince jim umoţňujeme oslovovat cizí lidi a snaţit se komunikovat s nimi na ulici),
vedeme ţáky ke kultivovanému projevu v anglickém jazyce vyuţitím mnoha zdvořilých způsobů,
jak anglicky vyjádřit názor, ţádost, nabídku.

Kompetence sociální a personální
-

Učíme ţáky vyjádřit v anglickém jazyce své pocity, názory a postoje,
čtením textů a diskutováním o problémech lidí rozvíjíme sociální cítění ţáků a vztah k ţivotnímu
prostředí,
volíme takové formy a metody práce, při nichţ mohou ţáci spolupracovat na jednoduchém úkolu
a vyuţívat anglický jazyk.

Kompetence občanské
-

Rozvíjíme u ţáků pozitivní vztah k anglickému jazyku a anglické kultuře,
vyuţitím diskuzí v anglickém jazyce učíme ţáky respektovat názory ostatních a vedeme je k
toleranci individuálních odlišností.

Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky spontánně reagovat na základní pracovní pokyny v anglickém jazyce,
vedeme ţáky k plánování postupu při přípravě a samostatném zpracování zadaného úkolu na
internetu a při tvoření dialogu, případně scénky předvádějící situace v rodině večer, o víkendu,
v době prázdnin a dovolené.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

1. - 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

- pozdravit, představit se, plnit
úkoly zadané učitelem, odpovídat
na otázky, zeptat se na předměty
kolem sebe, poţádat a odpovídat
na ţádost

- pozdravy, yes/no,
pokyny učitele k výuce,
školní potřeby

3.

- označit základní barvy, ptát se
na barvy předmětů a odpovídat

- zařízení třídy, barvy

3.

- ptát se na věk a odpovídat

- čísla 1-20

3.

- určit a pojmenovat domácí
zvířata podle velikosti a barvy

- zvířata,
- přídavná jména,
- otázka Is it a…?

3.

- vyjádřit své pocity a nálady,
dotázat se na pocity druhých lidí a
vyjádřit se o nich

- přídavná jména
- I‘m/she’s/he’s +
přídavné jméno
- How are you?

3.

- mluvit o členech své rodiny

- členové rodiny

3.

- popsat vzhled člověka a lidské
tělo

- části lidského těla
- I‘ve got, he/she’s
got…
I haven’t got….

- mluvit o oblečení, zeptat se na
vlastnictví nějaké věci

- oblečení, názvy
zaměstnání

Ţák umí:
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- dávat rozkazy a plnit rozkazy

- slovesa pohybu

4.

- objednat jídlo, vyjádřit co má a
nemá rád

- názvy jídel, denních
jídel

4.

- správně hláskovat známá slova,
dotazovat se na správný
„spelling“ slov

- abeceda
- How do you
spell…..?

4.

- pojmenuje dny a měsíce

- názvy dnů a měsíců

4.

- seznámit se, představit se, říci
odkud je

- názvy několika cizích
zemí

4.

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá

- pojmenovat svátky

- svátky v anglicky
mluvících zemích

4.

VMEGS - Evropa
a svět nás zajímá

- vyhledávat slovíčka ve
slovníčku v učebnici

- orientace ve slovníčku
v učebnici

4.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

4. - 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- dotázat se na osobní informace
druhého a zároveň na tyto otázky
odpovědět

-základní fráze
(What‘s your name?
How are you?
What’s your favourite
colour?
Do you like this?
What’s this?)

4.

- určit, co je na obrázku

-zvířata, světadíly, části
těla zvířat, zvířecí
potrava

4.

- mluvit o poloze předmětů
- pouţívat krátké odpovědi

-hračky a přístroje
- There is/are..

4.

- mluvit o svých sportovních
schopnostech

-sporty
- I can……, I can’t…..,
Can you……?

4.

- pojmenovat místnosti v domě
- popsat dům nebo byt, popsat
polohu věcí

-místnosti v domě,
zařízení bytu
- Where‘s the….?

4.

- mluvit o nemocech, dávat rady o
zdraví

- nemoci
- What‘s the matter? I
have got a …..

4.

- mluvit o městě, popsat polohu
objektů, ptát se na cestu a
odpovídat na tyto otázky

-místa ve městě
- It‘s next to/opposite
to.., Turn
left/right……, Go
straight past….

4.-5.
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- popsat, co lidé právě teď dělají

-přítomný průběhový
čas
- What are you doing?

5.

- mluvit o počasí

-druhy počasí

5.

- zeptat se na čas, určit čas
- mluvit o školním rozvrhu

- mluvit o televizních programech

- dny, hodiny, školní
předměty
- What‘s the time?
- When have we got…?
-číslovky 21-100
- druhy televizních
programů
- What TV programmes
do you like?
- What channel is it on?

5.

5.

- mluvit o volném čase a
koníčcích

- názvy činností, sportů
- What do you do on
Monday?

5.

- ptát se a odpovídat na otázky o
zvířatech

- přítomný čas prostý
- názvy zvířat, místa,
kde ţijí, jejich potrava

5.

- mluvit o vyhynulých zvířatech

- minulý prostý čas
- části zvířecích těl

5.

- pojmenovat a stručně
charakterizovat vybrané svátky
v anglicky mluvících zemích

-svátky v anglicky
mluvících zemích

5.

- vyhledávat ve dvojjazyčném
slovníku

-práce se slovníkem

4.-5.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

6. - 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- pozdravit a představit se

-představování se
-to be
-mnoţné číslo
-pozdravy
-členy, ukazovací
zájmena
-výslovnost, přepis

6.

- napsat krátký text

-přivlastňovací zájmena
-psaní pohledu

6.

-zeptat se na cenu, vyjádřit co a
kolik toho chce

-nakupování
-to have

6.

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá

6.-7.

OSV – Sociální
rozvoj: Poznávání
lidí
VMEGS –
Objevujeme
Evropu a svět

-popsat členy rodiny, přátelé
-napsat rozvrh hodin

-moje rodina, přátelé
-škola u nás a v Británii

-vyjádřit čas, popsat denní rutinu
-tvořit otázky

-čas, hodiny, můj den
-přítomný čas prostý

-hovořit o svých schopnostech a
zálibách

-volný čas, místa
-can, must

6.-7.

-mluvit o bydlišti, komunikovat o
svém městě
-popsat plánek

-popis domu, města,
obrázku
-vazba „there is/are“

6.-7.
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-mluvit o lidech kolem něj
-rozlišit opakovanou činnost od
okamţité

-lidé, přátelé
-přivlastňování
-přítomný čas
průběhový

-číst a porozumět textu v učebnici
-pečlivě vyslovovat, ptát se na
osoby

-popis osob, části těla
-pen friends
-číslovky řadové, data

-poslouchat a číst text
-mluvit a psát o zvířatech

-zvířata – popis a
vlastnosti, mazlíčci
-some/any
-měsíce, rok v Británii

-popisovat běţné zdravotní
problémy
-ptát se na zdravotní stav druhých

-nemoci, u lékaře, u
zubaře

6.

6.-7.

6.-7.

VMEGS –
Objevujeme
Evropu a svět

6.-7.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí

-jídlo, nápoje,
-vybrat si jídlo z menu, objednat si restaurace, recepty
-sestavit recept
-počitatelnost, mnoţství
-vazba „going to“

6.-7.

-porovnávat
-mluvit a psát o České republice
-s pochopením číst o cizí zemi

-svět – světadíly, USA,
moje země
-stupňování přídavných
jmen

6.-7.

VMEGS –
Objevujeme
Evropu a svět

-číst s pochopením autentický
materiál
-psát přání
-reprodukovat přečtený text
-vypracovat projekt o zábavě

-zábava, Sv. Valentýn
-příslovce frekvence
-prázdniny, volný čas,
sporty
-opis „have to“

6.-7.

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk jazyková
komunikace

Anglický jazyk

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata
OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy
VMEGS –
Objevujeme
Evropu a svět

Ţák umí:

-číst s porozuměním text
v učebnici
-popsat svoji rodinu, porovnat ji s
britskou

-domov, příbuzní,
britská rodina

8.-9.

-dorozumět se v běţných situacích
-převyprávět text z učebnice

-zábava, sporty, TV,
počítače

8.-9.

-vyjádřit rozhodnutí
-rozlišovat vyjádření budoucího
děje

svět v budoucnu, plány
do budoucna
-„will“

8.

-popisovat události v minulosti,
situace

-co se stalo v minulosti
-minulý čas prostý

8.

-mluvit o prázdninách, cestování v -cestování, dovolená
minulosti
-Kanada, New York

8.-9.

-popsat typy domů, místností,
pozice předmětů

-popis domu, místností

8.-9.

-porozumět autentickému textu
-sledovat popis cesty, ptát se a
udávat směry

-Londýn – památky,
oheň
-popis cesty, práce s
mapou

8.-9.

-orientovat se v programech TV
-přečíst s porozuměním recenze

-video, filmy, TV,
-předpřítomný čas
prostý
40
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-popsat denní činnosti

můj den, zaměstnání,
školní řád
-„ must a mustn´t“

-dávat rady
-popsat nehodu

-nehody
-„should“

-aktivně pouţívat číslovky

-vést jednoduchou komunikaci
-psát o svých cílech

-obměňovat texty v učebnici
-vyjádřit, co chce koupit a proč

-popisovat situace v minulosti
-číst s pochopením autentický text

-vyjadřovat své pocity, zdravotní
potíţe

-rekordy
-frázová slovesa
-práce se slovníkem –
-velké číslovky
-slavní Britové
-člověk a společnost,
pracovní zkušenosti,
profese, ambice
-příčestí minulé
-„rád bych“
-móda, oblečení a
nákupy
-ţivot v minulosti
-minulý čas průběhový
-Viktoriánská doba –
-opisy modálních
sloves
-zdraví, zdravá výţiva,
sportování, zdravotní
problémy
-části těla

8.

8.-9.

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

8.-9.

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá

8.-9.

8.-9.

8.-9.

VMEGS –
Objevujeme
Evropu a svět

8.-9.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí

-psát jednoduše o celebritě

-představy, „Jaká jsem
osobnost?“, sláva a
štěstí, slavní lidé
-vyjádření předpokladu

-vyjádřit podmínku do
budoucnosti
-číst článek s porozuměním
-vyjádřit souhlas/nesouhlas

-společná práce,
přátelé, pomoc
-1. podmínka
-„já také/já také ne“

9.

-komunikovat o počasí, sestavit
předpověď

-náš svět – oceány
-předpověď počasí
-frázová slovesa
-trpný rod

8.-9.
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-číst texty s porozuměním
-vést jednoduchou komunikaci
-psát jednoduché gramaticky
správné věty

-společenské a kulturní
prostředí anglicky
mluvících zemí
-podmiňovací způsob

8.-9.

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá

5.1.3. Další cizí jazyk
Jako další cizí jazyk si ţáci od 6. ročníku volí mezi německým, francouzským nebo španělským
jazykem.

5.1.3.1 Německý jazyk
Německý jazyk vyučujeme na 2. stupni jako povinně volitelný Další cizí jazyk. Časová dotace je 3
hodiny týdně.
Předmět německý jazyk poskytuje znalosti a dovednosti umoţňující komunikaci především
v zemích, kde je němčina mateřským jazykem. Umoţňuje navíc poznat ţivot a kulturní tradice těchto
zemí.
Výuka německého jazyka je úzce spjata s výukou českého a anglického jazyka. Znalosti
německých, rakouských a švýcarských reálií se prolínají s učivem zeměpisu a dějepisu.
Podle počtu ţáků vyučujeme celou třídu, nebo dělíme ţáky do studijních skupin. Při výuce
německého jazyka vyuţíváme různé formy výuky. Nejčastější formou práce v hodině je práce ve
skupinách a ve dvojicích.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

-

Rozvíjíme u ţáků schopnost porozumět psaným textům v učebnici, vybraným textům
z německých časopisů a jiných materiálů a textům na videokazetách a kazetách vyuţívaných
k výuce,
vedeme ţáky k vyhledávání informací s vyuţitím slovníků a dalších informačních zdrojů,
učíme ţáky samostatně a iniciativně vytvářet výukový materiál a prezentovat svoji aktivitu
formou přípravy her, slovní zásoby k danému tématu a vytváření situačních modelů pro dialogy
v rodině i na veřejnosti.

Kompetence k řešení problémů
-

Vyuţíváme i netradiční úkoly ze Scio testů a jiných dostupných testů a z německých učebnic,
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-

Učíme ţáky vyhledávat informace z různých zdrojů – např. z německých novin, časopisů a z
internetu,
vedeme ţáky k vyhledávání synonym, antonym, k vytváření souvětí z vět jednoduchých, k výběru
a třídění slov podle tématické příslušnosti.

Kompetence komunikativní
-

Učíme ţáky německy pozdravit dospělé i vrstevníky, klást otázky v dialogu, odpovědět vhodnou
formou učiteli i spoluţákům,
učíme je připravit, vyhledat a formulovat odpovědi jinými výrazovými prostředky neţ těmi,
jakých bylo pouţito v daném textu.

Kompetence sociální a personální
-

Rozvíjíme u ţáků schopnost pracovat ve skupině při vytváření dialogu v rodině, u lékaře,
v obchodě, na poště atd.,
učíme ţáky vyjádřit a obhájit své pocity a názory vůči rodičům, učiteli, kamarádům např. při
plánování a výběru výletu, při plánování mimoškolní činnosti, při volbě povolání, výběru koníčků,
při hodnocení ţivotního stylu, způsobu oblékání … .

Kompetence občanské
-

Vedeme ţáky k respektu a toleranci kultury národnostních menšin ţijících v naší republice,
vedeme ţáky ke správné a zdravé ţivotosprávě a k dodrţování pitného reţimu především
v tématech „Reţim dne“ a „Odlišnosti české a německé kuchyně“.

Kompetence pracovní
-

Vedeme ţáky k plánování postupu při přípravě a samostatném zpracování zadaného tématu na
internetu a při tvoření dialogu,případně scénky předvádějící situace v rodině večer, o víkendu,
v době prázdnin a dovolené.

Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Německý jazyk

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Ţák umí:
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-číst a správně vyslovovat odlišné
hlásky
-reagovat na pokyny v německém
jazyce

-abeceda, výslovnost,
pozdravy, jazykolamy,
pokyny, instrukce

6.

-popsat svůj reţim dne a celého
týdne

-dny v týdnu

6.

-spočítat různé příklady

-čísla 1 - 100

6.-7.

-popsat jednoduché předměty

-barvy

-hledat na mapě, pojmenovat
významné státy a jejich obyvatele

-jména, lidé a země,
internacionalismy

-popsat jednotlivé části počítače

-počítačová síť
- moderní technologie

-navázat kontakt s konkrétní
osobou
-vést dialog i monolog o své
rodině písemnou i ústní formou

-představování
-moje rodina

-popsat nejbliţšího kamaráda

-moji přátelé

6.

-popsat budovu školy a třídu
-pojmenovat vyučovací předměty

-škola

6.

MV – Tvorba
mediálních sdělení

6.

6.-7.

6.

6.-7.
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-tvořit jednoduché věty v různých
osobách

-časování

-vyprávět krátce o
nejoblíbenějších činnostech

-3.stupeň příslovce rád

6.

-ukazovat na osoby a předměty a
popisovat je

-člen určitý a neurčitý

6.-7.

-popírat kladné informace

-zápor

6.-7.

-formulovat jednoduché příkazy

-rozkaz

6.-7.

-souvisle vyprávět ústní i
písemnou formou
-převyprávět dialog

-moje plány na
prázdniny

6.-7.

-vyuţít znalosti 6. roč. a 7. roč. a
rozvinout je

-můj reţim dne
- sport

7.

-popsat čtyři roční období
z různých pohledů

-roční období
-měsíce

7.

EV – Vztah
člověka k prostředí

-pracovat s textem s pomocí
slovníku

-Mikuláš, Vánoce,
Velikonoce

7.

MkV - Kulturní
diference

6.-7.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Německý jazyk

8. – 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

-popsat ústně a písemně poslední
prázdniny

-moje prázdniny

-zpracovat zadané téma
s vyuţitím těchto mluvnických
jevů

-časování a předloţky
(opakování)

-postihnout hlavní smysl sdělení
-pracovat s úryvky autentických
textů informativního charakteru

-televize, média

-uţívat předloţková spojení ve
větách a rozumět jim

-předloţky

-ústně a písemně vyjádřit svůj
názor, záţitky, dojmy
-formulovat pozvání na kulturní
akci

-návštěva divadla
-kultura v mám ţivotě

-vést monolog i dialog s vyuţitím
těchto slovesných tvarů
-vyprávět na zadané téma
v minulosti a v budoucnosti
-uţívat vazbu weh tun
-vyjádřit zdravotní potíţe,vést
dialog s lékařem,vyjádřit pocity
strachu,radosti
-uţívat jednoduché obraty
vyjadřující odmítnutí, radost,
politování, omluvu, prosbu,
ţádost, pozvání, reakci na pozvání

8.

8.-9.

8.

MkV – Kulturní
diference

8.-9.

9.

-nepravidelná a
způsobová slovesa,
slovesa s odlučitelnou a
neodlučitelnou
předponou, minulý čas,
-tělo,péče o
zdraví,pocity,náladyb

8.-9.

-osobní zájmena ve 3. a
4. pádě

8.-9.
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-spojit věty v souvětí
-pracovat s jednotlivými
souvětími v textu

-základní druhy
vedlejších vět

-popsat vánoční svátky u nás a
srovnat způsob oslav těchto
svátků

-masopust, karneval,
Vánoce, Mikuláš,
Velikonoce v Německu
a Rakousku

8.-9.

-vést dialog v obchodě a v rodině
na toto téma
-spojit správně přídavné jméno
v přívlastku s názvy potravin,
nápojů a oblečení
-orientovat se v základních
zeměpisných, hospodářských a
kulturních reáliích v porovnání
s reáliemi mateřské země
-s porozuměním vyuţívat
informace z různých materiálů a
pracovat s nimi

-stravovací návyky,
moda,nakupování,
potraviny, pokrmy,
skloňování přídavných
jmen

8.-9.

- cestování, Rakousko,
Německo, Švýcarsko

9.

8.-9.

MkV – Kulturní
diference

VMEGS –
Objevujeme
Evropu a svět

5.1.3.2. Francouzský jazyk
Francouzský jazyk vyučujeme na 2.stupni jako povinně volitelný další cizí jazyk. Časová dotace je 3
hodiny týdně.
Předmět francouzský jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci ve francouzštině v Evropě i
ve světě, umoţňuje poznávat ţivot a kulturní tradice francouzského národa. Znalost francouzského jazyka
přispívá k porozumění mezi národy.
Výuka francouzského jazyka je úzce spjata s výukou českého jazyka a ostatních cizích jazyků,
znalosti francouzských reálií se prolínají s učivem zeměpisu a dějepisu.
S ohledem na počet ţáků, kteří si francouzský jazyk zvolili v rámci nabídky volitelných předmětů,
rozdělujeme ţáky do studijních skupin, nebo vyučujeme pro celou třídu najednou.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Vzdělávání ve francouzském jazyce předpokládá dosaţení úrovně A1.
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Kompetence k učení
-

Motivujeme ţáky ke studiu francouzského jazyka a k uvědomění si potřebnosti komunikace
v cizím jazyce,
doporučujeme vyuţívání všech moţností a příleţitostí, kdy se lze učit jazyk mimo hodiny
francouzského jazyka a přípravu na ně (internet, filmy, četba kníţek a časopisů, kazety),
učíme ţáky samostatně a iniciativně vytvářet výukový materiál a prezentovat svoji aktivitu
formou přípravy her, slovní zásoby k danému tématu a vytváření situačních modelů pro dialogy
v rodině i na veřejnosti.

Kompetence k řešení problémů
-

Zadáváme úkoly, kdy ţáci musí zvaţovat pouţití gramatických pravidel, logicky přiřazovat
pravidla dané situaci, vybírat odpovídající slovní zásobu,
pracujeme s gramatickými chybami a společně hledáme správná řešení.

Kompetence komunikativní
-

Vedeme ţáky k vyuţití znalostí francouzského jazyka k navázání kontaktu, k dialogu a
formulování vlastních myšlenek,
učíme ţáky vyjadřovat se ve francouzském jazyce ústně i písemně, upozorňujeme na odlišnosti
formálního a neformálního projevu,
učíme ţáky vyjádřit se v určité komunikační situaci více moţnými způsoby,
vedeme ţáky ke kultivovanému projevu ve francouzském jazyce vyuţitím mnoha zdvořilých
způsobů, jak francouzsky vyjádřit názor, ţádost, nabídku.

Kompetence sociální a personální
-

Učíme ţáky vyjádřit ve francouzském jazyce své pocity, názory a postoje,
čtením textů a diskutováním o problémech lidí rozvíjíme sociální cítění ţáků a vztah k ţivotnímu
prostředí,
volíme takové formy a metody práce, při nichţ mohou ţáci spolupracovat na jednoduchém úkolu
a vyuţívat francouzský jazyk.

Kompetence občanské
-

Rozvíjíme u ţáků pozitivní vztah k francouzskému jazyku a francouzské kultuře,
k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti,
vyuţitím diskuzí ve francouzském jazyce učíme ţáky respektovat názory ostatních a vedeme je k
toleranci individuálních odlišností,
vedeme ţáky k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a jako
důleţitého nástroje celoţivotního vzdělávání.
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Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky spontánně reagovat na základní pracovní pokyny ve francouzském jazyce,
vedeme ţáky k plánování postupu při přípravě a samostatném zpracování zadaného úkolu.

Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Francouzský jazyk

6. - 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

- pozdravit, představit se,
poděkovat
- porozumět jednoduchým
pokynům ve třídě a otázkám
učitele, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou výslovností a
reagovat na ně

- základní společenské
fráze a obraty,
pozdravy, oslovení,
představování,
poděkování

- pouţívat gramaticky správně
předloţky místa
- vyjádřit co? a kde? se nachází

- předloţky místa
(à, en, dans, chez)
- pojmenování
předmětů a jejich
lokalizace

6.

- písemně i ústně tvořit
jednoduché věty

- slovesa být (être) a
mít (avoir)
v přítomném čase

6.

- sestavit zápornou větu

- zápor u sloves

6.-7.

- vyjádřit vlastnosti lidí a věcí
- reagovat na otázku kdo?, co?,
jaký?

- rod a číslo
podstatných a
přídavných jmen

6.-7.

Roč.

Průřezová témata

6.-7.

OSV – Sociální
rozvoj:Mezilidské
vztahy,
Komunikace

Ţák umí:
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- sestavit jednoduché sdělení o
rodině, o sobě samém
- popsat osobu
- utvořit otázku a reagovat na ni,
zapojit se do jednoduchých
rozhovorů
- odpovědět na jednoduché otázky
týkající se jeho samotného,
rodiny, školy a volného času

- rodina a popis osoby

- tvoření otázky

6.-7.

6.-7.

- uţívat přivlastňovací zájmena
- reagovat na otázku čí?

- přivlastňovací
zájmena

6.-7.

- porozumět slovům,
jednoduchým větám a základním
informacím v krátkých
poslechových textech

- slovní zásoba
tematických okruhů

6.-7.

- gramaticky správně uţívat členy
ve svém projevu

- členy určité a neurčité

6.-7.

- vyjádření existence
(il y a)

7.

- popsat lidské činnosti

- časování pravidelných
sloves na –er

7.

- pouţívat číslovky, počítat,
reagovat na otázku kolik?

- základní číslovky
1-100

- popsat školní třídu, dětský
pokoj, učebnici

- vyţádat a podat informaci
týkající se času

- informace o čase –
hodina, den, měsíc
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- sestavit jednoduché sdělení
týkající se rozvrhu hodin a
školních předmětů

- popis týdenního
programu – rozvrh
hodin

7.

- popsat svůj volný čas

- zájmové činnosti
kulturní, sportovní

7.

- pouţívat osobní zájmena
samostatná a nesamostatná

- osobní zájmena

- pouţívat správné slovesné tvary
v ústním i písemném projevu

- nepravidelná slovesa
faire, aller, écrire, lire

7.

- napsat osobní dopis o sobě, o
rodině

- osobní dopis

7.

- číst nahlas a foneticky správně
jednoduché texty
- písemně a gramaticky správně
tvořit jednoduché věty

- pravidla výslovnosti,
čtení, pravopis

6.-7.

- gramaticky správně tvořit a
obměňovat jednoduché věty

- typy vět a jejich
tvoření

6.-7.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Francouzský jazyk

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

- pravopis, čtení,
- pravidla výslovnosti
- vztah mezi zvukovou
a grafickou podobou
slov

8.-9.

Průřezová témata

Ţák umí:

- pouţívat základní pravopisná
pravidla cizího jazyka
- číst nahlas plynule a foneticky
správně
- správně vyslovovat
- vyţádat i podat jednoduchou
informaci
- porozumět jednoduchým
informačním nápisům a
orientačním pokynům

- vyhledání a získání
potřebné informace –
adresa, telefonní číslo

8.

- pouţívat číslovky v ústním a
písemném projevu

- číslovky základní ,
početní úlohy

8.

- popsat město, okolí bydliště,
situace ve městě

- město, popis města,
orientace ve městě,
ţivot ve městě

8.-9.

- dopravní prostředky,
cestování
- Francie jako cíl
našich cest

8.-9.

- popsat počasí v různých ročních
obdobích
- sestavit předpověď počasí

- roční období, počasí,
předpověď počasí

8.

- sestavit program na víkend,
prázdniny

- budoucí čas
(futur proche)

8.

- vyjádřit své pocity

- vyjádření citu (radost,
smutek, chuť)

8.

- sestavit sdělení týkající se
cestování
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- porozumět úryvkům prózy a
poezie některých francouzských
spisovatelů

- četba, francouzští
spisovatelé

8.-9.

- vyprávět v minulém čase o
činnostech ve škole a ve volném
čase

- minulý čas
(passé composé)

8.-9.

- tvořit jednoduché věty se
správným tvarem zvratného
slovesa

- zvratná slovesa

8.-9.

- se domluvit při nákupech
v různých obchodech
- pojmenovat různá povolání

- obchod, nákupy, jídlo

9.

- popsat části oblečení a lidského
těla

- móda, oblékání,
lidské tělo a zdraví

9.

- popsat byt, zařízení bytu

- bydlení

9.

- popsat přírodu, okolí bydliště

- zvířata, rostliny,
příroda

9.

- pouţívat správné slovesné tvary
ve svém ústním a písemném
projevu

- pravidelná slovesa na
-ir, další nepravidelná
slovesa

9.

- uţívat číslovky řadové při
určování pořadí

- číslovky řadové

9.
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- porozumět obsahu textů
v učebnici, pracuje s textem
- vyplnit základní údaje o sobě ve
formuláři

- porozumění
sloţitějšímu textu

8.-9.

- pouţívat dvojjazyčný slovník

- práce se slovníkem

8.-9.

- sestavit písemné sdělení na dané
téma
- stručně reagovat na jednoduché
písemné sdělení

- slohové práce na
probraná témata

8.-9.

- se orientovat na mapě Francie
- popsat typickou francouzskou
kulturu
- zazpívat několik francouzských
písní

- francouzské reálie
- hudba

8.-9.

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá,
Objevujeme
Evropu a svět
MkV –
Multikulturalita,
Kulturní diference

5.1.3.3. Španělský jazyk

Španělský jazyk je vyučován na 2. stupni jako povinně volitelný další cizí jazyk. Časová dotace
je 3 hodiny týdně. V současné době je španělština vedle angličtiny povaţována za nástroj všeobecného
dorozumění a její důleţitost nabyla ještě více na významu po vstupu České republiky do Evropské unie.
Cílem výuky je osvojit si takovou znalost jazyka, aby byl ţák po dvou letech niţšího gymnázia schopen
dorozumět se v běţných situacích kaţdodenního ţivota. Studium vede rovněţ k získání dostatečně
bohaté slovní zásoby a její aplikaci, stejně tak jako osvojení si správné výslovnosti. Výuka probíhá v
souladu s referenčním rámcem Evropského jazykového portfolia, dle něhoţ je moţno průběţně hodnotit
pokrok studentů v základních dovednostech.
Učebny jsou standardně vybaveny, tzn. tabule, nástěnky, s moţností vyuţití audiovizuální
techniky. V případě potřeby je k dispozici i počítačová učebna.
Během výuky na 2. stupni základní školy si ţák osvojuje základní kompetence, v nichţ se
průběţně zdokonaluje.
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Kompetence k učení
- vedeme ţáka k tomu, aby byl schopen pracovat s učebnicí, orientovat se v ní, osvojit si práci
se slovníkem, rozumět přepisu výslovnosti, porozumět základním úkolům a pokynům ve
španělštině, přijímat informace jak z knihy, tak v elektronické podobě, rozeznávat jednotlivé
typy cvičení, samostatně řešit jednoduché úkoly, dokázat najít chybu a identifikovat ji a aby se
zvyšující znalostí a pokroky rostla jeho motivace a zájem o studium jazyka
Kompetence k řešení problémů
- ţák je veden k tomu, aby dokázal aplikovat znalosti z jiných oborů (např. informatika,
zeměpis, literatura), vhodně ho motivujeme k účasti na jazykových soutěţích či olympiádách,
vedeme ţáka k tomu, aby dokázal interpretovat text a vyjádřit vlastní názor, v hodinách ho
zapojujeme i do různých forem výuky (projekty, práce ve skupinách,) tak, aby zvládal i samostatně
zadávané úkoly (prezentace) pro které si sám získává informace z různých zdrojů (noviny, časopisy,
knihy, internet) - usilujeme o to, aby dokázal logicky a samostatně zvládnout toto zadání,
prezentovat je před třídou, diskutovat o něm a obhájit svá tvrzení.
Komunikativní kompetence
-

v hodinách ţáka aktivně zapojujeme do všech dovedností, vedeme ho k tomu, aby se

správně ústně i písemně vyjádřit, klademe důraz na správnou a bezchybnou výslovnost, motivujeme
ho k tomu, aby se účastnil aktivně diskusí v rámci skupiny, aby dovedl spolupracovat s ostatními a
vzájemně si vyměňovat zkušenosti a postřehy, aby dokázal komunikovat na dané úrovni.
Kompetence sociální a personální
-

motivujeme ţáky k účasti na jazykových olympiádách, navštěvujeme různé kulturní akce a

představení (divadlo ve španělštině, kaţdoroční týden španělské kultury, Evropské informační
centrum, Cervantesův institut) a seznamujeme je s činností různých kulturních a společenských
institucí. Motivujeme ţáky vyjádřit ve španělském jazyce své pocity, názory a postoje. Volíme
takové formy a metody práce, při nichţ mohou ţáci spolupracovat na jednoduchém úkolu a
vyuţívat španělský jazyk.
Kompetence občanské
-

rozvíjíme u ţáků pozitivní vztah ke španělskému jazyku a španělské kultuře, vyuţitím diskuzí

ve španělském jazyce učíme ţáky respektovat názory ostatních a vedeme je k toleranci
individuálních odlišností.
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Kompetence pracovní
-

učíme ţáky spontánně reagovat na základní pracovní pokyny ve španělském jazyce, vedeme

ţáky k plánování postupu při přípravě a samostatném zpracování zadaného úkolu.

Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková komunikace

Španělský jazyk

8. - 9. ročník

Téma

Výstup předmětu

Učivo předmětu
Ročník Průřezová témata

Profese,
národnosti

Ţák :
-

-

pozdraví a
představí sebe nebo
někoho jiného
sdělí osobní údaje
(původ, bydliště,
zaměstnání)

-

-

tvary muţského a 6.
ţenského rodu u
podstatných a
přídavných jmen
Přítomný čas
sloves ser,
llamarse, trabajar,
vivir
tázací zájmena
(dónde, qué, de
dónde, cómo)

MV: Zeměpis

Reálie:
- prezentace
Hispanoamerickýc
h zemí
Profese,
národnosti

- ukazovací zájmena 6.
zeptá se na osobní
- přivlastňovací
údaje jiných lidí
zájmena
- zeptá se a odpoví
- mnoţné číslo
na telefonní číslo
přídavných a
- potvrdí nebo opraví
podstatných jmen
informace
- přítomný čas
- zeptá se na význam
pravidelných
neznámého slova
sloves
- pouţívá abecedu,
Reálie
hláskování
- města a autonomní
oblasti Španělska

MV: Zeměpis

-

-

Domov
-

lokalizuje předměty

člen určitý
v jednotné a
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-

zjistí počet a
odpoví
popíše dům
-

-

mnoţném čísle u
podstatných jmen
muţského a
ţenského rodu
přítomný čas u
sloves estar, tener,
poner
předloţkové vazby
(encima de, debajo
de, al lado de, a la
izquierda/derecha
de)

Slovní zásoba:
- popis domu
(místnosti, nábytek
a předměty)
- přídavná jména
popisující dům
- základní a řadové
číslovky
Reálie:
- typy domů. Čtvrtě
ve Španělsku a
v Jiţní Americe.
Město

-

-

-

Jídlo,
stravovací
návyky,
restaurace

-

-

zeptá se na
existenci místa a
lokalizuje ho
zeptá se na adresu
dá nebo poţádá o
vysvětlení, jak se
dostane na nějaké
místo
zeptá se a odpoví
kolik je hodin,
včetně jízdních
řádů nebo rozvrhu

poţádá o něco nebo
vyjádří potřebu
odpovědět
zeptá se na částku
poţádá o jídlo
v restauraci
mluví o zálibách

-

člen neurčitý
slovesa hay/etá(n)
přítomný čas
sloves ir, dar,
venir, seguir,
cerrar

6.

Slovní zásoba:
- město (veřejné
budovy a dopravní
prostředky)
- číslovky
Reálie:
- Madrid – hlavní
město Španělska
-

-

rozkazovací způsob 7.
pravidelných a
nepravidelných
sloves, tykání a
vykání
v jednotném čísle
sloveso gustar
57

MV: Zeměpis

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice
ŠALAMOUN - Školní vzdělávací program

-

poţádat někoho o
laskavost a
odpovědět

-

přítomný čas u
nepravidelných
sloves querer,
poder, hacer

Slovní zásoba:
- druhy potravin
- záliby
Svatba

-

popíše osobu
zeptá se na věk a
odpoví
mluví o
kaţdodenním
ţivotě

-

-

přivlastňovací
7.
zájmena (3. část)
přítomný čas u
sloves salir, volver,
empezar, jugar
zvratná slovesa
(levantarse,
acostarse)

Slovní zásoba:
- přídavná jména
popisující fyzický
vzhled a charakter
- rodina
Reálie:
- svatba
Nákupy

-

popíše materiály
poţádá o svolení
zeptá se na cenu
zeptá se na záliby a
odpoví

přídavná jména
7.
vyjadřující barvu.
Rod a číslo.
- přítomný čas u
sloves saber a
preferir
- osobní zájmena
v přímém předmětu
(lo, la, los, las)
- slovesa pojící se se
zájmenem (gustar,
parecer, quedar
bien o mal)
Slovní zásoba:
- oblečení (barvy,
materiál)
- mnoţství a míry
- nákupní seznam:
potraviny
Reálie:
- nákupní centra,
trhy
-
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Pozvání

-

-

Exkurze

-

-

poţádá a upřesní
- sloveso tener que
7.
schůzku
s infinitivem, estar
přijme nebo
s gerundiem
odmítne ţádost o
- přítomný čas u
schůzku; schopnost
sloves jugar a oír
naléhat
Slovní zásoba:
vyjádří povinnost
- činnosti a místa
popíše právě
volného času
probíhající činnost
- měsíce
Reálie:
- tradiční oslavy ve
Španělsku a
v hispanoamerický
ch zemích
vyjádří záměry a
- sloveso ir a
8.
plány do budoucna
s infinitivem pro
navrhne plány a
vyjádření blízké
alternativy
budoucnosti nebo
vyjádří lhostejnost
záměru
vyjádří
- umístění osobních
pravděpodobnost,
zájmen v předmětu
pochybnost nebo
- časové výrazy
nejistotu
Slovní zásoba:
telefonní
- místa volného času
komunikace
- výrazy pro
telefonní
komunikaci
Reálie:
- zajímavosti a
památky
v Andalusii

mluví o činnostech
- sloţené perfektum
v minulosti
- příčestí
- zeptá se na příčinu
- časové výrazy (2.
a ospravedlní se
část)
- přijme omluvy
- minulý čas
- mluví o činnostech
jednoduchý u
odehrávajících se
sloves estar a ir
v nedávné
v 1. osobě
minulosti
Slovní zásoba:
- výrazy pro
vyjádření
překvapení,
zklamání a nudy
- zeměpisná místa
-
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Reálie:
- malířství ve
Španělsku a
v hispanoamerický
ch zemích
Pověz mi, co
se stalo

-

-

Cesta
letadlem

-

-

Tenkrát a
teď

-

-

vyjadřuje se
v minulosti
vyjadřuje neurčité
nebo neexistující
mnoţství
zeptá se na stav
nějaké osoby
vyjádří nálady
popíše okolností a
přechodných stavů
u věcí

minulý čas
8.
jednoduchý u
pravidelných
sloves
- minulý čas
jednoduchý
nepravidelných
sloves estar, ir, ver,
tener, hacer
- zájmena neurčitá
- časové výrazy
Slovní zásoba:
- nálady
Reálie:
- hudba
v hispanoamerický
ch zemích

MV: Hudební výchova

ţádá o poskytnutí
informací o
dopravních
prostředcích
porovnává je
vyjádří vlastnictví
zeptá se na počasí a
odpoví

ukazovací zájmena 8.
přivlastňovací
zájmena (první,
druhá a třetí osoba
jednotného čísla)
- stupňování
přídavných jmen
- neosobní slovesa:
llover, nevar
Slovní zásoba:
- klima a počasí
Reálie:
- počasí
v hispanoamerický
ch zemích
- imperfektum u
9.
pravidelných
sloves
- imperfektum u
nepravidelných
sloves ir, ser
- záporné tvary
- sloveso doler

MV: Zeměpis, český
jazyk

vyjadřuje se
v minulosti, popis
kaţdodenního
ţivota
mluví o zdraví a
fyzických stavech

-

-
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Instrukce

-

-

Minulé
události

-

-

Lidé

-

vyjádří povinnost
osobními a
neosobními
vazbami
vyjádří moţnost
nebo zákaz
vyjádří reálné
podmínky

mluví o
realizovaných
dějích v minulosti
přerušených jinými
ději v minulosti
vypravuje příběhy
a události

vypráví biografii
mluví o zálibách a
koníčcích
vyjádří trvání
vyjádří akci
přerušenou jinou
akcí

Slovní zásoba:
- části těla
- nemoci, fyzické
stavy, léky
Reálie:
- ciudad de México
- sloveso hay que
9.
s infinitivem
- pouţití zvratného
se
- osobní zájmena
v nepřímém
předmětu
- podmínkové věty
Slovní zásoba:
- sporty a sportoviště
Reálie:
- španělština ve
světě

shrnutí minulých
9.
dějů
- minulý čas
jednoduchý u
sloves leer, morir,
nacer
- druhý a třetí stupeň
přídavných jmen
Slovní zásoba:
- historické události
Reálie:
- historické události
od roku 1975
9.
- Slovesné vazby:
estaba +
gerundium, llevaba
+ gerundium
Slovní zásoba:
- osobní data
- dokumenty
Reálie:
- Hispánci ve
Spojených státech
-
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MV: Dějepis
PT: Výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
- Objevujeme Evropu
a svět
- globalizační a
rozvojové
procesy
- prezentace
v rámci textu
- rozvoj dialogu
na kritické
téma
MV: Dějepis

MV: Zeměpis, základy
věd
PT: Multikulturní
výchova,
multikulturalita
- základní
problémy
sociokulturních
rozdílů
- vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
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kulturního
prostředí

5.2. Matematika a její aplikace
5.2.1. Matematika
Předmět matematika se vyučuje na 1.stupni v 1. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně, ve 2. aţ 5.
ročníku 5 vyučovacích hodin týdně. Časová dotace předmětu na druhém stupni je 4. vyučovací hodiny
týdně.
Matematika na základní škole tvoří spolu s výukou českému jazyku páteř vzdělávacího působení.
Matematika dává ţákům vědomosti a dovednosti pro praktický ţivot a předpoklady pro uplatnění ve
většině oborů profesionální přípravy a úspěšnému studiu na středních školách. Rozvíjí paměť a
představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku, vytrvalost,

pracovitost,

přesnost, kritičnost, sebekontrolu.
Poznatky a dovednosti získané ve vyučovacím předmětu matematika jsou dále rozvíjeny
v přírodovědných předmětech fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, v oborech ekonomických technických
i při práci s počítači.
V organizaci vyučovacího předmětu matematika se kaţdý pojem postupně vyvíjí a dotváří.
Jednotlivé tématické celky musí na sebe navazovat i v oblasti symbolů a pojmů. Typickým rysem
vyučování matematice

je samotné zařazení úloh a pojmů vyţadujících určité matematické postupy.

Výuka matematiky musí probíhat pomocí zpětné vazby. Velmi důleţitá je tvořivost kaţdého ţáka, ale i
reakce učitele.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Vedeme ţáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí
a zobecňováním reálných jevů,
rozvíjíme paměť ţáků prostřednictvím numerických výpočtů a matematických algoritmů,
zadáváme úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů při řešení slovních úloh,
rozvíjíme soutěţivost, zařazujeme vhodné problémové úkoly, matematické hádanky,
vedeme ţáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném ţivotě,
podporujeme účast ţáků v soutěţích a olympiádách, kde mají moţnost srovnávat své vědomosti
s jinými ţáky.
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Kompetence k řešení problémů
-

Provádíme ze ţáky rozbor úlohy, který je má dovést k vytvoření plánu jejího řešení,
rozvíjíme samostatné uvaţování a vyvozování logických závěrů,
pracujeme s chybou ţáka jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení,
zařazujeme takové matematické příklady, u kterých ţáci mohou pouţít známé a osvědčené
postupy řešení.

Kompetence komunikativní
-

Vedeme ţáky k přesnému vyjadřování myšlenek v logickém sledu, ke kultivovanému písemnému
a ústnímu projevu,
učíme ţáky správně pouţívat matematický jazyk včetně symboliky,
učíme ţáky pracovat s informacemi, provádět situační náčrty, rozumět údajům sestavených do
tabulek a grafů, pouţívat různých textů a obrazových materiálů,
vedeme ţáky k práci ve skupinkách, tak aby v kaţdé byly zastoupeni lepší i slabší ţáci.

Kompetence sociální a personální
-

Seznamujeme ţáky s pravidly spolupráce v týmu při řešení sloţitějších matematických příkladů,
vedeme ţáky k dodrţování dohodnutých postupů,
vedeme ţáky k hodnocení vlastních výsledků a výsledků skupiny.

Kompetence občanské
-

Zařazujeme úlohy s ekologickou problematikou, které vedou ţáky k chápání ekologických
souvislostí,
připomínáme ţákům význam osobnosti, které se podíleli na rozvoji matematiky a jejím postavení
jako vědy ve společnosti.

Kompetence pracovní
-

Vedeme ţáky k přesvědčení, ţe matematické vědomosti a dovednosti jsou předpokladem pro další
vzdělávání a budoucí povolání,
vysvětlujeme ţákům, jak mohou v praxi vyuţít matematických poznatky (míry, váhy, nakupování,
cestování a volný čas),
vedeme ţáky k pečlivé a systematické práci.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace

Matematika

1. – 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

1.

OSV - Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopnosti
poznávání
OSV - Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopnosti
poznávání

Ţák umí:

- počítat předměty
- vytvářet soubory o daném počtu

- počítání prvků

- číst a psát čísla
- porovnávat čísla

- čtení a zápis čísel,
porovnávání čísel

1. – 3.

- vyhledat a zobrazit čísla na
číselné ose

- orientace na číselné
ose

1. – 3.

- rozkládat čísla na desítky,
jednotky
- zaokrouhlovat

- zápis čísel v desítkové
soustavě

2. – 3.

- sčítat a odčítat bez přechodu
desítky i s přechodem desítky
- řešit slovní úlohy a sám je tvořit
- řešit slovní úlohy „o více“, „o
méně“
- zaměnit sčítance
- sčítat a odčítat bez přechodu,
s přechodem desítky zpaměti i
písemně
- tvořit a řešit příklady s jednou
závorkou
- řešit a tvořit slovní úlohy na
sčítání a odčítání a slovní úlohy
„o méně“, „o více“
- říkat řady násobků
- násobit a dělit oboru malé
násobilky zpaměti i písemně
- chápat násobení jako opakované
sčítání stejných čísel
- řešit a vytvářet slovní úlohy na

- sčítání a odčítání
v oboru 0 – 20

- sčítání a odčítání
v oboru 0 - 100

- násobení a dělení
v oboru malé násobilky
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1. – 2.

OSV - Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopnosti
poznávání

2. – 3.

OSV - Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopnosti
poznávání

2. – 3.
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násobení a dělení
- řešit slovní úlohy typu „n krát
více“, „n krát méně“
- sčítat a odčítat násobky sta
- písemně sčítat a odčítat dvě
trojciferná čísla a provádět
kontrolu výpočtu
- řešit slovní úlohy na sčítání a
odčítání a slovní úlohy „o n více“,
„o n méně“
- vytvářet slovní úlohy
- provádět předběţný odhad
výsledku
- pamětně vynásobit dvojciferné
číslo jednociferným mimo obor
násobilky
- dělit dvojciferné číslo
jednociferným mimo obor
násobilky
- provádět kontrolu svých výpočtů
- provádět odhady výsledků

- sčítání a odčítání
v oboru 0 – 1 000

3.

- násobení a dělení
mimo obor násobilky

3.

- pouţívat pojmy – vlevo, vpravo,
před, za, nahoře, dole, uprostřed

- orientace v prostoru

1. – 2.

- rozeznat, pojmenovat, nakreslit
čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh

- základní rovinné
útvary

1. – 2.

- rozeznat, pojmenovat,
modelovat jednoduchá tělesa

- tělesa

1. – 2.

- kreslit křivé a rovné čáry

- přímka

2.

- vyznačit a pojmenovat bod
- určit jeho polohu
- bod
- narýsovat úsečku, pojmenovat ji,
- úsečka
a změřit délku úsečky na cm
- porovnávat úsečky

2.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace

Matematika

4. – 5.

Školní výstupy

Učivo

Roč.

- vyuţívat při pamětném i
písemném počítání komutativnost
a asociativnost sčítání a odčítání

- principy asociativnosti
a komutativnosti

4. - 5.

- sčítání a odčítání do
100 000
- velká násobilka
- písemné násobení
dvojciferným aţ
trojciferným číslem
- dělení jednociferným
číslem
- dělení se zbytkem
v oboru přirozených
čísel

4.

- sčítání a odčítání čísel
do milionu
- písemné násobení
jednociferným aţ
čtyřciferným číslem
- dělení dvojciferným
číslem

5.

Průřezová témata

Ţák umí:

- zapsat zápis i rozklad v desítkové
soustavě
- zobrazit čísla na číselné ose
- ovládat malou i velkou
násobilku, násobit i dělit mimo
oblast násobilky
- násobit 10, 100, 1 000
- písemně násobit dvojciferným a
trojciferným číslem
- dělit jednociferným číslem
- dělit se zbytkem v oboru
přirozených čísel
- číst i zapsat číslo i přes milion a
do miliardy
- ovládat rozklad v desítkové
soustavě
- sčítat a odčítat do 1 000 000
- násobit 10 000, 100 000,
1 000 000
- písemně násobit jednociferným
aţ čtyřciferným číslem
-dělit dvojciferným číslem
- zaokrouhlovat daná čísla
- zaokrouhlovat pro odhady a
výpočty

- vyhledávat, třídit, zpracovávat a
sbírat data
- pracovat s údaji v cenících apod.

- zaokrouhlování na
10, 100, 1000,
10 000, 100 000,
1 000 000
- kontroly výpočtů

- práce s daty

4. - 5.

4. - 5.
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- pracovat s tabulkami, ceníky,
grafy a doplňovat řady čísel a
tabulky
- vyhledávat v jízdním řádu
- poznávat úvahy kolik /o kolik/,
sleva a nárůsty

- diagramy, grafy,
tabulky, jízdní řády

4.

- převádět jednotky délky, času,
objemu, hmotnosti

- převody jednotek

4. - 5.

- řešit slovní úlohy vedoucí
k porovnávání čísel, provádění
- slovní úlohy s jednou i
početních výkonů s čísly v daném
více početními
oboru a na vztahy o n- více /méně/,
operacemi
n-krát více /méně/
- vyuţívat poznatku o jednoduché
rovnici s jednou neznámou
- zapsat římská čísla I aţ X, L, C,
D, M
- přečíst číslo kapitoly a letopočet
- pojmenovat jednotlivé části
zlomku
- řešit jednoduché slovní úlohy
- sčítat a odčítat zlomky se stejným
jmenovatelem
- přečíst a zapsat dané desetinné
číslo řádu desetin, setin
- zaokrouhlit dané desetinné číslo
řádu desetin na celky
- sčítat a odčítat desetinná čísla
řádu desetin a setin
- násobit a dělit desetinné číslo
deseti
- řešit jednoduché slovní úlohy a
vyuţívat desetinné číslo
v praktických situacích
- porozumět znaku „ – „ pro zápis
celého záporného čísla
- vyznačit celá záporná čísla na
číselné ose

4. - 5.

- římská čísla

5.

- zlomky – čitatel,
jmenovatel, zlomková
čára
- celek, část zlomku

4.

- desetinná čísla
- zlomky se
jmenovatelem 10 a 100
a jejich zápis
desetinným číslem
- desetinná čárka
- desetina, setina

5.

-zápis záporného čísla
- vyznačení na ose
- uţití záporných čísel
v běţném ţivotě
(teploměr atd.)
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- řešit netradiční úlohy pomocí
hlavolamu, magického čtverce,
doplňovat číselné řady
- rýsovat čtverec, obdélník,
trojúhelník a vyuţívat jednoduchý
zápis postupu rýsování
- narýsovat kruţnici s daným
středem a daným poloměrem
- narýsovat rovnoramenný a
rovnostranný trojúhelník
- narýsovat a přečíst délku úsečky
-grafický součet, rozdíl a násobek
úsečky
- vypočítat obvod daných
mnohoúhelníků
- určit vzájemnou polohu dvou
přímek
- sestrojit rovnoběţku s danou
přímkou i daným bodem
- sestrojit kolmici k dané přímce
pomocí trojúhelníka s ryskou

- slovní úlohy
s netradičními postupy

4. - 5.

- práce s geometrickými
tvary

4.

- rýsování
rovnostranného a
rovnoramenného
trojúhelníka

5.

- délka úsečky
- jednotky délky a jejich
převody
- obvod mnohoúhelníků

4.

- rovnoběţky,
různoběţky, kolmice

4.

- řešit slovní úlohy na výpočty
obsahů obdélníka a čtverce
- převádět jednotky obsahu m2,
dm2, cm2,mm2

- obsah obdélníka,
čtverce
- jednotky obsahu

- vypočítat povrch kvádru a
krychle sečtením obsahů podstav
a stěn
- řešit úlohy z praxe na výpočty
obsahů obdélníka a čtverce,
povrchu kvádru a krychle

- povrch kvádru a
krychle

- poznat souměrný útvar
- určit osu souměrnosti
modelováním, překládáním apod.
- nakreslit souměrný tvar

- osová souměrnost
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Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace

Matematika

6. - 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

- zobrazit přirozená čísla na
číselné ose
- základní početní operace +,-,., :
- řešit slovní úlohy
- zaokrouhlovat des. čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky
- provádět písemné operace
v oboru des. čísel
- pouţít je ve slovních úlohách

- znázorňování a
porovnávání
- čtení a zápis v des.
soustavě,+ - . :
- zápis a správné
přečtení desetinného
čísla a zlomku
- početní operace
- slovní úlohy
- úsečka, přímka,
polopřímka, kruţnice
a kruh
- převody jednotek
délky a obsahu
- obvod a obsah čtverce

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- rozeznat druhy čar
- měřit a odhadnout délku úsečky
- převádět jednotky délkové a
čtvereční
- řešit úlohy z praxe

6.

6.

6.

- určovat násobky a dělitele
- pouţívat znaky dělitelnosti
2,3,4,5,6,8,10.
- rozumět pojmu prvočíslo a číslo
sloţené, rozklad na součin
prvočísel
- najít NSN 2 –3 čísel a NSD
těchto čísel
- rozpoznat násobek a dělitele
ve slovních úlohách a

- násobek a dělitel
- znaky dělitelnosti
- prvočíslo a číslo
sloţené
- nejmenší společný
násobek
- největší společný
dělitel

6.

- chápat pojem úhlu jako části
roviny
- narýsovat a změřit daný úhel
- provádět početní operace
s velikostmi úhlů ve stupních
a minutách
- vyznačit vedlejší a vrcholové
úhly, určit jejich velikosti

- definice úhlu a druhy
úhlů, osa úhlu
- rýsování úhlů a jejich
měření s úhloměrem i
bez s pouţitím kruţítka
- jednotky velikosti
úhlů početní operace
s nimi
- vrchol. a vedl. úhly

6.

- sestrojit obraz v osové
souměrnosti
- určit osu souměrnosti při zadání
vzoru a jeho obrazu
- určit, zda se jedná o útvar osově
souměrný a kolik má os

- shodné útvary
- definice osové
souměrnosti
- osově souměrné
útvary

6.
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- určit velikosti vnitřních a
vnějších úhlů
- třídit a popisovat trojúhelníky
- sestrojit trojúhelník podle vět
sss, sus, usu a zapsat postup
konstrukce
- sestrojit výšky, těţnice a střední
příčky trojúhelníku
- nalézt střed kruţnice vepsané
a opsané
- sestrojit obraz rovinného útvaru
ve středové souměrnosti
- určit střed souměrnosti při
zadání vzoru a jeho obrazu
- určit středově souměrný útvar
a určit jeho střed souměrnosti
- zobrazit krychli a kvádr
- převádět jednotky obsahu a
objemu
- pouţívat vzorců pro výpočet
objemu a povrchu kvádru a
krychle
- řešit slovní úlohy z praxe na
výpočty objemů a povrchů kvádru
a krychle
- zobrazit kladná a záporná čísla
- chápat pojem absolutní hodnota
jako vzdálenost od počátku
- provádět početní operace
- řešit slovní úlohy
- znázornit zlomek obrázkem
- převést zlomek na smíšené číslo
a naopak
- upravit zlomek na základní tvar
- provádět základní početní
operace se zlomky, upravit
sloţený zlomek
- řešit slovní úlohy
- zobrazit rac. číslo, porovnávat je
- řešit slovní úlohy na uţití rac.
čísel v praxi
- uţívat logickou úvahu
- chápat členy poměru
- vyjadřovat poměr mezi danými
veličinami
- rozdělit celek na 2 – 3 části
v daném poměru
- řešit slovní úlohy z praxe
- pracovat s měřítky map a plánů

- definice trojúhelníku
- vnitřní a vnější úhly
trojúhelníku
- věty sss, sus, usu
- výšky, těţnice a
střední příčky
trojúhelníku
- kruţnice opsaná a
vepsaná

6.

- co je to středová
souměrnost
- sestrojení obrazu ve
středové souměrnosti
- středově souměrné
útvary

6.

- zobrazení těles
- jednotky obsahu,
objemu,litrové
jednotky objemu a
převody mezi nimi
- povrch a objem
krychle a kvádru

6.

- význam celých čísel a
jejich znázorňování a
porovnávání
- absolutní hodnota
- početní operace +,-,*,:

6.-7.

- význam zlomků a
jejich znázornění na
číselné ose
- rozšiřování a krácení
- porovnávání zlomků
- sčítání, odčítání,
násobení a dělení

7.

- záporná des. čísla a
záporné zlomky
- porovnávání čísel
- početní operace
- definice poměru
- rozšiřování a krácení
poměru
- výpočty s poměry
- postupný poměr
- měřítko plánu a mapy
- slovní úlohy
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- zakreslit bod v pravoúhlé
soustavě souřadnic
- udělat tabulku a vynést body a
také přečíst jejich souřadnice
- řešit slovní úlohy s vyuţitím
vztahů přímé a nepřímé úměrnosti
- vyuţívat trojčlenky
- vyjádřit část celku pomocí
procent
- určit celek, počet procent
- řešit jednoduché příklady na
výpočet úroků
- chápat pojem promile a dovést je
pouţívat v ţivotě
- určit shodné útvary
- pouţívat věty o shodnosti
trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
- sestrojit trojúhelník z daných
prvků
- vypočítat obvod a obsah
rovnoběţníku
- sestrojit rovnoběţník a zapsat
postup konstrukce
- vypočítat výšku trojúhelníku
- rozpoznat a popsat lichoběţník
- sestrojit lichoběţník, vypočítat
obvod a obsah
- rozeznat a pojmenovat hranol
- načrtnout a narýsovat obraz
tělesa v rovině
- narýsovat síť hranolu,
vystřihnout ji a slepit hranol
- vypočítat povrch a objem
hranolu
- určit druhou mocninu a
odmocninu výpočtem, pomocí
tabulek a kalkulačky
- uţívat druhou mocninu
odmocninu ve výpočtech
- chápat pojem reálné číslo
- poznat přeponu a odvěsny
- porozumět znění Pythagorovy
věty
- vypočítat ze vzorce délku
odvěsny a přepony
- řešit úlohy z praxe

- pravoúhlá soustava
souřadnic v rovině
- graf přímé a nepřímé
úměrnosti
- úměra
- přímá úměrnost
- nepřímá úměrnost
- základ, procentová
část,počet procent
- úroková míra a úrok
- slovní úlohy
s procenty
- promile a jejich
vyuţití v praxi
- shodnost
geometrických útvarů
- shodnost trojúhelníků
- věty sss, sus, usu
- jednoduché
konstrukce
- čtverec a obdélník
- kosočtverec a
kosodélník
- o a S rovnoběţníků
- konstrukce
rovnoběţky
- obsah trojúhelníku
- pojem lichoběţníku
- obvod, obsah
- druhy hranolů
- siť hranolu
- povrch hranolu
- objem hranolu
- slovní úlohy na
výpočet hranolů
- odhad a výpočet
druhé mocniny zpaměti
i z tabulek
- druhá odmocnina
- počítání druhé
odmocniny z tabulek
- znění Pythagorovy
věty
- Pythagorova věta
v rovině a prostoru
- vyuţití Pythagorovy
věty v praxi
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7.

8.
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VMEGS - Jsme
Evropané
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Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace

Matematika

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- dokázat zapsat číslo ve tvaru
a . 10n pro 1  a  10
- provádět základní početní
operace s mocninami
s přirozeným mocnitelem
-s čítat a odčítat mnohočleny se
stejnými mocninami
- dokázat vynásobit výraz
jednočlenem, dvojčlenem a
trojčlenem

- třetí mocnina
- mocnina s přirozeným
mocnitelem
- pravidla pro počítání
s mocninami
- co je to mnohočlen
- sčítání a odčítání
mnohočlenů
- násobení a dělení
mnohočlenů

- rozkládat pomocí vytýkání a
sdruţování sčítanců, vzorců

- rozklad mnohočlenů
na součin

- rozlišit pojmy rovnost a rovnice
-řešit rovnice na základě
ekvivalentních úprav a ověřuje
správnost svého výsledku
- udělat zkoušku
- vyřešit slovní úlohu pomocí
lineárních rovnic
- ověřit zvolený způsob řešení
- uţívat logickou úvahu a úsudek
- nalézat různá řešení
-provádět jednoduchá statistická
šetření a zapsat je do tabulky
- vypočítat aritmetická průměr,
modus a medián
- chápat pojem kruţnice a kruh
- určit vzájemnou polohu přímky
a kruţnice a polohu dvou kruţnic
-vypočítat obvod a obsah kruhu
- řešit slovní úlohy pomocí
vzorců, vedoucí k obvodu a
obsahu kruhu a délce kruţnice
- charakterizovat válec a nakreslit
jeho síť
- vypočítat objem a povrch válce
- řešit slovní úlohy vedoucí
k výpočtu objemu a povrchu
válce

- opakování výrazů
- ekvivalentní úpravy
rovnic
- řešení lineárních
rovnic
- jednoduché slovní
úlohy
- sloţitější slovní úlohy
- výpočet neznámé ze
vzorce
- statistické šetření
- diagramy
- aritmetický průměr,
modus, medián
- definice kruţnice
a kruhu
- kruţnice přímka
- Thaletova věta
- délka kruţnice a
- obvod kruhu, obsah
kruhu
- válec a jeho síť
- povrch válce
- objem válce
- slovní úlohy na
výpočet
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8. – 9.

8.

8.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Řešení
problémů a
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8..

OSV – Sociální
rozvoj: Kooperace a
kompetice

8.

8.
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- jednoduché konstrukce- sestrojit
tečnu ke kruţnice z daného bodu
- vyuţívat poznatků (výška,
těţnice, Thaletova kruţnice….)
v konstrukčních úlohách
- určit podmínky, za kterých má
daný výraz smysl
- krátit a rozšiřovat lomené výrazy
- sčítat a odčítat 2 –3 lomené
výrazy
- násobit a dělit dva lomené
výrazy
- přepsat sloţený zlomek
na podíl dvou lomených výrazů
- vynásobit obě strany rovniceupravit obě strany rovnice na
základě ekvivalentních úprav
- provést zkoušku dosazením do
první rovnice
- řešit slovní úlohy vedoucí
k jednoduchým lineárním
rovnicím s neznámou ve
jmenovateli
- řešit soustavu lineárních rovnic
- řešit slovní úlohy z praxe
pomocí soustavy dvou lineárních
rovnic se dvěma neznámými
- vynášet body do pravoúhlé
soustavy souřadnic
- rozeznat, co je a není funkce
- určit definiční obor funkce,
sestavit tabulku
- sestrojit graf lineární a
jednoduché kvadratické funkce
- vyuţívat probrané funkce při
řešení úloh z praxe

- mnoţiny bodů v
rovině
- konstrukce
trojúhelníků
- konstrukce
čtyřúhelníků

8.

- společný násobek
a dělitel výrazů
- krácení a rozšiřování
lomených výrazů
- sčítání, násobení
odčítání a dělení
lomených výrazů

9.

- násobení rovnice
(společný jmenovatel)
-ekvivalentní úpravy
- výpočet rovnice a
zkouška
- slovní úlohy vedoucí
k rovnicím s neznámou
ve jmenovateli

9.

- způsoby řešení
rovnic
- slovní úlohy řešené
pomocí soustavy
rovnic
- slovní úlohy o
pohybu, na směsi a
roztoky
- pravoúhlá soustava
souřadnic
- definice funkce
- lineární funkce (přímá
úměrnost
- rostoucí, klesající
funkce
- lineární funkce v
praxi
- kvadratická funkce
-nepřímá úměrnost
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VMEGS – Evropa a
svět nás zajímá

OSV – Sociální
rozvoj: Komunikace

9.

9.

9.

MV – Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality
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- poznat dva podobné útvary
- určit poměr podobnosti
- vyuţít poměr podobnosti
k výpočtům délek stran
- d okazovat podobnost
trojúhelníků na základě vět sss,
sus, uu
- rozdělit úsečku v daném
poměru
- pouţívat poměr na mapě
- rozpoznat grafy funkcí sinus
kosinus a tangens v intervalu
 0, 90°
- vyuţívat funkce sinus, kosinus
a tangens při výpočtech stran
pravoúhlého trojúhelníku
- vyuţívat těchto funkcí při
řešení úloh z praxe
- určovat hodnoty těchto funkcí
- charakterizovat jednotlivá tělesa
- narýsovat siť a z ní těleso
vymodelovat
- vypočítat podle vzorců povrch a
objem těles
- vypočítat úrok a jistinu
- vypočítat úrok z úroku

- podobnost
geometrických útvarů
- věty o podobnosti
trojúhelníků
- vyuţití podobnosti v
Praxi

- podobnost v
pravoúhlém
trojúhelníku
- funkce sinus
- funkce kosinus
- funkce tangens
- výpočty v
pravoúhlém
trojúhelníku
- uţití
goniometrických
funkcí v praxi
- jehlan (síť jehlanu)
- povrch a objem
jehlanu
- kuţel (síť kuţele)
- povrch a objem kuţele
- koule (povrch, objem)
- procenta ve finanční
matematice
- jednoduché úročení
- úrokovací období,
dluhy
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9.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností
poznávání

9.

9.

9.

EV – Vztah člověka
k prostředí
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5.3. Informační a komunikační technologie
5.3.1. Informační a výpočetní technika
Předmět je vyučován na 1. stupni v 5. ročníku a na 2. stupni v 6. aţ 9. ročníku. Časová dotace
v kaţdém ročníku je jedna hodina týdně.
Ţáci jsou vedeni k chápání a správnému uţívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti.
Všichni ţáci získají teoretické základy práce na počítači a praktické znalosti základního vyuţití internetu
a práci s textovým a tabulkovým editorem. Dále se ţáci naučí pouţívat prezentačním programem a
získají základní přehled o vytváření internetových stránek a seznámí se počítačovou grafikou, její tvorbou
a pouţitím. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se naučí pouţívat elektronickou poštu.
Výuka předmětu má přímou vazbu na výuku předmětů: matematika a výtvarná výchova.
Ţáci jsou v hodině děleni do dvou či tří skupin (podle počtu ţáků ve třídě, bez ohledu na dosaţené
znalosti). Učební osnovy jsou tedy zpracovány jednotně pro všechny skupiny v příslušném ročníku. Ţáci
většinou pracují kaţdý sám na svém počítači, pouze v některých případech vyuţíváme při výuce práci ve
skupinách. Do výuky zařazujeme také práci na projektech.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.

Kompetence k učení
- zadávanými úkoly vedeme ţáky k samostatnému objevování moţností vyuţití informačních a
komunikačních technologií v praktickém ţivotě. Pro toto poznávání je učíme vyuţívat
zkušeností s běţně dostupným SW a k vyuţívání nápovědy (helpu) u jednotlivých programů,
literatury apod.,
- ţákům umoţníme vyuţívat elektronických poznámek při praktických úkolech a vedeme je k
získávání vědomostí, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou,
- rozvíjíme u ţáků schopnost co nejvíce vyuţívat moţností výpočetní techniky k zefektivnění
pracovních postupů a k eliminování mnoţství chyb.
Kompetence k řešení problémů
- ţáky vedeme zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učíme je chápat,
ţe v ţivotě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat
s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale ţe způsobů řešení je více,
- vyučující v roli konzultanta – ţákům umoţníme, aby vyuţívali počítač k vypracovávání
takových úkolů, zadávaných v jiných předmětech, které umí vyřešit i běţným způsobem bez
pouţití výpočetní techniky.
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.
Kompetence komunikativní
- učíme ţáky vyuţívat vhodné technologie pro komunikaci na dálku a u některých prací
vyţadujeme odevzdávání prostřednictvím elektronické pošty,
- při komunikaci ţáky vedeme k dodrţování vţité konvence a pravidel (forma vhodná pro danou
technologii, náleţitosti apod.),
- klademe důraz na rozvíjení schopnosti kritického přístupu k informacím získávaným
prostřednictvím internetu.
Kompetence sociální a personální
- při práci vedeme ţáky ke kolegiální radě či pomoci, ţáky s většími zkušenostmi a znalostmi
z výpočetní techniky učíme, aby své schopnosti uplatnili při pomoci méně zkušeným
spoluţákům,
- přizveme ţáky k hodnocení prací svých i prací spoluţáků, vytvářených v digitální podobě, které
jsou jim promítány na projektoru.
Kompetence občanské
- ţáky seznamujeme s obecnými morálními zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana
osobních údajů, bezpečnost, hesla…) a vedeme je k jejich dodrţování (citace pouţitého pramene,
ve škole není ţádný nelegální SW, ţáci si chrání své heslo…),
- při zpracovávání informací ţáky vedeme ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým
se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami.
Kompetence pracovní
- klademe důraz na dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní
technikou,
- motivujeme ţáky k vyuţívání Internetu pro hledání informací důleţitých pro svůj další profesní
růst,
- učíme ţáky při projektech, zpracovávaných na počítači a časově náročnějších úlohách rozdělit a
naplánovat si práci, umět ji uloţit na správné místo, příště ji zase najít, hlídat časový
harmonogram apod.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Informační a komunikační
technologie

Informační a
výpočetní technika

4. -5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- vysvětlit základní pojmy,
stavební prvky a principy práce
s počítačem

-základní pojmy
informační činnosti
-jak pracuje počítač

5.

- vyuţívat základní standardní
funkce počítače a jeho
nejběţnější periferie
- pojmenovat a pouţívat
jednotlivé komponenty počítače

-hardware, části
počítačové sestavy
-popis a sloţení
základní jednotky
-vstupní a výstupní
zařízení

5.

- řídit se pravidly bezpečné práce
s hardware i software
- postupovat poučeně v případě
závady na počítači
- chránit data před poškozením,
ztrátou a zneuţitím

-jednoduchá údrţba
počítače
-zásady bezpečnosti
práce s výpočetní
technikou

5.

- orientovat se v přehledu o vývoji
informačních technologií
- vysvětlit podstatu operačního
systému

-operační systémy –
historie a současnost
-základní funkce
operačních systémů

5.

- vysvětlit základní principy práce
v Operačním sytému Windows a
vyuţívat základní funkce systému

-operační systém
Windows
-základní principy
práce ve Windows XP
-práce s datovými
soubory – uloţení,
otevření
-práce s objekty –
výběr, odstraňování,
přejmenování,
přesouvání a
kopírování
-schránka a práce s ní
-prohlíţení struktury v
počítači

5.
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OSV - Osobní
rozvoj: Seberegulace
a sebeorganizace,
Morální rozvoj:
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
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- vyhledávat informace na
portálech, v knihovnách a
databázích a pouţívat při
vyhledávání informací na
internetu jednoduché a vhodné
cesty
- komunikovat pomocí internetu
či jiných běţných komunikačních
zařízení

- nakreslit jednoduchý obrázek,
vyuţít schránku a jednoduše
upravit obrázky
- pracovat s obrázky v grafickém
editoru

- pracovat s textem a obrázkem
v textovém editoru na základní
uţivatelské úrovni

-práce s Internetem
-jak funguje internet
-www stránky,
hypertextové odkazy
-základní způsoby
komunikace
-zřízení e-mailové
schránky a práce s ní
-metody a nástroje
vyhledávání informací
-prohlíţeče a
vyhledávače a práce s
nimi
-jednoduchý grafický
program – Malování
-nástroje a moţnosti
programu Malování
-malování
jednoduchých
rastrových obrázků
-seznámení s textovým
editorem – aplikace MS
Word
-standardní okno
dokumentu
-práce s textem –
obecný postup psaní,
výběr, odstraňování,
kopírování, přesouvání
-jednoduché opravy a
úpravy textu: kontrola
pravopisu, automatické
opravy, vkládání
symbolů
-formátování textu
-některé pomocné
funkce v MS Word –
vkládání a úprava
obrázků, Word Art
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5.

5.

5.

MV - Tematické
okruhy receptivních
činností
MkV - Lidské
vztahy,
Multikulturalita
EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí
VDO - Občan,
občanská společnost
a stát
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Oblast:

Předmět:

Období:

Informační a komunikační
technologie

Informační a
výpočetní technika

6. -7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

6.

MV – Tématické
okruhy receptivních
činností

6.

MV – Tématické
okruhy
produktivních
činností
EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí
MkV - Lidské
vztahy,
Multikulturalita
VDO - Občan,
občanská společnost
a stát

6.

EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí
MV –
Tematické okruhy
produktivních
činností

6.

EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí

Ţák umí:

- orientovat se ve vývojových
trendech informačních
technologiích

- pracovat s informacemi
v souladu se zákony o duševním
vlastnictví
- pouţívat informace z různých
informačních zdrojů a
vyhodnocovat jednoduché
vztahy mezi údaji

- ovládat základy práce
s textovými editory a vyuţívá
vhodných aplikací
- uplatnit základní estetická a
typografická pravidla pro práci
s textem a obrazem
- zpracovat a prezentovat na
uţivatelské úrovni informace
v textové formě
- orientovat se v různých typech
formátů obrázků
- ovládat práci s grafickými
editory
- uplatňovat základní estetická
pravidla pro práci s obrazem
- ovládat práci s tabulkovými
editory a vyuţívat vhodných
aplikací

- vývojové trendy
informačních
technologií

- práce s informacemi
- vyhledávání
informací na portálech
a práce s informací
- duševní vlastnictví a
informační etika
- ověřování
věrohodnosti informací
z internetu – metody a
nástroje ověřování

- práce s textem – uţití
základních
typografických pravidel
- formátování odstavce
- formátování
dokumentu
- tabulky v MS Word

- počítačová grafika
- rastrové a vektorové
- seznámení
s tabulkovým editorem
-MS Excel
- okno aplikace MS
Excel
- buňka v elektronické
tabulce
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6.

EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí
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- tvorba a úprava
tabulky
- počítání v Excelu –
jednoduché vzorce

- prezentovat na uţivatelské
úrovni informace v textové a
grafické formě
- uplatnit základní estetická a
typografická pravidla pro práci s
obrazem

- ovládat základy práce
s textovými editory a vyuţívat
vhodných aplikací
- uplatnit základní estetická a
typografická pravidla pro práci
s textem a obrazem,
- zpracovat a prezentovat na
uţivatelské úrovni informace
v textové formě
- pracovat s informacemi
v souladu se zákony o duševním
vlastnictví
- pouţívat informace z různých
informačních zdrojů, ověřovat
jejich věrohodnost, posuzovat
závaţnost a vzájemnou
návaznost
- vyhodnocovat jednoduché
vztahy mezi údaji
- spouštět zvukové soubory a
vyznat se v základních zvukových
formátech

- ovládat práci s tabulkovými
editory na pokročilejší úrovni

- prezentační program
PowerPoint
- spouštění programu
- princip snímků,
rozvrţení obrazovky
- základní tvorba
prezentace – vkládání
grafických objektů a
nastavení efektů
- vytvoření vlastní
prezentace
- uţití typografických
pravidel
- detailnější
formátování odstavce
- pokročilé formátování
dokumentu
- tabulky v MS Word
- vkládání a úprava
objektů

6.

EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí

7.

MV – Tematické
okruhy
produktivních
činností

- vyhledávání
informací na portálech
a práce s informací
- ověřování
věrohodnosti informací
z internetu

7.

MV – Tématické
okruhy
produktivních
činností
VDO - Občan,
občanská společnost
a stát
VMEG - Evropa a
svět nás zajímá,
Objevujeme Evropu
a svět

- multimedia

7.

MV - Tematické
okruhy receptivních
činností

– MS Excel
- tvorba a úprava
sloţitější tabulky
- počítání v Excelu –
uţití vzorců a funkcí
- tvorba grafů

7.
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- prezentovat na uţivatelské
úrovni informace

- prezentační program
PowerPoint
- pokročilejší tvorba
prezentace – vkládání
grafických objektů a
nastavení efektů
- hypertextové odkazy
- práce s multimedii

7.

Oblast:

Předmět:

Období:

Informační a komunikační
technologie

Informační a
výpočetní technika

8. -9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- pracovat v pokročilé formě
s textovým a tabulkovým
editorem

- práce s textovým a
tabulkovým editorem uţití při tvorbě projektů

8.

- pracovat s internetovými
prohlíţeči a vyhledávači

- práce s Internetem
- metody a nástroje
vyhledávání informací
- prohlíţeče a
vyhledávače a práce s
nimi

8.

- pouţít základní nástroje
vybraných grafických programů

- práce s grafickými
programy
- nástroje a moţnosti
programů
- tvorba a úprava
obrázků
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8.

EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí
MV – Tematické
okruhy
produktivních
činností
MV - Tematické
okruhy receptivních
činností
MkV - Lidské
vztahy,
Multikulturalita
EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí
VDO - Občan,
občanská společnost
a stát
EV - Vztah člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí
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- zpracovat a prezentovat na vyšší
uţivatelské úrovni informace v
textové, grafické a multimediální
formě

- práce s textovým a
tabulkovým editorem,
jeho uţití při tvorbě
projektů

- zpracovat a publikovat
informace na internetu v textové,
grafické a multimediální formě na
uţivatelské úrovni

- práce s Internetem
- tvorba www stránek

- práce s grafickými
programy
- pracovat na uţivatelské úrovni
- tvorba a úprava
s vybranými grafickými programy
obrázků a fotografií
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9.

MV -Tematické
okruhy
produktivních
činností

9.

MV -Tematické
okruhy
produktivních
činností

9.
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5.4. Člověk a jeho svět
5.4.1. Prvouka
Prvouka se vyučuje na 1. stupni od 1. do 3. ročníku, časová dotace v kaţdém ročníku je 2 vyučovací
hodiny týdně.
Předmět vyměřuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury,
techniky, bezpečí a zdraví. Uplatňuje pohled do historie i současnosti, směřuje k dovednostem pro
praktický ţivot. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti ţáků získané ve výchově v rodině a
předškolním vzdělávání. Ţáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a
souvislosti,přemýšlet o nich a chránit je. Utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i
své nejbliţší okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi.
Obsah předmětu úzce souvisí s předměty český jazyk a literatura a výtvarná výchova.
Nejčastější metody práce jsou pozorování, vycházky, provádění jednoduchých pokusů, práce
s encyklopediemi a skupinové vyučování.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií
Kompetence k učení
-

-

Poskytujeme ţákům moţnost samostatného pozorování a provádění jednoduchých pokusů
k rozšíření teoretických znalostí (např. pozorování a třídění přírodnin, pokusy zaměřené na
vlastnosti látek),
učíme ţáky pracovat s mapami, atlasy a encyklopediemi,
nabízíme doplňkové informace v podobě exkurzí (muzea, výstavy, planetárium).

Kompetence k řešení problémů
-

Nacvičujeme se ţáky na modelových situacích řešení problémů,uplatňujeme prvky dramatické
výchovy,
umoţňujeme ţákům pracovat s odbornou literaturou (encyklopedie, soubory atlasů),
vyuţíváme skupinovou práci při řešení problémů.

Kompetence komunikativní
-

Vyuţíváme časové údaje při řešení různých situacích a učíme ţáky rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti,
vedeme ţáky ke správnému a srozumitelnému vyjadřování,
učíme ţáky pouţívat správnou terminologii (např. pro části těla ţivočichů,rostlin).
Vedeme ţáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií
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Kompetence sociální a personální
-

Vedeme ţáky k účinné spolupráci ve skupině,k vytváření příjemné atmosféry ve skupině,
učíme ţáky vzájemně se respektovat,tolerovat
učíme ţáky ovládat a řídit své jednání tak,aby byla podporována jejich sebedůvěra.

Kompetence občanské
-

Seznamujeme ţáky s jejich právy a povinnostmi,
učíme ţáky vzájemné toleranci a respektu,
nacvičujeme chování v problémových situacích (např. poskytnutí účinné pomoci, tísňová volání,
zásady první pomoci, postoj vůči cizímu člověku).
Vedeme ţáky k orientaci v problematice peněz a cen, k odpovědnému spravování osobního
rozpočtu

Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky formulovat hodnocení průběhu vlastní práce,
vedeme k osvojování základních hygienických a pracovních návyků a dodrţování zásad
bezpečnosti a hygieny práce,
učíme ţáky rozplánovat si práci a formulovat pracovní postupy.

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a jeho svět

Prvouka

1. - 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

1.-3.

VMEGS Objevujeme
Evropu a svět

Ţák umí:

- připravit se na vyučování
- pohybovat a orientovat se ve
škole a jejím okolí
pouţít bezpečnou cestu do
školy,rozlišit riziková místa
uplatnit základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu při vycházce,
cestou do divadla,kina na
plavecký výcvik
- říci adresu svého
bydliště,pojmenovat místo a obec
-poznávat místní regionální

-škola
-domov
-obec,město
-orientace na mapě
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skutečnosti
- určit světové strany na mapě a
v přírodě
-pojmenovat vlast,státní symboly
správu a samosprávu, armádu ČR
- ukázat sousední státy
- vyjmenovat nejbliţší členy
rodiny
- vyprávět o práci rodičů
- aplikovat zásady správného
chování ve škole i mimo ni
- rozlišit nesprávné a rizikové
chování u sebe i jiných

- odhadnout cenu
nákupu,zkontrolovat vrácené
peníze
-ukázat nemoţnost realizace
všech chtěnýchvýdajů
-vysvětlit proč spořit,kdy si
půjčovat,jak vracet dluhy
- vyjmenovat dny v týdnu,určit
hodiny
- určit pojmy včera,dnes, zítra,
loni,letos
- vyjmenovat roční období,měsíce
v roce
- porovnat práci a zvyky lidí
v minulosti a současnosti
- pojmenovat a poznat některé
kulturní a historické památky
místa,kde ţije
- seznámit se s českými pověstmi
a pověstmi regionu
-pojmenovat některé významné
rodáky a osobnosti regionu
- zhodnotit odlišnosti v přírodě
během ročních období, rozpoznat
roční období
-stručně charakterizovat
specifické přírodní jevy a z nich
rizika vzniku mimořádných
událostí
- ukázat na modelové situaci ,jak
se účinně chránit

-rodina
-souţití,chování lidí
-právo a
spravedlnost,principy
demokracie
-zásady správného
chování,předcházení
konfliktům
-svět financí,rodinný
rozpočet,příjmy,
výdaje,způsoby
placení,úspory ,půjčky
,banky

1.-3.
OSV - Morální
rozvoj, Osobnostní
rozvoj, Sociální
rozvoj: Poznávání
lidí, Komunikace,
Mezilidské vztahy
2.-3.

-orientace v čase
-rok, roční období,den,
noc
-denní reţim

1.-2.

-současnost a minulost
-regionální památky
-báje,mýty, pověsti

2.-3.

-odlišnosti ročních
období
-rizika
v přírodě,mimořádné
události způsobené
přírodními vlivy a
ochrana před nimi
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- popsat základní části těla rostlin
a ţivočichů
- vymezit ţivočichy domácí a
volně ţijící
- porovnat chování ţivočichů
v závislosti na ročním období

-rostliny a ţivočichové

- určit základní podmínky ţivota
na Zemi
- vysvětlit Zemi jako součást
vesmíru

-podmínky ţivota na
Zemi
-vesmír

3.

-podmínky pro ţivot
rostlin
-části těla savců, ptáků

3.

- rozlišit a pozorovat základní
společenstva v daných lokalitách
- prakticky třídit organismy do
známých skupin
- vyuţívat atlasy, klíče a
encyklopedie
- rozlišit prvky ţivé a neţivé
přírody
- provádět jednoduché pokusy u
skupin látek
- osvojit si poznatky o
vlastnostech vody,půdy ,vzduchu

1.-2.

-látky a jejich vlastnosti
-půda
-pravidla chování v
přírodě

1.-3.

- uplatňovat zásady bezpečného
chování,rozeznat nebezpečí
různého charakteru
- umí přivolat lékařskou pomoc a
ošetřit drobná poranění
- dodrţovat základní hygienické
návyky
- dodrţovat reţim dne

-péče o zdraví
-správná výţiva a
zdravý ţivotní
styl,způsoby uchování
potravin, pitný reţim
-první pomoc.prevence
nemocí a úrazů,zubní
prevence,nemoci
přenosné a nepřenosné
-základní hygienické
návyky
-reţim dne

1.-3.

- umí pojmenovat části těla a na
jejich základě vysvětlit zákl.fce
orgánových soustav
- rozdělovat etapy lid.ţivota a
orientovat se ve vývoji dítěte před
a po narození
- rozpoznat rozdíly mezi děvčaty
a chlapci v určitém věku
- ovládat přiměřeně svému věku
pravidla silničního provozu

-stavba těla, základní
funkce a projevy
-partnerství,manţelství,
rodičovství,základy
sexuální
výchovy,vztahy
v rodině,osobní vztahy
-dodrţování pravidel
silničního provozu

2.-3.
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EV - Ekosystémy,
Základní
podmínky ţivota,
Lidské aktivity a
problémy
ţivotního prostředí
EV - Ekosystémy,
Základní
podmínky ţivota,
Lidské aktivity a
problémy
ţivotního prostředí

EV - Vztah
člověka
k prostředí, Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního prostředí

MV - Kulturní
diference
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- chovat se obezřetně při setkání
s neznámými lidmi, učit se
vyhodnotit nebezpečí a závaţnost
situace odmítnout
-osvojit si bezpečné chování a
vzájemnou pomoc
- umí přivolat pomoc, zná čísla
tís.volání, ví, ţe se nesmí
zneuţívat
-ovládat způsoby komunikace
s operátory tísňových linek
- osvojit si na modelových
situacích odmítnutí návykové
látky
-odmítnout nepříjemnou
komunikaci, vyhledat čísla linky
důvěry
- uvědomit si nebezpečí
komunikace prostřednictvím
elektronických médií
-postupovat
v případěmimořádných situací

-opatrnost při setkání
s neznámými jedinci
-tísňová volání
-návykové látky a
zdraví, šikana,hrací
automaty,počítače
,závislosti
-ochrana před
infekcemi přenosnými
krví
1.-3.

OSV - Osobnostní
rpzvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí,
Psychohygiena
MkV - Lidské
vztahy, Princip
sociálního smíru a
solidarity

-varovný signál,poţár,
evakuace, integrovaný
záchranný systém

5.4.2. Vlastivěda
Předmět vlastivěda se vyučuje na prvním stupni ve 4. a 5. ročníku. Časová dotace v kaţdém ročníku je
2 vyučovací hodiny.
Předmět vlastivěda pomáhá ţákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbliţšímu okolí
v současnosti i v historických souvislostech. Ţáci získávají znalosti o poloze a postavení ČR
v rámci Evropy a osvojí si i další zeměpisné a historické znalosti.
Výuka vlastivědy plynule navazuje a rozšiřuje poznatky ţáků získané v předmětu prvouka. Vlastní
znalosti se prolínají s učivem přírodovědy a jsou téţ úzce spjaté s výukou českého jazyka.
Výuka vlastivědy probíhá ve třídě nebo v počítačové učebně s vyuţitím různých vyučovacích forem a
metod /skupinová práce, diskuse, skupinové projekty, práce ve dvojicích, vyhledávání informací na
internetu,…./, a s vyuţitím dostupných vyučovacích pomůcek.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
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Kompetence k učení
-

Rozvíjíme u ţáků dovednost vyhledávat a orientovat se v mapách, v atlasech, plánech,
encyklopediích a na internetu,
vedeme ţáky k správnému uţívání zeměpisné terminologie a znalosti symboliky,
učíme ţáky srovnávat a hodnotit způsob ţivota našich předků a nás.

Kompetence k řešení problémů
-

Učíme ţáky daný zeměpisný problém řešit pomocí vyhledávání v různých zdrojích / atlasy,
odborná literatura, encyklopedie, internet apod. /,
na modelových situacích prostřednictvím historie je učíme řešit dané problémy a poznávat ţivot v
ostatních zemích.

Kompetence komunikativní
-

Učíme ţáky různými způsoby vyjadřovat estetické hodnoty a rozmanitost krajiny,
učíme je pouţívat a vyuţívat vědomosti osvojené samostudiem, přehodnocovat a diskutovat k
daným historickým a zeměpisným problémům nebo ke zkušenostem z pobytu v různých částech
naší republiky i v zahraničí.

Kompetence sociální a personální
-

Rozvíjíme u ţáků sociální cítění při řešení sociálních konfliktů a postavení jednotlivých sociálních
vrstev v minulosti i v současnosti.

Kompetence občanské
-

Vedeme ţáky k toleranci při porovnávání různých odlišností v lidské společnosti u nás / např.
odlišných kultur a náboţenství /,
seznamujeme ţáky s jejich právy a povinnostmi v naší společnosti.

Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky uplatňovat elementární poznatky o lidské společnosti, souţití a o práci lidí na
příkladech minulosti a současnosti.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a jeho svět

Vlastivěda

4. – 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Ţák umí:

- určit a vysvětlit polohu svého
bydliště vzhledem ke krajině a
státu
- najít na mapě a pojmenovat velké
řeky a rybníky v blízkosti svého
bydliště
- znát přechody, dopravní značky
- umět vyřešit situaci na křiţovatce
- znát riziková místa a situace
cestou do školy a zpět
- určovat světové strany pomocí
směrové růţice a pracovat
s kompasem
- podle přírodnin určovat sever a
dobře se orientovat v přírodě
- orientovat se v legendě mapy a
určit měřítko mapy
- rozeznávat základní typy map a
orientovat se v nich
- vysvětlit některé zeměpisné
pojmy a význam globu a mapy
- najít a ukázat na mapě
rovnoběţky a poledníky
- ukázat na mapě pohoří,
vrchoviny, níţiny a největší řeky
- orientovat se na mapě ČR
- vyhledat na mapě lokality zdrojů
nerostného bohatství
- vyjmenovat podle mapy plodiny
typické pro jednotlivé zemědělské
oblasti
- vyhledat na mapě ČR jednotlivé
kraje a popsat jejich polohu
- najít významná města, řeky apod.
v jednotlivých oblastech
- s pomocí mapy porovnat hustotu
osídlení a průmysl jednotlivých
oblastí

- orientace v místě a
prostoru
- dopravní výchova
- riziková místa a
situace

4.

- práce s kompasem a
mapou
- určování světové
strany v přírodě

4.

- orientace podle náčrtů,
plánů a map
- zeměpisné pojmy
- legenda mapy

4.–5.

- zeměpisné údaje ČR
- hospodářské a
zemědělské údaje ČR
- politické údaje ČR

4.

- regiony ČR
-surovinové zdroje,
výroba, sluţby a obchod

5.
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- ukázat evropské státy a jejich
hlavní města
- ukázat nejvyšší pohoří,
nejznámější níţiny,
nejvýznamnější řeky, velké
poloostrovy, ostrovy a okrajová
moře Evropy
-ukázat na mapě státy EU a jejich
hlavní města

- Evropa
- státy EU

- předávat zkušenosti a zajímavosti
ze svých cest
- předávání osobních
- pouţívat fotodokumentaci a
zkušeností z cest
porovnávat způsob ţivota
- pouţívat oficiální název ČR a
správně ho napsat
- pojmenovat prezidenta a
premiéra ČR
- vysvětlit státní uspořádání ČR
vyjmenovat a poznat státní
symboly- vědět funkci a činnost
armády ČR
- vyjádřit na základě svých
zkušeností vztahy mezi lidmi,
postavení jedince v rodině, role
členů rodiny
- vysvětlit příbuzenské a
mezigenerační vztahy
- ovládat základy společenského
chování
- vést rozhovor, obhajovat své
názory
- být schopen respektovat
názorové rozdíly jednotlivců
- se sjednotit se spoluţáky na
jednotném řešení
- netolerovat porušování
základních lidských práv
- odhadnout rizikové chování
jedince a předcházet konfliktům
- vyvodit a objasnit základní
principy demokracie
- obhájit svá práva a dodrţovat
povinnosti ţáka školy
- uvést a posoudit příklady
protiprávního jednán

- ČR – státní zřízení,
orgány státní moci,
státní symboly,
významné osobnosti
naší politiky, armáda
ČR

- mezilidské vztahy,
pravidla slušného
chování
- principy demokracie

- pravidla dialogu,
komunikace
- rizikové situace,
rizikové chování a
předcházení konfliktů

- lidská práva a práva
dítěte
- spravedlnost
- korupce
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5.

VDO – Občanská
společnost a škola

5.

MKV – Kulturní
diference

4.

VDO – Formy
participace občanů
v politickém ţivotě

4.

OSV – Sociální
rozvoj: Poznávání
lidí

4.–5.

OSV – Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.–5.

VDO – Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování
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- rozlišovat základní formy
vlastnictví
- rozlišit hodnotu peněz a pouţívat
je v běţných situacích
- naplánovat rozpočet z příjmů a
výdajů domácnosti
- rozeznávat současné a minulé,
orientovat se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti
- zařadit zjištěné údaje historicky
správně a vyvodit souvislosti mezi
jednotlivými ději
- z vlastních zkušeností zpracovat
informace o chráněných
nemovitých i movitých kulturních
památkách, z archivů, knihoven a
sbírek, muzeí a galerií pro
pochopení minulosti a vyuţívat
informace z dostupných zdrojů
- naučit sebe i okolí váţit si
památek a pečovat o ně
- časově zařadit Velkou Moravu,
úsvit českého státu
- vyjmenovat významné osobnosti
rodů Přemyslovců, Lucemburků,
Jagellovců a Habsburků, které
významně ovlivnily naše dějiny
- popsat charakteristické rysy
způsobu ţivota v tomto období
- určit příčiny a důsledky vzniku I.
světové války, jejich dopad na
politickou a ekonomickou situaci
obyvatel
- pochopit vznik ČSR – T. G.
Masaryk
- vyjmenovat příčiny a důsledky
vzniku II. světové války, její
dopad na obyvatelstvo
- orientovat se v poválečných
dějinách aţ do vyhlášení ČR
- objasnit historické důvody pro
zařazení státních svátků a
významných dnů
- zajímat se o historii rodného
kraje

- základní formy
vlastnictví
- peníze a jejich
pouţívání
- příjmy, výdaje, půjčky,
úspory v domácnosti

- čas a časová osa

- obrazy našich dějin
- Velká Morava
- český stát

- Přemyslovci
- Lucemburkové
- Jagellovci
- Habsburkové

- I. světová válka a
vznik ČSR
- II. světová válka
- vznik ČR
- území českého státu
v proměnách času

- historický přehled –
znalost významných dní
v roce
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5.4.3. Přírodověda
Předmět přírodověda se vyučuje na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku. Časová dotace ve 4. ročníku je 1
vyučovací hodina a v 5. ročníku 2 vyučovací hodiny.
Předmět přírodověda rozvíjí základní poznatky ţáků o ţivotě společnosti, o ţivé a neţivé přírodě a
jejich významu pro člověka. Popisuje rozmanitost ţivota na Zemi, vzájemné vztahy mezi organismy,
základní společenstva. Rozšiřuje poznatky o ochraně a tvorbě ţivotního prostředí – vychází z prvotních
zkušeností, znalostí a vědomostí ţáka. Specifikuje místo, kde ţije. Ţák se učí nově nabyté zkušenosti a
dovednosti uplatňovat v běţném ţivotě.

Předmět přírodověda plynule navazuje a rozšiřuje poznatky ţáků, získané v předmětu prvouka. Vlastní
znalosti se prolínají s učivem vlastivědy a jsou téţ úzce spjaté s výukou českého jazyka.
Ve výuce přírodovědy se především vyuţívají vyučovací formy a metody, které kladou důraz na
interakci mezi ţáky (diskuse, skupinová práce, video-audio ukázky, pokusy, práce ve dvojicích apod.).
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a
vzdělávacích strategií.

Kompetence k učení
-

Učíme ţáky dovednosti pracovat s mapami, plány, atlasy, encyklopediemi,
poskytujeme moţnost samostatného pozorování jednoduchých pokusů k rozšíření jejich
teoretických znalostí (pozorování přírodnin, pokus zaměření na vlastnosti látek),
nabízíme doplňkové informace v podobě exkurzí (muzea, výstavy, planetárium).

Kompetence k řešení problémů
-

Umoţňujeme ţákům pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi,
na modelových situacích učíme ţáky problémy řešit, nebát se jich, uplatňovat prvky dramatické
výchovy,
vyuţíváme týmovou práci při řešení problémů.

Kompetence komunikativní
-

Vedeme ţáky ke správnému ústnímu i písemnému projevu,
vedeme ke správnému uţití odborných termínů, symboliky a terminologie,
nabízíme ţákům informační a komunikační prostředky (encyklopedie, výukové programy na PC).
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Kompetence sociální a personální
-

Vedeme ţáky ke vzájemnému poznávání ve skupině, umoţňujeme střídat role ve skupině.
učíme respektovat se vzájemně, spolupracovat ve skupině.

Kompetence občanské
-

Nacvičujeme chování v problémových situacích, poskytnutí účinné pomoci (např. tísňové volání,
zásady první pomoci, postoj vůči cizímu člověku.
seznamujeme ţáky s jejich právy a povinnostmi.

Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky formulovat hodnocení průběhu vlastní práce,
vedeme k osvojování základních hygienických a pracovních návyků a dodrţování zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví (např. při provádění pokusů),
při řešení úkolů vedeme ţáky k rozplánování práce.
Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a jeho svět

Přírodověda

4. - 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

EV – Ekosystémy,
Základní podmínky
ţivota

Ţák umí:

- vyjmenovat základní podmínky
ţivota na Zemi
- rozlišit ţivotní podmínky pro
rostliny a ţivočichy

- podmínky ţivota na
zemi

4.

- určit důleţité nerosty a horniny
- vysvětlit proces zvětrávání
hornin
- vysvětlit vyuţití některých
nerostů
- vyjmenovat hospodářsky
významné horniny a nerosty

- horniny, nerosty

4.

- popsat vznik půdy
- vysvětlit význam půdy pro ţivot
člověka a ţivočichů
- princip ochrany

- půda

4.
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- určovat a zařazovat některé
ţivočichy a rostliny do
biologického systému
- vyuţívat jednoduché klíče a
atlasy
- zformulovat a zapsat výsledky
pozorování rostlin a ţivočichů

- třídění rostlin a
ţivočichů

4.

- vysvětlit pojem potravní řetězec
- uvést příklad
- vysvětlit pojem fotosyntéza

- potravní řetězec
- fotosyntéza

4.

- charakterizovat přírodní
společenstva
- pojmenovat ţivočichy
jednotlivých společenstev
- rozlišit rostliny a houby
v.jednotlivých společenstvech

- přírodní společenstva

4.

- popsat stavbu jejich těla
- vysvětlit způsob jejich ţivota
- správně zařadit ţivočichy a
rostliny

- ţivočichové
- rostlinstvo

4.

- vysvětlit rovnováhu v přírodě
- chránit ţivotní prostředí
- navrhnout zlepšení ţivotního
prostředí v místě bydliště

- ţivotní prostředí

4.-5.

- ochrana přírody
- ekologie

4.-5.

- chování v přírodě

4.-5.

- ţivelné pohromy
- ekologické katastrofy
- mimořádné události

4.-5.

- určit hlavní znečišťovatele
vody, vzduchu, půdy
- vysvětlit pojem recyklace
- vysvětlit význam čističek
odpadních vod
- řídit se podle návštěvního řádu
v národních parcích a chráněných
rezervacích
- vysvětlit prospěšnost a
škodlivost zásahů člověka do
přírody
- umět uvést příklad
- rozeznat specifické přírodní
jevy
- řídit se základními pravidly
ochrany před povodněmi a
v mimořádných situacích
- účinně se umět před nimi
chránit
- řídit se zezákladními pravidly
při ekologické katastrofě
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- vysvětlit působení magnetické a
gravitační síly

- země ve vesmíru

5.

- vyjmenovat planety sluneční
soustavy
- vysvětlit pojmy vesmír, planeta,
hvězda, druţice
- vysvětlit rozdíl mezi planetou a
hvězdou

- sluneční soustava

5.

- vysvětlit střídaní dne a noci,
ročních období jako důsledek
pohybů Země

- střídaní dne a noci a
- ročních období

5.

- rozlišit jednoduché stroje a
jejich vyuţití
(páka, kladka, nakloněná rovina,
kolo)

- člověk a technika
- jednoduché stroje

5.

- parní stroj
- spalovací motor

5.

- elektrická energie

5.

- elektrický proud

5.

- vysvětlit původ člověka a
způsob jeho reprodukce
- charakterizovat hlavní etapy
vývoje člověka

- člověk a jeho zdraví

5.

- rozlišit části lidského těla,
důleţité orgány a jejich
funkci
- vyjmenovat smyslová ústrojí
- pojmenovat a najít na modelu
vnitřní orgány
- ohleduplné chování k druhému
pohlaví

- lidské tělo
- sexuální výchova
- vztahy v rodině

5.

- vysvětlit princip a uţití parního
stroje a spalovacího motoru
- vysvětlit jejich význam
v technickém pokroku
- vyuţít poznatky o elektrické
energii
- dodrţovat pravidla bezpečnosti
- sestavit jednoduchý elektrický
obvod
- identifikovat zdroje elektrické
energie
- poskytnout první pomoc při
zasaţení elektrickým
proudem
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- definovat partnerské vztahy a
osobní vztahy

- dodrţovat denní a pitný reţim
- vysvětlit zásady správné výţivy
- umět vysvětlit, které nemoci
jsou přenášeny krví
- jak se proti nim chránit
(prevence)
- poskytnout první pomoc
(zlomeniny, drobné poranění a
úrazy)
- přivolat odbornou pomoc
(tísňové volání)
- posoudit škodlivost kouření,
drog, alkoholu a gamblerství
- dodrţovat pravidla silničního
provozu
- umět se pohybovat v provozu –
chodec - řidič
- identifikovat, co je šikana,
týrání a sexuální zneuţívání
- vysvětlit pojem evakuace
obyvatelstva, terorismus
- sloţit evakuační zavazadlo
- správně se zachovat a reagovat
při vzniku poţáru nebo umět
předcházet jeho vzniku
- vyhledat číslo krizového centra

- péče o zdraví
- zdravá výţiva
- ochrana před
infekcemi přenosnými
krví

5.

- první pomoc

5.

- návykové látky

5.

- osobní bezpečí

5.

- situace hromadného
ohroţení
- poţární prevence

5.

96

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice
ŠALAMOUN - Školní vzdělávací program

5.5. Člověk a společnost
5.5.1. Dějepis
Dějepis vyučujeme na druhém stupni v 6. – 9. třídě v rozsahu 2 hodiny týdně v kaţdém ročníku.
Zaměřujeme se na utváření pozitivních občanských postojů opřených o historickou zkušenost, hledání
a odhalování příčin a následků historických jevů. Učíme ţáky respektovat a tolerovat odlišné kultury.
Vedeme je k poznání, ţe historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů.
V neposlední řadě se snaţíme rozvíjet zájem o minulost vlastního národa v souvislostech s evropskými
dějinami.
Výuka dějepisu má přímou vazbu na předměty zeměpis, občanská výchova, český jazyk a souvisí také
s hudební a výtvarnou výchovou.
Ve výuce dějepisu vyuţíváme skupinové práce, skupinových projektů, vytváření modelových situací,
besed, návštěv muzeí a archívů, práce s odbornou literaturou, filmovými ukázkami a internetem.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Učíme ţáky v souvislostech pomocí vytváření časových přímek a porovnáváním vývoje obecných
a národních dějin (s přihlédnutím k regionálním),
učíme ţáky hledat příčiny a důsledky historických událostí.

Kompetence k řešení problémů
Učíme ţáky řešit problém pomocí vyhledávání informací v různých zdrojích –
v muzeích, archívech, literatuře, médiích,
- učíme ţáky hledat řešení problémů v historii prostřednictvím modelových situací.
-

Kompetence komunikativní
-

Učíme ţáky rozlišovat mezi mýtickou výpovědí a výpovědí historické vědy,
učíme ţáky chápat fungování a vliv médií ve společnosti v době totalitních reţimů s důrazem na
obranu před manipulací a propagandou.

Kompetence sociální a personální
-

Povzbuzujeme u ţáků sociální cítění při řešení sociálních konfliktů a postavení jednotlivých
sociálních vrstev v minulosti.
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Kompetence občanské
-

Vedeme ţáky k tolerantnímu chování poznáváním odlišných kultur a náboţenství,
rozvíjíme u ţáků pozitivní vztah k evropské a naší národní minulosti.

Kompetence pracovní
-

Povzbuzujeme zájem ţáků o vývoj pracovních nástrojů, výrobních prostředků, řemesel a obchodu,
seznamujeme ţáky s pomocnými obory historické vědy (archeologie, antropologie, etnografie,…),
případně obory určitým způsobem s ní souvisejícími (architektura, pedagogika, …) s ohledem na
jejich další vzdělávání a profesní zaměření.

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a společnost

Dějepis

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

- vysvětlit význam historického
zkoumání
- uvést příklad historických
pramenů, institucí
- charakterizovat některé
pomocné vědy historické
- orientovat se na časové ose a
v hist. mapě
- zařadit letopočet do století a
členit hist. epochy

- historické
prameny,práce s médii
(muzea, archívy,
knihovny, galerie)
- časová přímka, mapy,
členění historických
etap

6.

- charakterizovat ţivot pravěkých
sběračů a lovců
- objasnit význam zemědělství a
zpracování kovů
- uvést příklady archeologických
kultur na našem území

- starší doba kamenná
(vznik a vývoj lidského
rodu)
- mladší doba kamenná
(vznik a význam
zemědělství, prvních
řemesel)
- doba bronzová
- doba ţelezná
- Keltové

- rozpoznat souvislost mezi
přírodními podmínkami a
vznikem star. civilizací
- charakterizovat uspořádání
společnosti, náboţenské
představy, kulturní přínos
- uvést nejvýznamnější typy

- nejstarší starověké
civilizace
(Mezopotámie, Egypt,
Čína, Indie)
-starověké Řecko
-starověký Řím

Ţák umí:
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Průřezová
témata

6.

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace
EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí

6.

EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí
VDO – Principy
demokracie
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památek
- zhodnotit přínos antické kultury,
zrod křesťanství, uvést osobnosti
antiky
- porovnat formy vlády a vysvětlit
podstatu antické demokracie
- popsat změnu v Evropě
v důsledku příchodu nových
etnik, christianizace
- porovnat rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské
kultury
- objasnit situaci Velkomoravské
říše a vývoj českého státu
v evropských souvislostech
- vysvětlit úlohu křesťanství a
víry
- popsat postavení jednotlivých
vrstev společnosti
- uvést příklady románské a
gotické kultury
- vysvětlit znovuobjevení
antického ideálu člověka, nové
myšlenky ţádající reformu církve
- rozpoznat znaky renesance a
uvést příklady renesanční kultury
- popsat a demonstrovat průběh
zámořských objevů, jejich příčiny
a důsledky
- objasnit situaci v českých
zemích po nástupu Habsburků
- objasnit příčiny a důsledky
třicetileté války
- vysvětlit postavení českého státu
v habsburské monarchii i mezi
evropskými státy

VMEGS – Jsme
Evropané

- raný etnický obraz
Evropy – byzantská,
arabská, franská říše
- křesťanství
- Velkomoravská říše
- počátky českého státu
- přemyslovské Čechy
- románská a gotická
kultura
- vznik Anglie a
Francie, jejich boj o
nadvládu
- kříţové výpravy
- český stát v době
vlády Lucemburků
- husitství a vláda
Jiřího z Poděbrad
- renesance a
humanismus
- reformace
- český stát v 15. - 17.
století
- zámořské objevy
- Habsburkové na
českém trůně
- české stavovské
povstání a třicetiletá
válka
- Evropa na počátku
novověku
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7.

MkV –Etnický
původ, Kulturní
diference
EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí
VDO – Občan,
občanská
společnost, stát
VMEGS – Jsme
Evropané

7.

VMEGS – Jsme
Evropané

7.

EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí
MkV – Lidské
vztahy
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a společnost

Dějepis

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

- objasnit postavení českého státu
v mocensky a náboţensky
rozdělené Evropě a jeho postavení
v habsb. monarchii
- rozpoznat znaky baroka, uvést
představitele a příklady barokní
kultury
- charakterizovat osvícenství a
osvícenský absolutismus
- přiblíţit podstatu reforem Marie
Terezie a Josefa II.

- habsburská monarchie
a Evropa mezi roky
1648 – 1740
- barokní kultura a
umění
- české země v době
osvícenství, reformy
Marie Terezie a Josefa
II.

- objasnit souvislost mezi
událostmi fr. revoluce, napol.
válek a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě
- vysvětlit změny, které
charakterizují modernizaci
společnosti

- vznik USA
- Velká francouzská
revoluce
- napoleonské období
- průmyslová revoluce
- revoluční a národněosvobozenecké hnutí
- klasicismus a
romantismus

Roč.

Ţák umí:

- objasnit význam národního
obrození
- charakterizovat úsilí
významných sociálních skupin,
uvést poţadavky formulované ve
vybraných evropských revolucích
- demonstrovat základní politické
proudy
- vysvětlit rozdílné tempo
modernizace včetně důsledků
- charakterizovat soupeření mezi
velmocemi
- rozpoznat znaky uměleckých
slohů 19. století, uvést příklady
památek
- vysvětlit příčiny a důsledky
války,demonstrovat zneuţití
techniky

- utváření novodobého
českého národa
- revoluční rok 1848
- postavení českých
zemí v habsburské
monarchii v 2. pol. 19.
století
- svět v 2. pol. 19.
století, politické proudy
- mezinárodní vztahy
na konci 19. století
- umění na přelomu
století
- první světová válka,
příčiny a důsledky
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Průřezová
témata

8.

VMEGS – Jsme
Evropané
EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí

8.

VDO – Občan,
občanská
společnost, stát
EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí

8.

MV –
Fungování a
vliv médií
VMEG – Jsme
Evropané
EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí
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- vysvětlit okolnosti vzniku
Československa, charakterizovat
vývoj do druhé svět. války
- charakterizovat jednotlivé
totalitní systémy, příčiny vzniku a
důsledky pro svět, rozpoznat
destruktivní sílu totalitarismu a
nacionalismu
- vysvětlit antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost
- zhodnotit postavení
Československa v evrop.
souvislostech

- vysvětlit příčiny a důsledky
vzniku bipolárního světa, uvést
příklady střetů
- charakterizovat situaci ve
vybraných zemích
- charakterizovat vnitřní vývoj
v Československu
- posoudit postavení rozvojových
zemí
- orientovat se v problémech
současného světa

- svět po první světové
válce
- vznik Československa
a jeho vývoj do r. 1938
- světová hospodářská
krize a její důsledky
- totalitní systémy
- Mnichovská dohoda
- druhá světová válka,
holocaust
- Protektorát Čechy a
Morava
- poválečné uspořádání
světa
- únorový převrat v
Československu
- studená válka,
rozdělení světa a
soupeření
- vnitřní situace
v zemích východního
bloku
- Československo pod
vládou KSČ, Praţské
jaro
- rozpad koloniálního
systému
- rozpad totalitních
systémů, sametová
revoluce
- problémy současnosti

9.

VDO – Principy
demokracie
jako formy
vlády a způsoby
rozhodování
VMEG – Jsme
Evropané

9.

VMEG – Jsme
Evropané
MV –
Interpretace
vztahu
mediálního
sdělení a reality,
Fungování
médií ve
společnosti
EV – Vztah
člověka k
prostředí

5.5.2. Občanská výchova
Předmět občanská výchova se vyučuje na druhém stupni v 6. aţ 9. ročníku. Časová dotace v kaţdém
ročníku je 1 vyučovací hodina týdně.
Ze samotného názvu předmětu vyplývá, ţe v něm výchovná sloţka převaţuje nad sloţkou naukovou.
Občanská výchova zaměřuje pozornost na schopnost ţáků zaujímat kompetentní postoj ve všech
moţných oblastech občanského ţivota a připravuje je na aktivní zapojení se do něj. Za centrální pojmem
tohoto předmětu povaţujeme odpovědnost, chápanou jako průsečík soukromé a veřejné sféry lidského
ţivota.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zakládá hlavní mezipředmětovou vazbu občanské výchovy
k dějepisu. Další důleţité vztahy má tento předmět především k českému jazyku a vzdělávací oblasti
Člověk a příroda.
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Ve výuce občanské výuky vyuţíváme především těch vyučovacích forem a metod, které kladou důraz
na interakce mezi ţáky (skupinová práce, skupinové projekty, diskuse,…) a nebo orientují ţákův zájem i
mimo formální rámec školního vyučování (účast na akcích, návštěva institucí,…).
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

-

Učíme ţáky vyhledávat, třídit a kriticky hodnotit informace týkající se jednotlivých občanského a
společenského ţivota a seznamujeme je s institucemi a organizacemi, které se orientují na
produkci a distribuci takových informací
učíme je v co nejširších souvislostech, historických i aktuálních, rozumět pojmům, znakům a
symbolům podstatným pro porozumění společenského dění a s nimi vhodným způsobem zacházet.

Kompetence k řešení problémů
-

Učíme ţáky rozlišovat společensko-empirická fakta od společenských hodnot,
rozvíjíme u nich schopnost vnímat podmíněnost společenských jevů,
učíme je identifikovat moţné externality jako nezamýšlené důsledky konkrétních řešení
společenských problémů.

Kompetence komunikativní
-

Aktuální společenské dění vyuţíváme k rozvoji schopnosti výstiţně formulovat a v diskuzi
obhajovat své názory a postoje,
učíme je komunikovat s institucemi,
učíme je rozpoznávat manipulativně vedenou , spontánní i institucionalizovanou, komunikaci
bránit se jí,
vedeme je k porozumění úlohy dialogu v demokraticky řízené společnosti,

Kompetence sociální a personální
-

Vedeme ţáky k porozumění souvislostí mezi kvalitou mezilidských vztahů a ţivotní spokojeností,
vedeme je k porozumění souvislostí mezi atmosférou v pracovním týmu a efektivitou práce
učíme ţáky vnímat sociální role a sociální status sebe i druhých lidí,
vedeme je k solidaritě s druhými lidmi.

Kompetence občanské
-

Učíme ţáky porozumět základním principům ústavnosti a demokracie a seznamujeme je odlišnými
politickými uspořádáními společnosti, aktuálními i historickými,
učíme je rozlišovat mezi legitimitou a legalitou chování,
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-

seznamujeme je s prostředky, jimiţ lze v demokratické společnosti legálně uskutečňovat svou vůli a
vyjadřovat nesouhlas či odpor,
seznamujeme je s moţnými důsledky nelegálního chování,
vedeme je k odpovědnosti za občanskou společnost a za ţivotní prostředí.

Kompetence pracovní
-

Seznamujeme ţáky s pravidly, jimiţ se řídí pracovní trh,

-

učíme je orientovat se v aktivitách potřebných pro uskutečnění podnikatelského záměru a rozumět
cílům a rizikům podnikání.
Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a společnost

Občanská výchova

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- rozpoznat jednotlivé náboţenské
směry, jejich symboliku a hlavní
znaky
- se orientovat v kalendáři, zná
letopočty
- vysvětlit původ a způsoby
dodrţování svátků
- rozlišit vhodné a nevhodné
vyuţívání volného času
- vysvětlit pojem domova
z hlediska své přináleţitosti
k rodině, obci, regionu, vlasti
- navrhnout uspořádání interiéru
bytu
- popsat, do kterých důleţitých
oblastí rodina směřuje své výdaje,
dokázat se rozhodnout, jak
vhodně naloţit se svým kapesným
a s uspořenými penězi
- vysvětlit význam harmonických
vztahů mezi členy rodiny pro
zdravý vývoj dítěte
- rozpoznat příčiny rodinných
problémů a uvést vhodné způsoby
řešení

- nejdůleţitější
náboţenské směry,
náboţenské sekty

6.-7.

- rok- jeho proměny a
slavnosti

6.-7.

- domov a jeho okolí

6.-7.

- rodina, manţelství,
rodičovství, lidská
setkání
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6.-7.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Psychohygiena,
Seberegulace a
sebeorganizace

OSV – Sociální
rozvoj: Poznávání
lidí, Mezilidské
vztahy,
Komunikace
MkV – Lidské
vztahy
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- sestavit jednoduchý rozpočet

domácnosti, uvést hlavní
příjmy a výdaje, rozlišit
pravidelné a jednorázové
příjmy a výdaje, zváţit
nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti,
objasnit princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti,
dodrţovat zásady
hospodárnosti a vyhýbat se
rizikům při hospodaření
s penězi
- objasnit účel důleţitých
symbolů našeho státu
a způsoby jejich pouţívání
- rozlišit projevy vlastenectví
od projevů nacionalismu
- vysvětlit význam a funkci
povinného vzdělávání
- vysvětlit podobnost a rozdílnost
sociálních vztahů v školním
prostředí s prostředím „reálného“
světa
- vysvětlit pojem majetek a
vlastnictví
- ochraňovat svůj i cizí majetek;
rozhodnout, jak vhodně nakládat
s penězi
- rozlišovat a porovnávat různé
formy vlastnictví, včetně
duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvést
příklady
- rozlišit jednotlivé umělecké
slohy a porovnat je s moderním
uměním
- projevit smysl a cit pro kulturní
rozdíly
- zdůvodnit nepřijatelnost
vandalského chování a aktivně
proti němu vystupovat
- zhodnotit nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní vybírat
akce, které ho zajímají
- kriticky přistoupit

-naše vlast

6.-7.

- škola

6.-7.

- majetek a vlastnictví

6.-7.

- kultura, kulturní
instituce

6.-7.
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VDO – Občanská
společnost a škola

MkV – Kulturní
diference
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k mediálním informacím,
vyjádřit svůj postoj k působení
propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí
- vysvětlit výhody
demokratického typu vlády
- si představit průběh voleb
- rozlišit nejčastější typy a formy
států a na příkladech porovnat
jejich znaky
-rozlišit a porovnávat úkoly
jednotlivých sloţek státní moci
ČR i jejich orgánů a institucí,
uvést příklady institucí
a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu
-objasnit výhody
demokratického způsobu řízení
státu pro kaţdodenní ţivot
občanů
-vyloţit smysl voleb do
zastupitelstev
v demokratických státech a
uvést příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat
kaţdodenní ţivot občanů
- respektovat práva druhých lidí
- uvést příklady základních práv a
svobod kaţdého člověka
- posoudit význam ochrany
lidských práv a svobod a
v případě potřeby přiměřeně
uplatňovat svá práva
- respektovat práva národnostních
menšin
- rozpoznávat netolerantní,
rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v
chování lidí a zaujímat aktivní
postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti

- stát, státní moc

- právo, národnostní
menšiny
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6.-7

VDO – Formy
participace občanů
v politickém
ţivotě, Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování

6.-7

MkV – Lidské
vztahy, Princip
sociálního smíru a
solidarity, Etnický
původ
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a společnost

Občanská výchova

8. – 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

- zhodnotit a na příkladech
doloţit význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádřit
své moţnosti, jak můţe
v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohroţení a obrany
státu
- uplatňovat vhodné způsoby
chování a komunikace
v různých ţivotních situacích,
případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řešit
nenásilným způsobem
- objasnit potřebu tolerance ve
společnosti, respektovat
kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby
chování a myšlení lidí,
zaujímat tolerantní postoje
k menšinám

- rozdíly a vztahy mezi
lidmi

Roč.

Průřezová témata

8.-9.

MkV – Lidské
vztahy
OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

Ţák umí:

- přijímat přátelství a sám ho
poskytovat
- vhodně řešit neshody
- vhodně uplatňovat různé
způsoby komunikace
- přiměřeně pomáhat ostatním
lidem v nouzi
- posoudit a na příkladech doloţit
přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
některých cílů v rodině, ve škole,
v obci

- komunikace a
spolupráce lidí

8.-9.

- rozpoznat jednotlivé náboţenské
směry, jejich symboliku a hlavní
znaky

- nejdůleţitější
náboţenské směry,
náboţenské sekty

8.-9.
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-popsat vliv začlenění ČR do
EU na kaţdodenní ţivot
občanů, uvést příklady práv
občanů ČR v rámci EU i
moţných způsobů jejich
uplatňování
-uvést některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, k nimţ má vztah
ČR, posoudit jejich význam ve
světovém dění a popsat výhody
spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích
-uvést příklady některých
projevů globalizace, porovnat
jejich klady a zápory
-uvést některé globální
problémy současnosti, vyjádřit
na ně svůj osobní názor a
popsat jejich hlavní příčiny i
moţné důsledky pro ţivot
lidstva
-objasnit souvislosti globálních
a lokálních problémů, uvést
příklady moţných projevů
a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v
obci, regionu
-uvést příklady mezinárodního
terorismu a zaujmout vlastní
postoj ke způsobům jeho potírání,
objasnit roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského
charakteru

- globální a planetární
problémy, mezinárodní
společenství,
mezinárodní spolupráce

8.-9.

- vyjmenovat základní principy
zdravého ţivotního stylu.

- zdravý způsob ţivota

8.-9.

- uvést, v jakých citových
vztazích se můţe člověk
v průběhu svého ţivota ocitat,
uvést příklady kladných a
záporných projevů chování a
jednání v mezilidských vztazích,
uvést příklady nejběţnějších
stresových situací

- poznávání sama sebe
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8.-9.

VMEGS – Evropa
a svět nás zajímají,
Objevujeme svět a
Evropu, Jsme
Evropané
MkV – Kulturní
diferenciace,
Lidské vztahy,
Multikulturalita
EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního prostředí

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí
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- objasnit, jak můţe
realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a
potenciálu pozitivně ovlivnit
jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu
ţivota
- posoudit vliv osobních
vlastností na dosahování
individuálních i společných
cílů, objasnit význam vůle při
dosahování cílů a překonávání
překáţek
- rozpoznávat projevy
záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých
lidí, kriticky hodnotit a vhodně
korigovat své chování a
jednání
- popsat, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru
-přiměřeně uplatňovat svá
práva včetně práv spotřebitele
a respektovat práva a
oprávněné zájmy druhých lidí,
posoudit význam ochrany
lidských práv a svobod,
rozumět povinnostem občana
při zajišťováni obrany státu
-objasnit význam právní
úpravy důleţitých vztahů –
vlastnictví, pracovní poměr,
manţelství
-provádět jednoduché právní
úkony a chápat jejich
důsledky, uvést příklady
některých smluv upravujících
občanskoprávní vztahy –
osobní přeprava; koupě, oprava
či pronájem věci
-dodrţovat právní ustanovení,
která se na něj vztahují a
uvědomovat si rizika jejich
porušování
-rozlišovat a porovnávat úkoly

- lidská práva,
protiprávní jednání,
protispolečenské jevy
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8.-9.

VDO – Občan,
občanská
společnost a stát,
Formy participace
občanů
v politickém
ţivotě, Princip
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování
MkV – Princip
sociálního smíru a
solidarity, Lidské
vztahy
OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy, Poznávání
lidí
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orgánů právní ochrany občanů,
uvést příklady jejich činnosti
a spolupráce při postihování
trestných činů
-rozpoznávat protiprávní
jednání, rozlišit přestupek a
trestný čin, uvést jejich
příklady
-diskutovat o příčinách a
důsledcích korupčního jednání
- na příkladech vyloţit, které
okolnosti a podmínky jsou
rozhodující pro volbu vhodné
profese, uvést důleţité pracovní
úřady v místě bydliště a na
příkladech jejich činnosti
vysvětlit, jaké problémy člověku
pomáhají řešit, uvést, jaké má
zaměstnanec základní povinnosti
a práva a jakými způsoby můţe
svá práva uplatňovat
- vysvětlit a zdůvodnit, jaký
význam mají pro člověka různé
druhy pojištění a sociálního
zabezpečení, jaké výhody mu
přinášejí
- objasnit význam vnější a vnitřní
ochrany našeho státu v minulosti
a v současnosti.
- vysvětlit a zdůvodnit, jaký
význam mají symboly suverenity
státu, uvést a popsat symboly
suverenity ČR
- rozlišovat typické vlastnosti a
charakteristické rysy reţimů
demokratických a autokratických,
na příkladu vztahu státní správy a
samosprávy popsat základní
principy a způsoby
demokratického řízení státu.

- lidská činnost, volba
povolání, pracovní
právo, činnost úřadu
práce

8.-9.

- sociální vztahy

8.-9.

- formování naší
státnosti

8.-9.

VDO – Občan,
občanská
společnost a stát

- demokracie

8.-9.

MV – Kritické
čtení a vnímání
mediálních sdělení,
Fungování a vliv
médií ve
společnosti

-banky a jejich sluţby,
peníze, trh, pojištění

8.-9.

-na příkladech ukázat vhodné

vyuţití různých nástrojů
hotovostního a
bezhotovostního placení, uvést
příklady pouţití debetní a
kreditní platební karty,
vysvětlit jejich omezení
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-vysvětlit, jakou funkci plní
banky a jaké sluţby občanům
nabízejí, vysvětlit význam
úroku placeného a přijatého,
uvést nejčastější druhy
pojištění a navrhnout, kdy je
vyuţít
-uvést a porovnat nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí
deficitu
-na příkladu chování
kupujících a prodávajících
vyloţit podstatu fungování
trhu, objasnit vliv nabídky a
poptávky na tvorbu ceny a její
změny, na příkladu ukázat
tvorbu ceny jako součet
nákladů, zisku a DPH, popsat
vliv inflace na hodnotu peněz
-rozlišit, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směruje své
výdaje, uvést příklady dávek a
příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
-rozlišit a porovnat úlohu
výroby, obchodu a sluţeb,
uvést příklady jejich
součinnosti
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5.6. Člověk a příroda
5.6.1. Fyzika
Předmět fyzika se vyučuje na druhém stupni v 6. aţ 9. postupném ročníku. Časová dotace je v 6. a 8.
ročníku 1 vyučovací hodina týdně a v 7. a 9. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně.
V předmětu fyzika si ţáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování,
nejdůleţitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a
procesům vyskytujícím se v přírodě, v běţném ţivotě i v technické či technologické praxi. Významně
přispívá k rozvoji rozumových schopností ţáků, k přechodu od převáţně názorného poznání k poznání
reflektujícímu prvky vědeckého poznání, učí ţáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy
uvádí je do moţností moderních technologií.
Spolu s ostatními přírodovědnými předměty směřuje výuka fyziky i k tomu, aby si ţáci uvědomovali
bohatost a mnohotvárnost skutečností i existenci souvislostí a zákonitostí v ní, aby si uvědomovali
hodnotu vědeckého poznání i potřebu jeho vyuţívání ku prospěchu jedince i lidské společnosti.
Výuka fyziky probíhá ve speciální učebně vybavené pomůckami, prezentační a audiovizuální
technikou s moţností provádět demonstrační pokusy i frontální a laboratorní práce. Výuka je doplňována
exkurzemi do různých zařízení jako jsou hvězdárna a planetárium, hydrometeorologický ústav, rozhlas a
různé výrobní závody
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.

Kompetence k učení
-

Učíme ţáky osvojit si obecně uţívané termíny, symboly a znaky všech fyzikálních veličin,
k práci vyuţíváme všech dostupných zdrojů informací, nejen učebnic, ale různých
encyklopedií, informací z tabulek i z internetu,
učíme ţáky vyhledávat v zadání slovních i logických úloh relevantní údaje,
učíme ţáky vytvářet si kompletní pohled na přírodní vědy,
učíme ţáky v týmu i samostatně fyzikálně experimentovat a porovnávat dosaţené výsledky.

Kompetence k řešení problémů
-

Podporujeme ţáky při jejich účasti na fyzikálních olympiádách a soutěţích,
ve fyzice zadáváme problémové úkoly, které vyţadují znalosti z různých přírodních věd,
na modelových situacích učíme ţáky řešit fyzikální problémy se kterými se setkávají v praxi,
učíme ţáky si uvědomit, ţe důleţité je i zjištění, ţe úloha má více, nebo ţádné řešení.
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Kompetence komunikativní
-

Vedeme ţáky ke správnému ústnímu i písemnému vyjadřování při popisování fyzikálních dějů,
učíme ţáky rozumět různým typům grafů a umět je sestrojit,
učíme ţáky spolupracovat při řešení sloţitějších fyzikálních úloh ve dvojici, nebo v menší
skupině,
učíme ţáky sestavovat znění odpovědí vypočítaných výsledků srozumitelně a logickém sledu.

Kompetence sociální a personální
-

Učíme ţáky samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů s fyzikálním námětem dosahovat
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty,
vedeme ţáky při frontálních pokusech z fyziky stanovovat pravidla pro práci skupiny a
samostatnou práci a dodrţovat je.

Kompetence občanské
-

-Učíme ţáky chápat základní ekologické souvislosti s výrobou a spotřebou energií a
environmentální problémy a pohlíţet na ně komplexně.

Kompetence pracovní
-

Realizujeme projektové vyučování s náměty fyzikálních jevů a dějů se kterými se ţáci setkávají
v běţném ţivotě,
seznamujeme ţáky s bezpečností práce a ochranou zdraví při laboratorních cvičeních i domácím
experimentování,
vedeme ţáky k vytvoření základních dovedností práce s laboratorní a výpočetní technikou a
správným vyuţíváním digitálních technologií.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata
OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností
poznávání

Ţák umí:

- rozlišovat pojmy na příkladech
- popsat jednotlivé druhy látek
- na příkladech prokázat znalosti

- tělesa a látky
- skupenství látek

6.

- popsat sloţení atomu
- určit elektrický náboj částic
- rozlišit druhy částic

- atom, molekula
- části atomu
- vlastnosti molekul

6.

- základní fyzikální veličiny,
- jednotky a převody jednotek
- určit jednotlivé veličiny měřením

- fyzikální veličiny
- délka objem, plocha
hmotnost, tíha, teplota,
čas

6.

- posoudit, kde nám teplotní
roztaţnost škodí a kde jí
vyuţíváme
- popsat druhy teploměrů

- teplotní roztaţnost
- jak se roztahují pevné
látky,kapaliny a plyny

6.

- elektrický obvod
- bezpečné zacházení
s el. spotřebiči
- elektromagnet

6.

- pohyb a klid tělesa
- vzájemné působení
těles a jeho projevy
- skládání sil

7.

- tření
- třecí síla

7.

- sestavit jednoduchý elektrický
obvod
- nakreslit schéma jednoduchého
elektrického obvodu
-bezpečně pouţívat el. spotřebiče
- objasnit pojem klid a pohyb
tělesa
- vypočítat rychlost pohybu tělesa
- uvést jednotky času
- vyjádřit grafem závislost dráhy
na čase
- zjistit výslednici sil působících
na těleso
- posoudit, kde nám tření prospívá
a kde nám škodí
- zmenšit tření v praxi
- zvětšit tření při pohybu po
chodníku
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- objasnit na čem závisí velikost
tlaku
- pouţívat a převádět jednotky
tlaku

- tlak a tlaková síla
- jednotky tlaku
- měření tlaku

7.

-popsat setrvačnost
- posoudit, kde setrvačnost
vyuţíváme
- poznat, jak se projevuje zákon
akce a reakce

- zákon setrvačnosti a
zákon síly
- zákon akce a reakce

7.

- určit polohu těţiště u těles
různých tvarů
- vyuţívat při pohybu znalost
polohy těţiště v praxi

- těţiště a stabilita

7.

- tlaková síla
- vztlaková síla
- tlak plynu v uzavřené
nádobě, přetlak
a podtlak

7.

- světlo
- odraz a lom světla
- lom světla
- rozklad bílého světla
optickým hranolem/
spektrum

7.

- objasnit podstatu Pascalova
zákona
- určit význam Archimédova
zákona
- změřit tlak aneroidem
- změřit tlak v uzavřeném prostoru
- manometrem
- charakterizovat zdroje světla a
tělesa osvětlená
- určit měsíční fáze
- určit odraz světla a lom na
rozhraní dvou prostředí
- rozlišit druhy čoček
- určit funkci optických přístrojů

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Fyzika

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

- pohybová a polohová
energie a jejich
jednotky
- vzájemné přeměny a
přenos pohybové a
polohové energie
- vnitřní energie tělesa

8.

Ţák umí:

- určit význam slova mechanická
práce,
- vypočítat vykonanou práci a
výkon zařízení
- rozlišovat druhy energie a jejich
přeměny
-určit rozdíl slov teplo a teplota
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- vysvětlit příčiny změny
skupenství
- rozlišit jednotlivé druhy změn
skupenství
- určit změny skupenství
v souvislosti se změnami počasí
- popsat činnost a konstrukci
jednotlivých druhů motorů
- určit princip elektrování těles
- rozlišovat vodiče a izolanty
- určit princip vedení elektrického
proudu v kovech, kapalinách a
plynech
- vypočítat veličiny el. proudu z
Ohmova -zákona

- tání a tuhnutí
krystalické látky
teplota tání/ skupenské
teplo tání
- vypařování a var,
teplota varu a kapalnění
- tepelné motory

8.

- elektrický náboj
- vodiče a izolanty
- elektrický proud
- Ohmův zákon
- výsledné napětí,
proud a odpor vodičů

8.

- umět zjistit příkon spotřebiče,
- vypočítat -spotřebu elektrické
energie a její cenu -podle příslušné
sazby

- elektrická práce/
elektrický výkon
- elektrický spotřebič

8.

- určit princip magnetismu
- umět rozlišit póly magnetu
- znát chování magnetů v
magnetickém poli Země
- určit princip elektromagnetické
indukce a její vyuţití v
transformátorech a alternátorech

- magnety přírodní a
umělé
- cívka s proudem v
magnetickém poli
- transformátor
- jednofázový
alternátor

8.

- určit pojem energie a znát její
druhy
- určit zákon zachování energie

- energie, její přeměny
a přenos

9.

- jaderná energie,
jaderné záření
- radionuklidy
- výroba el. energie a
její vlivy na ţivotní
prostředí

9.

- vznik zvuku
- vlastnosti zvuku

9.

- sluneční soustava
- orientace na obloze

9.

- určit princip uvolňování jaderné
energie
- umět popsat schéma jaderné
elektrárny
- určit význam vlivů výroby
energie na ţivotní prostředí
- poznat princip vzniku jako druh
vlnění
- popsat základní vlastnosti zvuku
a jeho šíření
- vliv nadměrného hluku na zdraví
člověka
- určit vědecký princip vzniku
vesmíru
- umět popsat vesmírná tělesa
- orientovat se na noční obloze
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5.6.2. Chemie
Předmět chemie se vyučuje na druhém stupni v 8. a 9. postupném ročníku.. Časová dotace je
v kaţdém ročníku 2 hodiny týdně.
Vyučování chemie vede ţáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí
přírody a jejich kaţdodenního ţivota. Ţáci získávají informace o bezpečném , účelném a ekonomickém
zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Učební předmět
chemie má poskytnout ţákům co nejvíce příleţitostí k tomu, aby pochopili, ţe bez základních znalostí o
chemických látkách a jejich reakcí se člověk neobejde v ţádné z oblastí své činnosti, aby si uvědomovali
významné uplatnění chemie v budoucnosti, aby poznali nezbytnost ochrana ţivotního prostředí a
vlastního zdraví.
Výuka chemie, tak jako ostatní přírodovědné předměty jako je fyzika a přírodopis, významně přispívá
k rozvoji poznávacích schopností ţáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související
s poznáním přírody a praktickým ţivotem.
Výuka chemie probíhá ve specializované učebně, která je vybavena potřebným mnoţstvím
chemického skla, nářadí a pomůcek. Nezbytnou potřebou je také dostatečná zásoba různých chemických
látek, které mají ţáci poznat.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Při vyučování vyuţíváme znalosti z jiných oborů přírodních věd jako je fyzika, biologie a učíme
v souvislostech,
vedeme ţáky k rozlišování učiva základního od učiva rozšiřujícího,
vhodným výběrem pokusů povzbuzujeme a pozitivně motivujeme ţáky v jejich zájmu o učivo,
učíme ţáky vytvářet si kompletní pohled na přírodní vědy,
učíme ţáky v týmu i samostatně experimentovat s chemickými ději a porovnávat dosaţené
výsledky.

Kompetence k řešení problémů
-

Zadáváme ţákům problémové úkoly, které vyţadují znalosti z různých vzdělávacích oborů,
příleţitostně realizujeme projekty, kde řešíme vzniklé problémy spojené zejména s ekologií,
při laboratorních cvičeních vyuţíváme při řešení problémů týmovou spolupráci.

Kompetence komunikativní
-

Vedeme ţáky ke správnému ústnímu i písemnému vyjadřování při popisování chemických dějů,
učíme ţáky rozumět různým typům schematických nákresů sestav aparatur a umět je sestrojit,
učíme ţáky spolupracovat při řešení sloţitějších chemických úloh ve dvojici, nebo v menší
skupině,
učíme ţáky sestavovat znění odpovědí vypočítaných výsledků srozumitelně a logickém sledu.
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Kompetence sociální a personální
-

Při frontálních pokusech z chemie realizujeme skupinové vyučování,
učíme ţáky samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů s chemickým námětem dosahovat
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské
-

Při modelových situacích nacvičujeme poskytování účinné pomoci při zasaţení chemickými
látkami,
klademe důraz na rozvoj globálního myšlení o negativních vlivech činnosti člověk při rozvoji
civilizace.

Kompetence pracovní
-

Seznamujeme ţáky s bezpečností práce a ochranou zdraví při školních i domácích pokusech,
učíme ţáky základní dovednosti práce s laboratorní technikou a jejím správným vyuţíváním.

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Chemie

8. – 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

8.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností
poznávání

EV – Ekosystémy,
Základní
podmínky ţivota,
Lidské aktivity

Ţák umí:

- rozlišovat látky a tělesa
- popsat vlastnosti látek
- základní pravidla bezpečnosti
- práce s chemickými látkami

- látky a tělesa
- chemie jako jedna z
přírodních věd
- příklady výrobků
chemického průmyslu
- pravidla bezpečné
práce při školních

- rozlišovat směsi
- správně pouţívat termíny
- vypočítat hmotnostní zlomek
- popsat úpravu pitné vody
- vysvětlit sloţení vzduchu

- směsi a jejich sloţky
- voda v přírodě
-v zduch a jeho sloţení
- teplotní inverze, smog

8.

- popsat sloţení atomu
- popsat pojem prvek, znát značky
a latinské názvy vybraných prvků
- rozlišit princip chem. vazby
- vysvětlit pojem sloučenina
- rozlišovat význam slov směs a
chemická látka

- dělitelnost látek,
atomy jako částice
látek
- chemická vazba,
molekuly
- chemické prvky
(názvy a - značky)
- chemické sloučeniny

8.
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- chemické látky

- psát značky vybraných prvků a
naopak
- rozlišovat kovy a nekovy
- orientovat se v chemické tabulce
prvků

- vodík, kyslík,
halogeny, -síra, uhlík
- periodická soustava
chemických prvků,
- periodický zákon

8.

- rozlišovat pojmy reaktanty a
produkty
aplikovat zákon zachování
hmotnost

- chemické rovnice
- zákon zachování
hmotnosti

8.

- zapisovat z názvů vzorce oxidů,
halogenidů, kyselin a solí a
naopak
- určovat oxidační čísla
- popsat vlastnosti vybraných
sloučenin

- oxidy a halogenidy
- kyseliny a hydroxidy
- soli

8.

- rozeznávat redoxní reakce od
jiných
- popsat faktory ovlivňující
průběh koroze

- redoxní reakce
(oxidace, redukce)
- koroze

9.

- fosilní paliva,
vyráběná paliva
- exotermické a
endotermické reakce

9.

-deriváty uhlovodíků
- alkoholy
- kyseliny

9.

- chemie a společenský
pokrok
- chemický průmysl v
ČR
- cirkulace a recyklace
surovin
- freony
- drogy
- potraviny, konzervace
potravin
- rovnováha látek v
přírodě

9.

- zapsat vzorce, popsat vlastnosti
a pouţití uvedených uhlovodíků
- popsat frakce při destilaci ropy
- znát zásady bezpečného
pouţívání topných plynů
- napsat vzorce uvedených
derivátů, popsat způsoby
vzniku,popsat zdroje bílkovin,
sacharidů a tuků
- popsat jejich význam v potravě
znát zásady správné výţivy
- vysvětlit pojem chemická
výroba
- základy výrob některých
běţných --látek jako mýdla,
papíru, cukru, syntetických
vláken
- rozlišit význam nebezpečí
poţívání drog
- správné zásady konzervace
potravin a jejich konzumaci
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5.6.3. Přírodopis
Přírodopis vyučujeme na 2. stupni od 6. do 9. ročníku. Časová dotace je v 6. a 8. ročníku 2 hodiny
týdně, v 7. a 9. ročníku 1 hodina týdně.
Přírodopis je koncipován jako předmět, který má ţáky především motivovat k zájmu o přírodu a
zároveň jim poskytnout základní informace o pestrosti přírody, rozmanitosti organismů a sloţitosti jejich
vzájemných vztahů.V 6.ročníku učíme uspořádání ţivého světa, základní jednotku všech ţivých
organismů, projevy ţivota, jednobuněčné organismy a mnohobuněčné, botaniku začínáme niţšími
rostlinami, pokračujeme dělením rostlin na krytosemenné a nahosemenné v závěru roku.V 7. ročníku
učíme třídění organismů (zejména obratlovců) do jednotlivých kmenů a niţších taxonomických jednotek
s důrazem na adaptaci prostředí, v závěru roku se věnujeme ekologii. V 8.ročníku učíme o savcích a
pokračujeme vývojem člověka a poznáváme jednotlivé orgánové soustavy.V 9.ročníku se učíme stavbu a
vznik ţivota na Zemi, historická období vývoje, mineralogie a petrologie, diskutujeme o tématech
ţivotního prostředí se zaměřením na mimořádné události a schopnost na ně adekvátně reagovat a aktivně
předcházet ohroţení ţivota .
Při výuce 8. ročníku je důleţitá provázanost s výchovou ke zdraví zejména z hlediska aktivní
podpory vlastního zdraví, prevence chorob i zásad první pomoci.
Při výuce přírodopisu vyuţíváme mezipředmětových vztahů k zeměpisu, chemii a dějepisu.
Základní formou výuky je výklad s ukázkami /přírodniny, video, zpětný projektor, DVD,
interaktivní tabule/, který je doplňován diskusemi, referáty ţáků, příleţitostně exkurzemi. Zadáváme
samostatnou práci – problémové úkoly, doporučujeme populárně naučnou literaturu, časopisy , internet a
tím učíme ţáky k samostatnosti a aktivitě při učení.V rámci laboratorních cvičení umoţňujeme ţákům
pracovat s přístroji a pomůckami pro zkoumání přírody a ţivých organismů. Důsledně kontrolujeme
dodrţování pracovních povinností a zadáváme ţákům dlouhodobější úkoly a tím je připravujeme na
soustavnou práci.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Rozlišujeme učivo základní od rozšiřujícího, povzbuzujeme a motivujeme ţáky v jejich zájmu o
učivo,
doporučujeme obecně uţívané termíny, systém flóry a fauny,
poskytujeme moţnost samostatného pozorování a velmi jednoduchých pokusů, které ţákovi
upevní a rozšíří teoretické vědomosti.
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Kompetence k řešení problémů
-

Hledáme vlastní postup při řešení problémů a na základě pokusů vybízíme ţáka, aby uvedl otázky
k věci,
předkládáme ţákům dostatek námětů souvisejících se zdravím člověka v různých etapách ţivota.

Kompetence komunikativní
-

Nabízíme ţákům dostatek moţností k porozumění textů a obrazových materiálů souvisejících se
stavbou lidského těla, funkcemi jeho orgánů a k jejich běţnému uţívání,
vyuţíváme diskusi jako vyučovací metodu.

Kompetence sociální a personální
-

Začleňujeme ţákům činnosti podporující zdravý ţivotní styl,
vytváříme pro ţáky dostatek situací, vedoucí k poznání vzájemného souţití obou pohlaví a
celkovému zdraví,
rozvíjíme u nich schopnost sebehodnocení.

Kompetence občanské
-

Vedeme ţáka k aktivnímu zapojování do soutěţí – ochrana přírody a ţivotního prostředí,
učíme ţáky chránit přírodu tak, aby nebyla ohroţena a poškozena,
vedeme ţáky k tolerantnímu chování.

Kompetence pracovní
-

Seznamujeme ţáky s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pozorování a pokusu,
výuku doplňujeme ţivými multiplikáty,
realizujeme projektové vyučování – zelená škola a odpady,výskyt dravců a sov v regionu.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Přírodopis

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- popsat buňku a vysvětlit funkci
organel
- pracovat s mikroskopem
- vysvětlit, co je jednobuněčný a
mnohobuněčný organismus
- roztřídit organismy do říší
- pochopit význam a zásady
třídění organismů
- setřídit taxonomické jednotky
- vymezit základní projevy
ţivota,uvést jejich význam
- vysvětlit rozdíl mezi pohlavním
a nepohlavním rozmnoţováním
- vysvětlit význam dědičnosti
- roztřídit organismy do říší
- pochopit rozdíl mezi bakterií a
virem
- vysvětlit pojmy producent,
konzument, reducent, symbióza,
predace
- rozlišit rozdíly ve stavbě buňky
rostlinné a ţivočišné
- poznat naše nejznámější houby
- rozpoznat rozdíly mezi stélkou a
tělem vyšších rostlin
- vysvětlit souţití dvou organismů
u lišejníků

- uspořádání ţivého
světa
- buňka
- třídění organismů

- projevy ţivota:
fotosyntéza,dýchání,
výţiva, růst,
rozmnoţování,
dráţdivost,vývin
- viry a bakterie
- jednobuněčné
organismy – houby
-ţivočišstvo
- mnohobuněčné
organismy

6.

EV - Základní
podmínky ţivota

6.

6.

EV – Ekosystémy

- niţší rostliny
- houby
- lišejníky

6.

EV – Základní
podmínky ţivota

- rozlišit vnitřní a vnější stavbu
ţivočichů
- dodrţovat zásady prevence proti
napadení vnitřními parazity

- niţší bezobratlí

6.

- rozlišit charakteristické znaky
plţů,mlţů a hlavonoţců
- rozlišit vodní a suchozemské
měkkýše

- měkkýši

6.

- popsat tělo ţíţaly a funkci
orgánů, význam v přírodě

- krouţkovci

6.
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- rozlišit vnitřní a vnější stavbu
členovců
- rozlišit proměnu dokonalou a
nedokonalou

- členovci

6.

- pochopit význam ostnokoţců
z vývojového hlediska

- ostnokoţci

6.

- ekologie

6.

- uvést konkrétní příklady
společenstev a ekosystémů,
včetně potravních vztahů
- jednat tak, aby co nejméně
narušoval biologickou rovnováhu
- vysvětlit vývoj rostlin
- rozlišit niţší a vyšší rostlinu
- poznat příklady výtrusných
rostlin
- rozlišit podle charakteristických
znaků hlavní zástupce
nahosemenných a
krytosemenných rostlin
- rozdělit zástupce do
jednotlivých tříd
- pochopit vývojové
zdokonalování
- vyjmenovat zástupce
obojţivelníků
- vysvětlit přizpůsobení
obojţivelníků vodnímu prostředí
- vyjmenovat zástupce vybraných
plazů
- chápat vývojové zdokonalení
stavby těla ptáků
- rozdělit ptáky do řádů
-poznat základní zástupce našich
ptáků, vysvětlit u nich adaptaci na
prostředí
- vyjmenovat význam lesa a
způsoby jeho ochrany

- vývoj rostlin, přechod
rostlin na souš
- vyšší rostliny
- mechorosty
- kapraďorosty
- nahosemenné rostliny
- krytosemenné rostliny

EV – Vztah člověka
k prostředí

6.- 7.
.

- strunatci
- obratlovci
- kruhoústí
- paryby
- ryby

7.

- obojţivelníci
- plazi

7.

EV – Vztah člověka
k prostředí

- ptáci

7.

EV – Vztah člověka
k prostředí

- ekosystém les

7.

EV – Ekosystémy
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Přírodopis

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

8.

VMEGS –
Objevujeme Evropu
a svět

- vývoj člověka
- buňky , tkáně,orgány

8.

MkV – Etnický
původ, Principy
solidárního smíru a
solidarity

- soustava opěrná a
svalová

8.

- energie
- trávicí soustava
- dýchací soustava

8.

- tělní tekutiny
- oběhová soustava

8.

- soustava vylučovací

8.

- soustava koţní

8.

Ţák umí:

- rozlišit stavbu těla a základní
charakteristiku
- rozlišit základní řády
- pochopit význam savců
v přírodě i pro člověka
- zařadit člověka do systému
ţivočišné říše
- vysvětlit vývoj člověka
- popsat lidské rasy a
charakteristické znaky
- vysvětlit pojmy: buňka, tkáň,
orgán, organismus
- rozlišit význam soustav tvořící
oporu a tvar těla
- pojmenovat základní kosti a
svaly
- rozpoznat příčiny nemocí,jejich
prevence a zásady první pomoci
- vysvětlit ,jak tělo získává energii
- pojmenovat části trávicí
soustavy
- vysvětlit činnost dýchací
soustavy
- popsat sloţení krve, krevní
skupiny
- vysvětlit činnost srdce a celé
oběhové soustavy
- znát příčiny nemocí oběhové
soustavy
- popsat stavbu a funkci
vylučovací soustavy
- vysvětlit cesty vyluč.soustavy,
jejich prevence a zásady první
pomoci
- pojmenovat části kůţe
- rozpoznat prevenci a zásady
první pomoci

- savci
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- popsat stavbu nervové soustavy
-popsat činnost NS
- rozlišit význam a příčiny
onemocnění NS

- nervová soustava

8.

- popsat stavbu a funkci
zrakového,sluchového a
rovnováţného ústrojí

- smyslové orgány

8.

- rozdělit nejdůleţitější hormony
s vnitřním a vnějším
vyměšováním

- ţlázy s vnitřní a vnější
sekrecí

8.

- popsat stavbu a funkci ţenských
a muţských pohlavních ústrojů
- vysvětlit způsob oplození
- poznat nebezpečí přenosu
pohlavních chorob

- rozmnoţování
- pohlavní soustavy

8.

- rozlišovat příčiny, případně
příznaky běţných nemocí
- uplatňovat zásady jejich
prevence a léčby
- objasnit význam zdravého
způsobu ţivota

- nemoci, úrazy,
prevence
- zásady a postupy
léčení
- závaţná poranění a
ţivot ohroţující stavy
- epidemie
- ţivotní styl

8.

- vývoj jedince
- člověk a zdraví
- genetika

8.

- Země,vznik, stavba
- mineralogie
- třídění nerostů
- petrologie – horniny
- geologie
- geologické děje vnější
a vnitřní
- pedologie

9.

- popsat jednotlivé etapy ţivota
- rozlišit návykové látky a jejich
nebezpečí
- vysvětlit význam dědičnosti a
proměnlivosti organismů
- vysvětlit teorii vzniku Země
- rozlišit charakteristické
vlastnosti nerostů, stupnici
tvrdosti
- popsat význam některých rud,
nerostů
- pochopit zákonitosti koloběhu
hornin
- poznat některé horniny
- rozlišit vnitřní a vnější
geologické děje
- porovnat význam půdotvorných
činitelů
- rozlišit půdní typy a druhy
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- popsat teorii o vzniku a vývoji
ţivota na Zemi
- rozlišit jednotlivé éry podle
charakteristických znaků

- vznik a vývoj ţivota
na Zemi
- éry vývoje Země

- uvést význam vlivu podnebí a
počasí na rozvoj různých
ekosystémů
- charakterizovat mimořádné
události způsobené výkyvy počasí
a dalšími přírodními jevy (jejich
dopady a ochranu před nimi)

- podnebí a počasí ve
vztahu k ţivotu
- význam vody, teploty
prostředí a čistých přír.
zdrojů pro ţivot
- mimořádné události
způsobené přírodními
vlivy - příčiny, chování
při události, ochrana

- orientovat se v problematice
znečištění ţivotního prostředí
- vysvětlit důsledky narušení
biologické rovnováhy
- diskutovat o alternativních
zdrojích energie

- ekologie
- člověk a prostředí

9.

9.

VMEGS – Evropa a
svět nás zajímá
9.
EV – Vztah člověka
k prostředí

5.6.4. Zeměpis
Zeměpis vyučujeme na 2. stupni od 6. do 9. ročníku. Časová dotace v 6. a 8. ročníku je 1 hodina
týdně, v 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Zeměpis 6. a 7. ročníku vede ţáky k získání vědomostí o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře
a jejich hlavních sloţkách. K pochopení významu přírodních podmínek pro existenci lidské společnosti, k
získání přehledu v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech jejich obyvatelstva, kultury a přírodních a
hospodářských poměrů, k samostatné práci s mapou a jejímu vyuţití v praxi. V 8. a 9. ročníku dochází při
výuce ke spojování poznatků z výuky s informacemi ze sdělovacích prostředků, k vytváření ucelené
představě o České republice i o jejich jednotlivých oblastech. K posuzování a srovnávání sociálních a
hospodářských jevů ve vlastní zemi s podobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou rozvíjeny strategie, které ţákovi umoţní osvojit si obecně
uţívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů, vytváří si komplexní pohled na přírodní vědy.
Při výuce zeměpisu vyuţíváme předmětových vztahů k přírodopisu, občanské výchově a dějepisu.
Základní formou výuky je výklad s mapou, úryvky videopořadů a DVD, práce s mapou v terénu,
zadávání dobrovolných domácích úkolů /slepé mapy, tvorba testů, kříţovek, práce s internetem. Ve výuce
zeměpisu vyuţíváme především těch vyučovacích forem a metod, které kladou důraz na interakce mezi
ţáky / skupinové práce, projekty../nebo orientujeme ţákův zájem i mimo formální rámec školního
vyučování / účast na zeměpisných pořadech/.
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K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Rozvíjíme u ţáků orientaci v geografickém prostředí, učíme pouţívání základních geografických
metod a pojmů,
rozvíjíme dovednosti pracovat s plány, mapami, s atlasy a s dalšími zdroji,
učíme ţáka vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v časopisech a na internetu,
zadáváme ţákům zajímavé domácí úkoly.

Kompetence k řešení problémů
-

Uplatňujeme základní myšlenkové operace /srovnávání, třídění, představivost/,
vyuţíváme získané vědomosti a dovednosti při samostatném řešení problémů,
předkládáme ţákům problematiku povodní, znečištění vzduchu a globálního oteplování.

Kompetence komunikativní
-

Vyuţíváme efektivně a tvořivě dostupných prostředků komunikace,
vyjadřujeme se jasně, srozumitelně a přiměřeně ke komunikačnímu záměru,
při společné práci komunikujeme způsobem, který umoţní kvalitní spolupráci, a tak i dosaţení
společného cíle.

Kompetence sociální a personální
-

Usilujeme, aby ţáci prokázali schopnost střídat role ve skupině,
podporujeme a rozvíjíme trvalý zájem o poznávání vlastní země a různých zemí a regionů světa
jako nedílné součásti ţivotního systému moderního člověka.

Kompetence občanské
-

Zapojujeme ţáky do evropských projektů / globální problémy lidstva – sociální sféra /, kde se
prakticky seznamují s jinými národy,
srovnáváme kulturní a mentální zvláštnosti různých lidských ras, národů a kultur, posuzujeme
jejich přínos pro světovou civilizaci,
podporujeme u ţáků projevování pozitivního vztahu k ochraně kulturních památek,
vedeme ţáky k tomu, aby si uvědomili souvislosti mezi činností lidí a změnami přírodních
podmínek na celé Zemi.

Kompetence pracovní
-

Přistupujeme kriticky k výsledkům, stanovujeme kritéria hodnocení vlastní práce,
překonáváme případné obtíţe při učení,
vyhledáváme, třídíme informace, interpretujeme je na základě pochopení a vyuţíváme při tvůrčích
činnostech a v praktickém ţivotě.
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Oblast:

Předmět

Období:

Člověk a příroda

Zeměpis

6. - 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- objasnit postavení Slunce ve
vesmíru a popsat planetární
systém a tělesa sluneční soustavy
- aplikovat poznatky o vesmíru a
o sluneční soustavě v pohledu na
zemské těleso
- dobře se orientovat na hvězdné
obloze
- pouţívat v praktických
příkladech znalosti o kulatosti
planety Země
- se orientovat v přírodě podle
Slunce
- hodnotit důsledky otáčení Země
kolem vlastní osy a oběhu Země
kolem Slunce
- vysvětlit délku trvání dnů a
nocí a střídání ročních období
- pouţít glóbus k demonstraci
rozmístění pevniny a oceánů
- pouţívat zeměpisnou síť, určuje
zeměpisnou polohu
- vysvětlit příčiny rozdílného
času jednotlivých lokalit Země
- stanovit místní čas
- pojmy a rozumí jim: poledník,
rovnoběţky, rovník, obratníky,
polární kruh, póly, datová mez
- pouţít různé druhy plánů a map
- znázornit výškopis a polohopis
- prokázat aktivní znalost
smluvených značek
- vyhledávat potřebné informace
v mapových atlasech

-postavení Země ve
vesmíru

6.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností,
poznávání

-tvar a pohyby planety
Země

6.

VMEGS –Evropa a
svět nás zajímá

-glóbus
-měřítko mapy

6.

- poledníky
-rovnoběţky
-zeměpisné souřadnice
-určování polohy
-určování časových
pásem

6.-7.

-plány, mapy, měřítko
-obsah a grafika map,
barvy, výškopis,
mapový klíč
-přepočet vzdáleností
-práce s atlasem

6.
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- rozpoznat souvislost a
vzájemnou podmíněnost mezi
přírodními sloţkami krajinné
sféry
- vyjmenovat pojmy : oceán,
moře, pohyby mořské vody,
jezera, baţiny…
půdní typy a druhy půd
- objasnit uspořádání bioty
- určit geografickou polohu
jednotlivých oceánů, světadílů
podle zeměpisných souřadnic
- porovnat rozlohu jednotlivých
oceánů a světadílů
- urči geografickou polohu a
vyhledává na mapách polární
oblasti
- ukázat na mapě významné
geografické pojmy, s kterými se
seznámí
- provede regionalizaci
v jednotlivých světadílech,
vytyčí společné znaky daného
regionu a provede porovnání
- vyhledávat a pojmenovat
vybrané modelové státy, hlavní a
významná města
- určit na mapách soustředění
osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých
světadílech
- lokalizovat na mapě významné
geografické pojmy
- vyhledávat na mapách
nejvýznamnější oblasti
cestovního ruchu v jednotlivých
světadílech

-význam jednotlivých
přírodních sloţek na
Zemi

6.-7.

-absolutní a relativní
geografická poloha,
rozloha, členitost a
přírodní poměry
oceánů, světadílů

6.

EV – Základní
podmínky ţivota

-zeměpis světadílů polární oblasti

6.

VMEGS – Jsme
Evropané

- zeměpis světadílů –
Afrika, Austrálie a
Oceánie – poloha,
rozloha, členitost,
reliéf, přírodní zdroje

- zeměpis světadílůAmerika, Asie, Evropa
- Amerika-fyzickogeografická sféra
- Amerika –
socioekonomická sféra
- Amerika –
charakteristika států
- Asiefyzickogeografická a
socioekonomická
charakteristika

- Asie- regionalizace ,
- provést stručnou charakteristiku
státy
nejvýznamnějších států
- Evropa jednotlivých oblastí
regionalizace, státy
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6.-7.

EV - Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí
MkV – Kulturní
diference,
Etnický původ

7.

EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí
MkV – Kulturní
diference,
Etnický původ

7.

MkV – Kulturní
diference,
Etnický původ

7.

MkV – Kulturní
diference,
Etnický původ
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Zeměpis

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- určit absolutní geografickou polohu ČR
- vyhodnotit relativní geografickou
polohu ČR
- porovnat rozlohu ČR s rozlohou
vybraných států světa
- zhodnotit stav ţivotního prostředí
- vyhledat a popsat na mapách největší a
nejmenší soustředění obyvatelstva v ČR
- srovnat ukazatele o lidnatosti,
rozmístění, pohybu a struktuře
obyvatelstva ČR se sousedními státy

-absolutní a relativní
geografická poloha,
rozloha, členitost
povrchu ČR

-rozmístění
obyvatelstva a sídelní
poměry ČR

8.

8.-9.

EV - Vztah člověka
k prostředí
VMEGS - Jsme
Evropané
VMEGS - Objevujeme
Evropu a svět
MkV-Lidské vztahy,
Etnický původ

- charakterizovat hospodářství ČR po
jednotlivých oblastech
- zhodnotit postavení své obce v rámci
hospodářství celé republiky

-rozmístění
hospodářských činností
ČR

8.

VMEGS - Evropa a
svět nás zajímá

- lokalizovat na mapách jednotlivé
regiony a administrativní celky v ČR
- charakterizovat přírodní podmínky,
hospodářství, zvláštnosti, kulturní
zajímavosti jednotlivých regionů a
porovnává jejich hospodářskou funkci a
vyspělost

-regiony ČR

8.

EV - Ekosystémy
VMEGS - Objevujeme
Evropu a svět

- zjistit historii, statistické údaje
- popsat a posoudit regionální zvláštnosti,
typické znaky přírody, osídlení,
hospodářství a kultury

-místní region České
republiky

8.

EV - Základní
podmínky ţivota

9.

EV - Lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí
MkV – Kulturní
diference,
Etnický původ

- pracovat aktivně s tematickými mapami
o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku
- rozlišovat a posuzovat předpoklady a
lokalizační faktory sídel
- orientovat se v počtu a rozmístění
obyvatelstva světa
- vymezit kritéria hodnocení vyspělosti
státu

-společenské, sídelní a
hospodářské poměry
současného světa
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- vymezit globální problémy současného
světa

-globální problémy
současného světa

9.

EV - Vztah člověka
k prostředí

- rozlišovat vzhled, funkci a znaky
přírodních a kulturních krajin
- zhodnotit společenské a hospodářské
vlivy lidské společnosti
- zhodnotit dodrţování zásad ochrany
přírody a ţivotního prostředí

- krajina, prostředí,
typy krajin,
společenské a
hospodářské vlivy na
krajinu a na ţivotní
prostředí

9.

VMEGS – Jsme
Evropané

- státy světa, hlavní
mezinárodní politické,
bezpečnostní a
hospodářské organizace
a seskupení

9.

VDO - Principy
demokracie jako
formy vlády a způsoby
rozhodování
MkV - Kulturní
diference
VMEGS –
Objevujeme Evropu a
svět

- cvičení a pozorování
v terénu v místní
krajině – orientační
body, pomůcky a
přístroje
- ţivelní pohromy;
opatření, chování
a jednání při nebezpečí
ţivelních pohrom
v modelových situacích

9.

EV - Ekosystémy

- orientovat se na politické mapě světa
- uvést aktuální počet států současného
světa
- vyhledat na politické mapě světa nově
vzniklé státy
- uvést příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a hospodářských
seskupení
- provést prostorové rozmístění hlavních
ekosystémů
- ovládat základy praktické topografie a
orientace v terénu
- vyuţívat aktivně mapy, atlasy,
cestovního průvodce
- uplatňovat v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu v krajině
- uplatňovat v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech
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5.7. Umění a kultura
5.7.1. Hudební výchova
Předmět hudební výchova se vyučuje na 1. a 2. stupni od 1. do 9. ročníku. Časová dotace v kaţdém
ročníku je jedna vyučovací hodina.
Zahrnuje do sebe vokální, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové činnosti, jejichţ
prostřednictvím ţáci aktivně vnímají hudbu a zpěv jako specifický prostředek komunikace.Všechny
jmenované hudební činnosti se navzájem prolínají, propojují a vedou k rozvoji hudebního cítění a
schopností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, hudebně-pohybových a tvořivých. Za
centrální pojem tohoto předmětu povaţujeme estetický proţitek ţáků ze znějící hudby.
Vzdělávací oblast Umění a kultura zakládá hlavní mezipředmětovou vazbu hudební výchovy
k českému jazyku a dějepisu. Další vztahy má tento předmět k výtvarné a občanské výchově.
Prostřednictvím sólového nebo skupinového zpěvu rozvíjíme správné pěvecké návyky a kultivujeme
pěvecký i mluvní projev. Učíme se hudbu analyzovat, kriticky hodnotit a obhajovat svá stanoviska.
Přihlíţíme samozřejmě k individuálním moţnostem a zájmům ţáka.Účastníme se koncertů různých stylů
hudby, sledujeme kulturní události v našem městě.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
- Vedeme ţáky k osvojování si hudebních návyků prostřednictvím vlastních hudebních
- zadáváme ţákům úkoly, které vedou k rozvoji hudebních technik,
- učíme ţáky nahlíţet na hudbu jako na specifický způsob poznávání světa,
- ukazujeme ţákům rozdíly různých hudebních stylů v historických souvislostech.

aktivit,

Kompetence k řešení problémů
-

Učíme vyhledávat vazby mezi druhy umění a uměleckými ţánry na základě podobnosti znaků a
témat,
rozvíjíme znalosti v oblasti hudební teorie, které ţáci vyuţívají při svých hudebních aktivitách a
při orientaci v notovém materiálu,
volíme různé moţnosti hudebně vyjadřovacích prostředků.

Kompetence komunikativní
-

Učíme ţáky přistupovat k hudbě jako ke zvláštnímu způsobu dorozumívání,
učíme formulovat vlastní názory na různé hudební ţánry.
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Kompetence sociální a personální
-

Učíme ţáky kriticky hodnotit výkony druhých, ale i své vlastní výkony,
poskytujeme dostatek prostoru pro hudební projevy ţáků.

Kompetence občanské
-

Seznamujeme ţáky s hudebními díly, s jejich autory,
podchycujeme individuální zájem ţáků o hudbu, o kulturní dění a podporujeme ho,
informujeme ţáky o kulturním dění v našem městě.

Kompetence pracovní
-

Pěstujeme u ţáků správné návyky hlasové hygieny,
pouţíváme bezpečně nástroje, přístroje a vybavení učebny.

Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Hudební výchova

1. - 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Ţák umí:

- nadechovat se nosem,
vydechovat ústy
- vyslovovat zřetelně
- vytleskat rytmus krátkých a
dlouhých tónů
- pouţívat Orfeův instrumentář
- rozeznat tóny klavíru, kytary,
trubky, flétny

- předvést jednoduché taneční
kroky mazurky
- pochodovat v rytmu

- opakování písniček,
rytmických říkadel,
deklamování, hudební
hádanky
- hlasová hygiena
- správné drţení
nástroje, hra
jednoduchých
doprovodů; vlastnosti
tónů
- ztvárnění melodie
tancem, hry na
tělo,ovládání
pohybových prvků
(podup,poskok),
krokové variace ve
dvojici
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Průřezová témata
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- zazpívat vybrané vánoční koledy
a písně umělé se zimní tématikou

- jednohlas a postupný
nácvik kánonu, druhý
hlas nástrojově
- hudba vokální a
instrumentální

1.-3.

- reagovat na gesta učitele
- ukončovat popěvek
- přezpívat naučený repertoár
převáţně lidových písní

- autor textu a melodie,
hudebně pohybové hry,
rozšiřování hlasového
rejstříku

1.-3.

- vytleskat rytmus pomalý,rychlý
- naznačit melodii stoupající
klesající
- zeslabovat, zesilovat

- pojmenovat noty na linkách a
v mezerách zapsat houslový klíč - zazpívat čtyři vybrané písně

- pohybovat se v daném prostoru
- vyjádřit pohybem činnost
v lidových písních

- rozpoznat ve skladbě předehru,
mezihru, sóla a sbory

- zadirigovat ve 2/4 a ¾ taktu
- rozlišit zápis skladeb
- zapsat noty celé, půlové,
čtvrťové

- dynamicky odlišný
zpěv
- hudební improvizace
- rozbor poslechů
- vedení dialogu
- orientace v notové
osnově (jak jdou noty
za sebou…)
- rytmické a
jednoduché intonační
diktáty, vyuţití
hudebních pomůcek
- pohybové
improvizace v hrách na
řemesla, aktivní
vnímání nálady hudby
- vyjádření pocitů
z poslechu
- hudební hříčky,
drobné poslechové
skladby
- metrorytmické členění
hudby
- schopnost pouţívat a
rozlišovat základní
poznatky o tempu a
dynamice

1.-3.

1.-3.

1.-3.

1.-3.

MV –Vnímání
autora mediálních
sdělení

1.-3.

- rozlišit dechové, smyčcové a
ţesťové nástroje,
- vyuţít znalostí o hudebním dění
z médií

- typy hudebních těles

1.-3.

- zvládnout základní kroky polky
a valčíku
- zatančit v souladu s partnerem
improvizovaný taneček

- hudebně výrazové
prostředky
- jednoduché pěvecko –
instrumentální
vystoupení pro
spoluţáky a rodiče

1.-3.
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vztahy
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- poznat stěţejní díla B. Smetany,
A. Dvořáka, W.A. Mozarta
- rozeznat hudbu slavnostní

- kvalita tónů
- hudební ţánry

1.-3.

Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Hudební výchova

4. – 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- vokální činnosti
- hlasová hygiena
- hudební rytmus
- intonace a vokální
improvizace

4.- 5.

- zvýšený tón fis
- sníţený tón hes
- durové a mollové
tóniny základní

4.–5.

- rozpoznat obrazně nástroje
symfonického orchestru

- pouţití fléten u
vybraných jedinců
- podpora talentů
- hlediště, jeviště,
orchestřiště – práce s
pojmy

4.–5.

- vyjmenovat jména oper
Smetany, Dvořáka,Janáčka
- vyprávět historii hudební básně
Má vlast

- epizody ze ţivota
hudebních skladatelů
- hudba, umění a
ţivotní realita

4.–5.

- zazpívat lidový dvojhlas
s nástrojovým vedením
- dýchat plynule
- orientovat se v jednočárkované
oktávě
- rozeznat druhy oktáv
- zapsat a rozlišit dynamická
znaménka
- poznat sluchem tóny zvýšené a
sníţené

- rozpoznat malou písňovou
formu
- zapisovat přehledně poznatky
doplněné vlastními zápisy záţitků
- intonovat v jednočárkované
oktávě
- orientovat se v ostatních
oktávách na klaviatuře

- poslech vybraných
skladeb, určení
opakujících se témat
- slovní vyjádření k
interpretaci
- zápis akordů
melodických a
harmonických
- taktování ve 4/4 taktu
- rytmické diktáty
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- popsat oblasti krajových
lidových písní a tanců sdělit původ čs. státní hymny
-vysvětlit pojem hudební relaxace

- netradiční nástroje
v jihočeském folkloru
(dudy)
- soubory písní a tanců
v Českých
Budějovicích a okolí

4.–5.

- rozpoznat kvalitní výběr hudby
oddechového ţánru
- určit světoznámé árie

- tempové, dynamické
a harmonické změny
skladeb, charakteristika
doby vzniku

4.-5.

MkV – Lidské
vztahy

Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Hudební výchova

6. - 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita

Ţák umí:

- přesně intonačně čistě a
rytmicky přesně podle svých
individuálních dispozic zopakovat
melodii

- intonační cvičení
- správné tvoření tónu
- intonace durové
stupnice

6.

- zpívat v jednohlase a
jednoduchém lidovém dvojhlase

- nácvik dvojhlasu
v terciích
- zpěv vánočních koled
různých národů

6.

- orientovat se v jednoduchém
notovém zápisu

- vyhledávání taktů
- druhy rytmů
- rytmické hádanky

- vysvětlit rozdíl mezi stupnicí a
tóninou
- rozpoznat přízvuk na první době
v taktu
- doprovázet jednoduchou lidovou
píseň na Orfovy nástroje
- vytvořit vlastní jednoduchý
doprovod

6.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
smyslového
poznávání

- intonace celých tónů a
půltónů
- tvorba vlastní melodie
- zápis do not. osnovy

6.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
smyslového
poznávání

- rytmická hra na tělo
- rytmické ozvěny
- tvoření jednoduché
partitury na Orf.nástr.

6.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita
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- určit v jednoduché lidové písni
předvětí a závětí
- poznat zvuk lidových nástrojů

- analýza lidové písně
- malá písňová forma
- lidové hudební
nástroje

6.

- pochodovat do rytmu znějící
hudby
- taktovat dvoudobý a třídobý takt

- lidové tance, jejich
původ
- pochod, mazurka
- taktování 2 a 3 d.taktu

6.

- rozlišit sluchem zvuk nástrojů
symfonického orchestru
- pojmenovat konkrétní nástroje

- poznávání hudebních
nástrojů
-dynamika a barva tónu
- ukázka komorní hry

6.

- rozlišit hudbu lidovou a umělou
- vysvětlit rozdíl mezi operetou a
muzikálem

- poslech variací
v dílech hudebních
skladatelů
- ukázky operety a
muz.

6.

-pojmenovat jednotlivé části
opery

- opera v době
Národního obrození
- B.Smetana, A.Dvořák

6.

- vyjádřit pohybem obsah písně

- ilustrace a
dramatizace strofické
písně
- spojení hudby a
pohybu - balet

6.

- pouţívat správně pěvecké
návyky
- zpívat podle individ. moţností
intonačně přesně a rytmic.přesně

-lidové písně milostné,
pracovní, koledy,
ukolébavky,písně
různých etnik

7.

MkV Multikulturalita

-zpívat intonačně čistě podle
svých moţností v kánonu
- vyuţít získaných dovedností
k vytvoření hudeb.vystoupení

- zpěv kánonu
- vánoční vystoupení
pro spoluţáky

7.

VDO – Občanská
společnost a škola

-reagovat na změny taktu
-měnit taktování dvou a třídob.
taktu v proudu znějící hudby

- taktování v písních,
kde se střídá dvou a
třídobý takt - mateník

7.
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- reagovat pohybem na znějící
hudbu
- ovládat jednoduché taneční
kroky

- polkový a valčíkový
krok
-společenské a moderní
tance

7.

- rozeznat hlasy podle jejich
rozsahu
- rozpoznat sluchem zvuk nástroj.
skupin symf. orchestru

-rozdělení lidských
hlasů
-rozdíl mezi homofonií
a polyfoniií

7.

-charakterizovat jednotlivé věty
symfonie

- princip imitace
- koncert- A.Vivaldi
- symfonie a sonátaJ.Haydn,W.A.Mozart

7.

-rozeznat hlavní téma skladby
-vyhledat a pojmenovat části
sonátové formy

-sonáta a programní
symfonie, hlavní a
vedlejší téma
v symfonii
L.v.Beethovena

7.

- vysvětlit princip hudební formy
rondo
- zařadit skladbu do příslušného
hudebního období

- programní symfonie
v díle B. Smetany
- hudba světská a
duchovní

7.

-obsluhovat hudební nosiče
- vyuţívat hudební nosiče v praxi
/záznam zvuku, hudební
doprovod ke slovu/

- hudební přehrávače a
nosiče
- dnešní moţnosti
záznamu zvuku

Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Hudební výchova

8.- 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

7.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita

MV - Fungování a
vliv médií ve
společnosti

Roč.

Průřezová témata

8.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita

Ţák umí:

- dodrţovat správné pěvecké
návyky
- zhodnotit vokální projev
druhého

- hlasová a rytmická
cvičení
- hlasová hygiena
- mutace
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- rozlišit sluchově durový a
molový akord
- zapsat akord do notové osnovy

- intonace intervalů
- akordy dur. a molové
- zápis akordů v
notovém záznamu

8.

- dodrţovat dynamiku písně
- zhodnotit kvalitu textu
- vytvořit jednoduchý doprovod
k písním

- písně Osvobozeného
divadla
- písně divadla Semafor

8.

- vytleskat podle individuálních
dispozic obtíţnější rytmické
figury - synkopa

- hra na tělo
- sudé přízvučné doby
v jazzové hudbě
- ragtime, swing, blues

8.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita

- vybrat vhodné skladby k různým
příleţitostem
- posoudit úlohu hudby v ţivotě
člověka

- charakter.rozdíly mezi
umělec. a zábavnou
hudbou
- hudba v pravěku

8.

MkV – Etnický
původ

- pojmenovat vybrané hudební
formy
- kriticky hodnotit vybrané
hudební ukázky

- hudba ve starověku
- gregoriánský chorál
- středověká hudba ve
Francii a Německu

8.

- rozlišit jednohlas a vícehlas
- vystihnout rytmické, dynamické
změny v hudebním proudu

- hudba v období
renesance
- nejvýznamnější díla
svět.baroka a klasicis.

8.

- poznat mimohudební myšlenku
- rozpoznat rozdíl zvuku
akustických a elektrických
hudebních nástrojů

- romantismus
- nové směry v hudbě
20.století
- světová pop. hudba

8.

- vyjádřit pohybem různé taneční
rytmy

- rituální tance v
pravěku
- výrazový tanec
- tanec a pop.hudba

8.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Psychohygiena

- dodrţet správně pěvecké návyky
a hlasovou hygienu
- ocenit vokální projev druhého

- opakování umělých a
lidových písní z
minulých ročníků

9.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita
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- transponovat melodii do
vyhovující polohy
- orientovat se v notovém zápise

- transpozice melodie
do vyhovující polohy
- důraz na dynamiku a
přesný rytmus

9.

- respektovat specifické rysy písní
různých stylů

- zpěv písní různých
uměleckých období a
různých stylů – folk,
country, big beat

9.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Psychohygiena

- tvořit jednoduché předehry,
mezihry a dohry ke zvoleným
písním

- jednoduchý akordický
doprovod, jeho
transpozice
- akordické značky

9.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Kreativita

- ověřit své poznatky pomocí hry
akordů na kytaru

- základ hry akordů na
kytaru
- nahrávací technika
- vyuţití PC programů

9.

MV – Fungování a
vliv médií ve
společnosti

- poznávat hudební památky a
zařadit je do historických
souvislostí

- nejstarší dochované
hudební památky
- česká hudba v období
renesance a baroka

9.

VMEGS – Jsme
Evropané

- zařadit hudbu do stylových
období
- vysvětlit význam české hudební
kultury

- český klasicismus a
romantismus
- Národní divadlo,
návštěva představení

9.

EV – Vztah
člověka k prostředí

- rozpoznat funkci stylů a ţánrů
vzhledem k jejich vyuţití

- jazzová hudba v
Čechách

9.

- znázornit tempové a dynamické
změny
- zvolit typ hudebně-pohybových
prvků k hudbě

- taktování se
znázorněním dynamiky
- orientace v prostoru
- reprodukce pohybu

9.
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5.7.2. Výtvarná výchova
Výtvarnou výchovu vyučujeme na 1. a 2. stupni ve všech ročnících. V 1., 3. a 5. ročníku je časová
dotace 1 hodina týdně, ve 2. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Na 2. stupni v 6. a 8. ročníku vyučujeme
výtvarnou výchovu 2 hodiny týdně, v 7. a 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Učivo výtvarné výchovy je postaveno na tvůrčích činnostech, které umoţňují rozvíjet a uplatnit
vlastní vnímání, myšlení, proţívání a fantazii. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně
obrazné prostředky tradiční, ale i moderní, zaloţené na experimentování a vznikající v moderních
médiích.
Výuka výtvarné výchovy na naší škole má přímou vazbu na výuku prvouky na 1. stupni, na výuku
českého jazyka a literatury, dějepisu a hudební výchovy na 1. a 2. stupni.
Výuka výtvarné výchovy probíhá na 1.stupni ve třídách a na 2.stupni v odborné učebně výtvarné
výchovy, v učebnách výpočetní techniky nebo mimo budovu školy (práce v plenéru). Ţáci pracují
individuálně nebo ve skupinách.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.

Kompetence k učení
-

Vedeme ţáky k praktickému osvojování výtvarných technik prostřednictvím vlastní výtvarné
činnosti,
učíme ţáky vnímat výtvarná díla v jejich historických souvislostech a porovnávat výtvarné
postupy,
učíme je nahlíţet na výtvarné umění jako na specifický způsob poznávání světa.

Kompetence k řešení problémů
- Zadáváme ţákům úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých výtvarných postupů,
- předkládáme ţákům dostatek námětů k samostatnému výtvarnému zpracování,
- umoţňujeme výběr výtvarných technik, materiálů a pomůcek pro zpracování zadaného úkolu.

Kompetence komunikativní
- Při práci ve skupině rozvíjíme u ţáků schopnost vyjádřit svůj názor na podobu výtvarného díla a
vhodnou formou ho obhájit,
- učíme ţáky hodnotit práci jiných a respektovat jiné, originální názory a postupy,
- učíme je přistupovat k výtvarnému umění jako ke zvláštnímu způsobu dorozumívání.
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Kompetence sociální a personální
- Vedeme ţáky ke spolupráci v malé skupině a umoţňujeme pozitivně ovlivňovat kvalitu společné
výtvarné práce,
- při výtvarné činnosti a jejím hodnocení vedeme ţáky k ohleduplnosti a úctě k druhým,
- respektujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţáků a dle potřeby jim ve výtvarných
činnostech pomáháme.
Kompetence občanské
- Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k uměleckým dílům a k smyslu pro kulturu,
- umoţňujeme ţákům aktivně se zapojovat do kulturního dění účastí ve výtvarných soutěţích a
prezentovat svá výtvarná díla ve škole,
- podchycujeme individuální zájem ţáků o výtvarné umění a podporujeme jejich tvořivost.
Kompetence pracovní
- Učíme ţáky plánovat si rovnoměrně výtvarnou činnost a volit efektivní výtvarné techniky,
- vedeme ţáky k správným způsobům uţití výtvarných materiálů a výtvarných pomůcek,
- poţadujeme dodrţování dohodnuté kvality výtvarné práce a pěstujeme u ţáků správné hygienické
návyky při práci s barvami a jiným výtvarným materiálem.

Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1. – 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Ţák umí:

-ztvárnit námět voskovými
pastelkami, suchým
pastelem,vodovými barvami

-uspořádat na ploše tvary a
objemy

- rozvoj smyslové
citlivosti
- barvy základní a
doplňkové
- pohádkové bytosti
- subjektivní vyjádření
představ
- barvy teplé, studené,
jejich kombinace
- správný poměr
velikosti objektů
v celku
- ilustrace k textu
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- porovnávat své dosavadní
zkušenosti
- rozvíjet cíleně své schopnosti

- zapojovat obsah vizuálně
obrazných vyjádření
- zvládat kresbu dřívkem, špejlí,
uhlem, perem

- zpracovat přírodní materiály
- dotvářet, obtiskovat, nalepovat

- vhodná motivace a
téma navozující
smyslové proţitky
- rodinné prostředí –
komunikace
- pohyb těla a jeho
umístění v prostoru
- techniky plastického
vyjádření
- hmatové a pohybové
podněty
- tiskoviny, fotografie
- koláţe zaloţené na
fantazii a smyslovém
vnímání
- barevné papíry,
druhové kombinace

- rozeznat známé ilustrace
J.Lady,H. Zmatlíkové,J. Čapka,
A. Borna

- ilustrátoři dětských
knih

- vytvořit podle sděleného obsahu
výtvarnou podobu sluchového
vjemu
- vysvětlit záměr kresby
- posoudit a zhodnotit ostatní
práce svých vrstevníků
- vyuţít svého talentu

1.–3.

1.- 3.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí

1.–3.

1.–3.

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

- tématické práce
/Vánoce, Velikonoce/
- dopravní a
bezpečnostní téma

1.–3.

EV – Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního prostředí

- kombinování
výtvarných technik a
jejich vnímání jako
zdroj inspirace

1.–3.

MV –Tvorba
mediálního sdělení
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Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

4. – 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

4.–5.

EV – Vztah člověka
k ţivotnímu
prostředí, Lidské
aktivity

4.–5.

MkV – Kulturní
diference, Lidské
vztahy

Ţák umí:

- vyjádřit barevně své pocity a
nálady
- porovnávat světlostní poměry,
barevné kontrasty a proporční
vztahy
- komunikovat o obsahu svých děl
- nalézt vhodné prostředky pro
svá vyjádření
- kombinovat prvky obrazného
vyjádření
- vystihnout tvar a strukturu
materiálu
- ověřit si komunikační účinky
- rozeznat grafické techniky
- kombinovat různé techniky
s cílem dospět k co
nejvýstiţnějšímu vyjádření
smyslových pocitů
- vyuţít techniky plastického
vyjádření
- modelovat z různých vhodných
a dostupných materiálů

- hra s barvou,
emocionální malba,
míchání barev
- záměr tvorby a
proměny obsahu
- osobní postoj
v komunikaci
- kresba v plenéru
- výrazové vlastnosti
linie
- kompozice v ploše
- kresba různým
materiálem
- vytvoření
samostatných
obrazných vyjádření
- tisk z koláţe, ze
šablon, otisky, vosková
technika
- modelování např.
typu krajiny ze
sádrokartonu, hlíny
- technické námětykonstrukce z drátů

4.–5.

4.–5.

4.–5.

- vytvořit škálu obrazně
vizuálních elementů
- vyjádřit se k realitě díla
- porovnat různé interpretace děl

- výstavy v uměleckých
prostorách, popis
dojmů z instalovaných
děl

4.–5.

MV - Tvorba
mediálního sdělení

- uspořádat objekty ve statickém i
dynamickém vyjádření

- vzájemné postavení
objektů
- realita i neobvyklé
pocity

4.–5.

MkV – Kulturní
diference
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- rozpoznat díla známých českých
ilustrátorů
- vyhledávat zdroje inspirace

- vytvoření vlastních
doprovodných ilustrací
k textům

Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

6. - 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

4.–5.

Roč.

VMEGS – Evropa a
svět nás zajímá

Průřezová témata

Ţák umí:

- správně pouţívat různé techniky
kresby

- vytvářet bohatou škálu vizuálně
obrazných elementů na základě
vlastního vnímání a představ
- zpracovávat různé vlastnosti
prvků a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků
- vyuţívat moţnosti
kompozičních přístupů a postupů
- výtvarně zpracovávat zkušenosti
získané smysly – zrakem,
sluchem, hmatem, čichem

- kresebné studie –
linie, tvar, objem
- rozvrţení objektů
v ploše, v objemu,
v prostoru, jejich
vztahy, kontrast,
rytmus, podobnost
- prvky vizuálně
obrazného vyjádření
- jednoduché plošné
kompozice
z geometrických tvarů,
symetrie, asymetrie
- dekorativní práce
- rozvíjení smyslové
citlivosti, souvislost
vnímání zrakem a
ostatními smysly

6.-7.

6.-7.

6.-7.

6.-7.

- správně uţívat techniku malby,
míchat a vrstvit barvy

- malba
- teorie barev – teplé a
studené barvy, barvy
příbuzné

6.

- vyuţívat výrazové moţnosti
barev a jejich kombinací

- barevné vyjádření
- odstín – sytost, tón,
kontrast, harmonie

6.-7.
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- vyuţívat znalosti o perspektivě
ve svém výtvarném vyjádření
- přenášet prostor na plochu

- nauka o perspektivě
- umístění postav na
plochu, velikost
objektů

- vyuţívat znalostí o základních
proporcích, tvarech a barvách ve
vlastním výtvarném vyjádření

- lidské tělo, pohyb těla
- přírodní motivy,
rostliny a zvířata

6.-7.

EV - Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního prostředí

- rozvíjet estetické cítění

- uţitá grafika
- písmo – styly a druhy
písma, reklama

6.-7.

MV - Tvorba
mediálního sdělení

- výtvarně zpracovat text, zachytit
jevy a procesy v proměnách

- ilustrace textu

6.-7.

- vytvářet kompozice v prostoru
- vytvářet společné kompozice
- pracovat ve skupině

- plastická a prostorová
tvorba
- práce ve skupině
- koordinace,
komunikace

- zobrazovat vlastní fantazijní
představy

6.-7.

6.-7.

OSV - Sociální
rozvoj:
Komunikace,
Kooperace a
kompetice

- subjektivní vyjádření
fantastických představ,
proţitků, zkušeností a
poznatků

6.-7.

OSV - Osobnostní
rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí

- uţívat vybrané metody
současného výtvarného umění,
experimentovat s uměleckým
dílem
- rozpoznat historické styly a
vybraná díla

- práce s uměleckým
dílem, experimenty
s reprodukcemi
uměleckých děl
- seznámení
s uměleckými výtvory
z historie

6.-7.

VMEGS - Jsme
Evropané

- si rozvíjet estetické cítění
- výtvarně se vyjadřovat
k lidovým tradicím, zvykům a
svátkům

- tematické práce –
Vánoce, Velikonoce

6.-7.

- porovnávat různé interpretace
výtvarného díla, vysvětlovat své
postoje

- hodnocení výtvarných
děl – uměleckých i
vlastních

6.-7.
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- rozlišit a pouţívat vybrané
netradiční výtvarné postupy

- kombinované
výtvarné techniky,
koláţ

6.-7.

Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

8. - 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- rozlišovat různé výtvarné
prostředky

- základní znalosti o
oborech výtvarného
umění a o výtvarných
technikách

8.

- uplatňovat znalosti techniky
kresby v osobitém výtvarném
projevu a zachytit prostor

- kresba, techniky
kresby – tuţka, perko,
uhel, rudka
- zdokonalování
technik kresby –
stínování, kontrast

8.-9.

- uţívat perspektivní postupy

- lineární perspektiva –
sbíhavá, úběţníková
- různé typy zobrazení
– podhledy, nadhledy

8.-9.

- uplatňovat osobitý přístup
k realitě a zaznamenat vizuální
zkušenost

- rozlišit obsah uměleckých
projevů minulosti a současnosti
- porovnat různé interpretace

- uţívat techniku malby
- vyuţívat znalostí o barvách
k výtvarnému vyjádření

- vyuţívání
kompozičních principů
(dominanta, vertikála,
horizontála, diagonála)
ve vlastní tvorbě
- seznámení
s uměleckými projevy
minulosti a současnosti
- srovnávání různých
způsobů uměleckého
vyjadřování
- malba, správná
technika malby
- objemové vyjádření
námětu barvami
- subjektivní barevná
škála, symbolika barev,
vztahy mezi barvami
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Evropané
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- grafické techniky –
- rozlišit grafické postupy a pouţít
tisk z koláţe, papíroryt
je ve své tvorbě

8.-9.

- vytvářet kompozice v prostoru

8.-9.

- uţívat výtvarné vyjádření
k zachycení zkušeností a jevů
v proměnách, ve vývoji a ve
vztazích
- výtvarně zpracovat své
představy a fantazii
- vytvářet nové a neobvyklé
souvislosti

- prostorové vytváření
- dekorativní práce
- uspořádání objektů
v ploše, objemu,
prostoru a časovém
průběhu
- vytváření výtvarných
děl na základě fantazie,
představ a znalostí
- rozdíly ve výtvarném
vyjádření (abstraktní,
popisné, symbolické)

8.-9.

OSV - Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností
poznávání

8.-9.

OSV - Osobnostní
rozvoj:
Sebepoznání a
sebepojetí

- uplatňuje ve vlastním výtvarném
- lidské tělo – správné
projevu znalosti o proporcích
proporční vztahy
lidského těla

8.-9.

- uplatňovat osobitý přístup k
realitě

- tematické práce

8.-9.

- vyuţívat dekorativní postupy a
rozvíjet si estetické cítění

- písmo, uţitá grafika,
reklama, plakát
- uţité umění – design

8.-9.

- kombinovat výtvarné prostředky
a experimentovat s nimi

- práce s netradičními
materiály

8.-9.

- k tvorbě uţívat některé metody
současného výtvarného umění a
digitálních médií

- počítačová grafika,
vyuţití nových metod
pro vytváření vizuálně
obrazného vytváření,
návrhy na plakát,
reklamu, vizitku,
stránku v časopise
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MV - Tvorba
mediálního sdělení

MV - Tvorba
mediálního sdělení
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5.8. Člověk a zdraví
5.8.1. Výchova ke zdraví
Předmět výchova ke zdraví se vyučuje na druhém stupni základní školy, tedy v 7. a 8. ročníku.
Časová dotace v kaţdém ročníku je jedna vyučovací hodina týdně.
Ze samotného názvu předmětu vyplývá, ţe v něm výchovná sloţka převládá nad naukovou.Výchova
ke zdraví navazuje

na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ţáci si upevňují hygienické,

stravovací a jiné návyky podporující zdraví, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, chránit zdraví
v propojení všech jeho sloţek – sociální, psychické a fyzické. Výchova ke zdraví zaměřuje pozornost na
schopnost ţáků zaujímat kompetentní postoj vedoucí ke zdravému a plnohodnotnému ţivotu, a to hned
v mnoha různých sloţkách lidského konání, jako je zdravá výţiva, zdravé bydlení, zdravý postoj k ţivotu
a jiné, výše uvedené. Za centrální pojem tohoto předmětu povaţujeme odpovědnost ţáka za zdraví své i
lidí kolem sebe.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví směřuje především k tomu, aby ţáci poznávali sami sebe jako ţivé
bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí
či jiným poškozením zdraví, proto nejuţší vazby má k předmětu etika. Další důleţité vazby má tento
předmět k historii – vývoj postojů člověka ke zdraví a ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ţáci si
osvojují zásady zdravého ţivotního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém ţivotě i k osvojování
účelného chování při ohroţení v kaţdodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech.
Ve výuce předmětu výchova ke zdraví vyuţíváme především těch vyučovacích metod a forem, které
kladou důraz na interakce mezi ţáky (práce ve skupinách, práce na projektu, diskuse, brainstorming) a
nebo orientují ţákův aktivní zájem i mimo formální rámec školního vyučování (návštěva různých akcí,
např.výstav, návštěva prodejny s bytovým zařízením, zdravou výţivou,…).
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

-

Rozvíjíme u ţáků schopnost pracovat jak s textem, tak i s audiovizuálními médii (videoprojekce
tematikou vztahující se k učivu - např.dospívání; co se děje v mém těle; drogy; prevence obchodu
se ţenami apod., následná diskuse a rozbor shlédnutého materiálu),
k práci vyuţíváme textů, které se svým obsahem souvisí s ostatními předměty (při tématu zdravé
výţivy pouţíváme literaturu související mj.s předmětem biologie člověka),
učíme ţáky nejprve vědomostem základním, poté vědomostem rozvíjejícím (v části věnované
pohlavní výchově nejprve vysvětlíme základní terminologii, poté přistoupíme k dalším
souvisejícím projevům dospívání).
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Kompetence k řešení problémů
-

Učíme ţáky najít východiska z modelové problémové situace (zásady správného rozhodování a
jiné),
vedeme ţáky k nalézání různých cest a postupů při řešení jiţ vzniklých problémových situací
(desatero asertivity, jak řešit konflikty bez násilí),
učíme ţáky schopnosti pracovat soběstačně a nezávisle na druhých (jsem schopen se o sebe
postarat),
vedeme ţáky k respektování postojů jiných osob, k dialogu s ostatními (vcítit se do postojů
druhého, kaţdý má právo mít svůj názor- jedno z pravidel asertivního chování)
učíme ţáky uvědomění si sebe sama a svého postoje (hledám sám sebe,své místo mezi druhými).

Kompetence komunikativní
-

-

Učíme ţáky pracovat ve skupinách (práce ve skupině vyţaduje spolupráci všech jedinců, zároveň
však skupina vyţaduje po kaţdém jedinci zvlášť maximální výkon, jakého je schopen),
učíme ţáky zásadám konstruktivní komunikace (konstruktivní komunikace je taková komunikace
mezi dvěma jedinci, která vede k cíli, tj. k řešení problémové situace; takovouto komunikací
rozumíme komunikaci bez chyb – ţákům vysvětlíme chyby v komunikaci, kterých se jedinci často
dopouštějí a jak těmto chybám předcházet),
vedeme ţáky ke schopnosti umět vyslechnout názor druhého, ale zároveň umět taktně sdělit své
stanovisko (i druhá strana má právo na svůj názor, nicméně já mohu mít jiný názor neţ druhá
osoba aniţ by toto muselo omezovat naši vzájemnou komunikaci nebo sympatie).

Kompetence sociální a personální
-

Učíme ţáky umět se postavit manipulativním technikám v komunikaci ( např.při nabídnutí drogy metoda zaseklé gramof.desky, nabídnutí jiné zábavy apod.),
vedeme ţáky k adekvátnímu vyjádření svých pocitů (jak vyjádřit své pocity bez uráţení druhého).

Kompetence občanské
-

Učíme ţáky znalosti jejich práv i povinností (listina základních práv a svobod občana),
vedeme ţáky k uvědomění si naší národní historie, k bohatosti její kultury a k národnímu
dědictví),
učíme ţáky respektovat příslušníky národnostních menšin, pomoci jim v začlenění se do naší
společnosti (na příkladu rodiny, která se přistěhuje z jiné země, ukázat dětem, jak mohou poradit,
pomoci , naučit je našim zvyklostem, zároveň i to, ţe my můţeme naučit se znát jejich kulturu).

Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky pracovat v souladu s pravidly bezpečnosti práce,
rozvíjíme u ţáků schopnost ke kritickému zhodnocení vlastní činnosti,
učíme ţáky povinnosti plnit své závazky.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- respektovat přijatá pravidla
souţití mezi spoluţáky i jinými
vrstevníky a přispívat k utváření
dobrých mezilidských vztahů

- vztahy ve dvojici
komunity
- dorozumívání
- verbální a neverbální
komunikace
- zásady dialogu
- asertivita, empatie

7.

- vysvětlit role členů komunity
- uvést příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu soc.
klimatu z hlediska prospěšnosti
zdraví

- vztahy a pravidla
souţití v prostředí
- přátelství a láska
- rodina, adopce, pěst.
péče
- práva a povinnosti
dítěte
- ztráta blízkého člověka
- handicapy
- kolektiv

7.

- respektovat změny v období
- vývoj dítěte
dospívání, vhodně na ně reagovat,
- dospívání - tělesné,
kultivovaně se chovat k opačnému
duševní i sociální změny
pohlaví

- uplatňovat osvojené preventivní
způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běţnými
přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami
- svěřit se se zdravotním
problémem
- vyhledat odbornou pomoc

- zásady zdravého
stravování, pitný reţim
- faktory ovlivňující
zdraví (kvalita ovzduší,
hluk, osvětlení, teplota)
- alkohol
- centra pomoci
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7.

7.

OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy,
Komunikace,
Kooperace a
kompetice, Morální
rozvoj: Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
OSV – Osobnostní
rozvoj:
Seberegulace a
sebeorganizace,
Sociální rozvoj
(celé), Morální
rozvoj: Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti
OSV – Osobnostní
rozvoj:
Seberegulace a
sebeorganizace,
Kreativita,
Psychohygiena,
Sociální rozvoj:
Mezilidské vztahy,
Komunikace
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- projevit odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
ţelezniční dopravy
- aktivně předcházet situacím
ohroţení zdraví a osobního
bezpečí
- poskytnout adekvátní první
pomoc

- uplatňovat adekvátní způsoby
chování a ochrany v modelových
situacích ohroţení, nebezpečí i
mimořádných událostí

- dodrţování pravidel
bezpečnosti a ochrany
zdraví
- bezpečnost ve škole
- ochrana zdraví při
různých činnostech
- bezpečnost v dopravě
- rizika v dopravě
- odpovědnost za své
chování v silničním
provozu
- první předlékařská
pomoc
- ochrana člověka za
mimořádných situací
- klasifikace
mimořádných událostí
- varovné signály
- základní úkoly
ochrany obyvatelstva

7.

7.

ENV - Lidské
aktivity a problémy
ţiv. prostředí, vliv
prostředí na
člověka, vztah
člověka a prostředí

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

8. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- tělesná a duševní
hygiena
- uplatňovat osvojené preventivní - denní reţim
způsoby rozhodování, chování a
- vyváţenost aktivit
jednání v souvislosti s běţnými
- význam pohybu
přenosnými, civilizačními a jinými - cesty přenosu nákaz a
chorobami
jejich prevence
- se svěřit se zdravotním
- ochrana před
problémem
chronickými
- vyhledat odbornou pomoc
nepřenosnými
chorobami a úrazy
- prevence
kardiovaskulárních a
metabolických
onemocnění
- preventivní léčebná
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8.

MV - Nebezpečí
mediálních vzorů
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péče
- podpora zdravého
ţivotního stylu

- auto-destruktivní
závislosti (psychická
onemocnění, násilí
- uvádět do souvislostí zdravotní a mířené proti sobě
psychosociální rizika spojená se
samému, …)
zneuţíváním návykových látek a
- šikana
ţivotní perspektivu mladého
- kouření
člověka
- vandalizmus
- uplatňovat osvojené sociální
- vulgarizmus
dovednosti a modely chování pří
- alkoholizmus
kontaktu se sociálně
- drogová závislost
patologickými jevy ve škole i
- sexuální kriminalita
mimo ni
- nebezpečí komunikace
- vyhledat odbornou pomoc sobě i na internetových
druhým
médiích
- prevence i pomoc ve
všech zmíněných
situacích
- vysvětlit souvislost mezi
- zdraví tělesné,
tělesným, duševním a sociálním
duševní, sociální a
zdravím
duchovní
- vysvětlit vztah mezi
- principy uchování
uspokojováním základních
zdraví
lidských potřeb a hodnotou zdraví
- posoudit různé způsoby chování
z hlediska odpovědnosti za vlastní
- zdraví a pohyb
zdraví i zdraví druhých
- nadváha a obezita
- aktivně podpořit činnosti pro své
- biorytmy
zdraví
- zásady zdravého ţiv.
stylu
- vyuţívat osvojené kompenzační a
- stres
relaxační techniky, dovednosti
- duševní pohoda
k regeneraci, předcházet stresovým
- pozitivní postoje
situacím
- zdravé sebevědomí
- relaxace
- poznání sebe sama
- utváření vědomí
vlastní identity
- vyjádřit vlastní názor
- strach o sebe
k problematice zdraví, obhájit ho
- zkušenosti
ve skupině lidí
- dopad vlastního
jednání
- klamná reklama
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8.

EV - Vliv prostředí
na člověka

8.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Psychohygiena

8.

MV - Nebezpečí
mediálních vzorů

8.

MKV - Mezilidské
vztahy a kulturní
diference

8.

MV - Komunikace,
Reklama
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- kolektiv
- sebepoznání a
sebeovládání
- vyhodnotit na základě zkušeností
- zaujímání
moţný manipulativní vliv
hodnotových postojů a
vrstevníků, médií a sekt
rozhodovacích
- uplatňovat dovednosti
dovedností pro řešení
komunikační obrany proti
problémů
manipulaci a agresi
v mezilidských vztazích
- mravní princip
- prosociální chování
- ochrana člověka za
mimořádných situací
- základní úkoly
- projevovat odpovědné chování v
ochrany obyvatelstva
situacích ohroţení zdraví nebo
- evakuace
bezpečí
- činnost po mimořádné
- reagovat na mimořádnou událost,
události
poskytne první pomoc
- prevence vzniku
mimořádných situací
- zásady první pomoci
- vysvětlit souvislosti chování
- role chodce - jeho
člověka v dopravní situaci
odpovědnost, přestupky
- aktivně podpořit sníţení rizika a v silničním provozu
nehodovosti v dopravě
- role cyklisty
- charakterizovat souvislost mezi
- dopravní značky
jednáním a charakterovými
- legislativa
vlastnostmi osobnosti

8.

OSV - Sociální a
osobnostní rozvoj
ţáka

8.

8.

5.8.2. Tělesná výchova
Tělesná výchova se vyučuje na 1. a 2. stupni od 1. do 9. ročníku, a to vţdy 2 hodiny týdně v kaţdém
ročníku.
V tomto předmětu se ţáci postupně seznamují se základy a pravidly kolektivních míčových her,
atletiky, gymnastiky, tance, aerobiku, florbalu aj. a rozvíjejí si základní pohybové dovednosti, koordinaci
a motorické schopnosti (rychlost, síla, vytrvalost). V 7. ročníku je do učiva TV zařazen týdenní lyţařský
kurz (LVVZ). V 6. a 9. ročníku jsou, především praktickou formou, rozvíjena pravidla bezpečného a
ohleduplného chování v silničním provozu.
Tělesná výchova má přímou vazbu na předmět občanská výchova, rodinná výchova či fyzika.
Tělesná výchova se vyučuje na 1. stupni koedukovaně, na 2. stupni odděleně chlapci a dívky. Způsob
výuky je závislý na probíraném tématu a materiálním zabezpečení školy. Výuka probíhá v tělocvičně
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základní školy nebo na blízkém školním hřišti. Při dvouhodinové výuce TV je v letních měsících
vyuţíváno hřiště u sportovní haly nebo plovárna event. také TV zázemí Biskupského gymnázia (lezecká
stěna).
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Umoţňujeme ţákům poznat vlastní pohybové schopnosti a jejich individuální rozvoj,
poukazujeme na proţívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou,
systematicky sledujeme vývoj vlastní fyzické zdatnosti ţáků.

Kompetence k řešení problémů
-

Nabádáme ţáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání
tréninkové cesty k jeho odstranění,
pomáháme hledat vhodnou taktiku v individuálních i kolektivních sportech.
navozováním konkrétních problémových situací mezi účastníky silničního provozu vedeme
ţáky k jejich správnému řešení

Kompetence komunikativní
-

Vyslechneme názory vedoucího druţstva,
otevíráme prostor diskusi o taktice druţstva,
pořizujeme záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností a prezentujeme je.
moţnosti komunikace mezi účastníky silničního provozu

Kompetence sociální a personální
-

Dodrţujeme pravidla fair play,
prezentujeme a podporujeme myšlenky olympijského hnutí,
rozvíjíme spolupráci uvnitř kolektivu sportovního druţstva,
rozdělujeme a přijímáme úkoly v rámci sportovního druţstva,
respektujeme pravidla a ostatní účastníky silničního provozu

Kompetence občanské
-

Podporujeme aktivní sportování,
nabádáme k dodrţování hygieny při tělesných aktivitách,
řešíme první pomoc při úrazech lehčího charakteru,
stavíme se odmítavě a netolerujeme poţívání drog a jiných škodlivin.
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Kompetence pracovní
-

Nabízíme příklady nutnosti dodrţování pravidel ve sportu, v celém ţivotě,
vyhledáváme moţná rizika při pohybových činnostech a hledáme cesty jejich minimalizace,
zpracováváme a prezentujeme naměřené výkony.
Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. – 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

1.–3.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Psychohygiena

Ţák umí:

- zvládat základní přípravu
organismu před pohybovou
aktivitou
- pouţívat vhodné oblečení a obuv
na sport
- respektovat zásady fair play hry
- dodrţovat pokyny pro bezpečnost
při pohybových činnostech
- dodrţovat hlavní zásady hygieny
při sportování v tělocvičně, na
hřišti, v přírodě
- reagovat na jednoduché povely a
signály

- příprava ke
sportovnímu výkonu
- poznatky z tělesné
výchovy a sportu

- přesně reagovat na povely: pozor,
pohov, rozchod
- pořadová cvičení
- nastoupit s ostatními do řadu,
dvojřadu, zástupu, dvojstupu

1.–3.

- dbát na správné dýchání
- dbát na správné drţení těla při
různých činnostech
- zvládat melodii a vyjádřit ji
pohybem, opakovat krok přísunný,
přeměnný, cval
- se snaţit o správné provádění
cviků pod vedením učitele
- rozpoznat kompenzační a
relaxační cviky
- zvládat jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením

1.–3.

- průpravná, kondiční,
rytmická, kompenzační
a relaxační cvičení
- zdravotní Tv
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- předvést v souladu se svými
individuálními schopnostmi kotoul
vpřed, kotoul vpřed vázaně, pády
stranou, stoj na lopatkách
- zvládnout jednoduché cvičení na
ţebřinách
- předvést rozběh a odraz z můstku
snoţmo
- předvést průvlek přes 2-3 díly
švédské bedny
- předvést šplh o tyči s přírazem
s úkolem vyšplhat co nejvýš /3m/
- opakovat po učiteli běţeckou
abecedu / lifting, skiping,
zakopávání/
- odstartovat z nízkého a
polovysokého startu
- zvládnout vytrvalostní běh 5–10
min. a rychlý běh 20 – 50 m
- skočit do dálky z místa a z
rozběhu
- odhodit míček z místa ze
správného odhodového postoje a
téţ z rozběhu
- spolupracovat při různých
jednoduchých pohybových
činnostech a soutěţích
- být schopen soutěţit v druţstvu
- si být vědom porušení pravidel a
následků pro sebe i druţstvo
- proběhnout slalom s míčem a
přihrát vnitřním nártem
- ovládat základní pravidla
minifotbalu
- chytat míč „do košíčku“ a
odhazovat jednou rukou
- ovládat pravidla vybíjené
- pouţívat správné drţení míče
- předvést základní hráčský postoj
- driblovat na místě a za pohybu
- přihrávat obouruč i jednoruč
trčením i o zem
- ovládat základní pravidla
minibasketu
- splývat a dýchat do vody
- ovládat jeden plavecký způsob

(gymnastika)
- akrobacie
- cvičení na nářadí
- přeskok
- šplh

1.–3.

(atletika)
- běh
- skok do dálky
- hod míčkem

1.–3.

(pohybové hry)
- pohybové hry různého
zaměření s pomůckami i
bez pomůcek

1.–3.

OSV – Sociální
rozvoj: Kooperace a
kompetice

(sportovní hry)
- minifotbal
- vybíjená
- minibasketbal

1.– 3.

OSV – Sociální
rozvoj: Kooperace a
kompetice

- plavání

2.–3.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

4. – 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Psychohygiena

Ţák umí:

- respektovat význam přípravy
organismu před cvičením
- pouţívat vhodné oblečení a obuv
na sport
- respektovat a dodrţovat zásady
fair play chování
- dodrţovat hlavní zásady hygieny
při sportování v tělocvičně, na
hřišti, v přírodě
- dodrţovat pravidla bezpečnosti
při sportování v tělocvičně, na
hřišti, v přírodě a adekvátně
reagovat v situaci spoluţákova
úrazu
- vysvětlit, proč provádíme
protahovací a relaxační cviky
- vysvětlit, co hrozí tělu při
jednostranném posilování
- uţívat při pohybové činnosti
základní osvojené tělocvičné
názvosloví

- příprava ke
sportovnímu výkonu
- poznatky z tělesné
výchovy a sportu
- komunikace v Tv

4.–5.

- rychle a přesně reagovat na dané
povely: pozor, pohov, rozchod
- nastoupit s ostatními do řadu,
dvojřadu, zástupu, dvojstupu

- pořadová cvičení

4.–5.

- průpravná a kondiční
cvičení
- kompenzační a
relaxační cvičení

4.–5.

- rytmická a kondiční
gymnastika

4.–5.

- samostatně se rozcvičit
- dbát na správné dýchání
- předvést několik posilovacích
cviků na různé části těla
- předvést některé relaxační cviky
na závěr cvičení
- zvládat jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením
- přesně opakovat cviky pod
vedením učitele /krok přísunný,
poskočný, přeměnný, cval,
polkový a valčíkový/
- zvládnout základní kroky
lidových tanců /zatancovat
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mazurku a polku/
- se seznámit s dětským aerobikem

- předvést kotoul vpřed, kotoul
vzad, spojení kotoulu vpřed a vzad
- předvést stoj na rukou
s dopomocí učitele
- předvést pády vzad a stranou
- provést rozběh a odraz z můstku
snoţmo
- předvést průvlek přes 3 - 4 díly
švédské bedny
- předvést roznoţku přes kozu, téţ
výskok do kleku a dřepu
- se zdokonalit ve cvičení na
kruzích, ţebřinách, lavičkách
apod.
- provádět přitahování do výše čela
na hrazdě, pokusit se o výmyk
- vyšplhat do výše 3 m na tyči
- předvést běţeckou abecedu
/lifting, skiping, zakopávání/
- odstartovat z polovysokého a
nízkého startu
- znát princip štafetového běhu
- znát taktiku při běhu k metě,
sprintu, vytrvalostního běhu, při
běhu terénem s překáţkami
- uběhnout 400 m a 800 m
- skočit do dálky po rozběhu a
odrazu z jedné nohy
- odhodit míček z rozběhu ze
správného odhodového postoje
- přihrát nártem, proběhne slalom
s míčem
- spolupracovat s ostatními hráči
- ovládat základní pravidla
minifotbalu
- chytit míč do „košíčku“, odhodit
míč jednou rukou
- přehodit hřiště jednou rukou
- spolupracovat s ostatními hráči
- ovládat pravidla vybíjené

(gymnastika)
- akrobacie
- přeskok
- ostatní nářadí
- šplh

4.–5.

(atletika)
- běh
- skok daleký
- hod

4. – 5.

(sportovní hry)
- minifotbal

4.–5.

- vybíjená

4.–5.
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- ovládat pravidla a řídit se jimi
- spolupracovat se svými
spoluhráči
- pouţívat správné drţení míče,
naučit se základní hráčský postoj a
obrátku s míčem
- driblovat na místě i za pohybu,
přihrávat obouruč i jednoruč
trčením a o zem
- spolupracovat se svými
spoluhráči
- ovládat základní pravidla
minibasketbalu
- ovládat základní pravidla florbalu
a řídit se jimi
- odehrát míč tahem i příklepem,
předvést střelbu po vedení míčku
- spolupracovat se svými
spoluhráči při hře
- znát pravidla přehazované a řídit
se jimi
- přehodit hřiště na přehazovanou,
přihrávat jednoruč nebo obouruč
- spolupracovat se svými
spoluhráči a dohodnout se na
jednoduché taktice při hře
- projevit přiměřenou radost
z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení své
pohybové dovednosti
- znát význam sportování pro
zdraví, respektovat zdravotní
handicap
- objektivně zhodnotit svůj výkon,
porovnat ho s předchozími
výsledky
- jednat v duchu fair play
- respektovat při pohybových
činnostech opačné pohlaví

- miniházená

4.–5.

- minibasketbal

4.–5.

- florbal

4.–5.

- přehazovaná

4.–5.

- vztah ke sportu
- zásady jednání a
chování
- fair play
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Oblast:

Předmět::

Období:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

6. - 7.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Sebepoznání
a sebepojetí

Ţák umí:

- aktivně vstupovat do
organizace svého pohybového
reţimu, některé pohybové
činnosti zařazovat pravidelně
a s konkrétním účelem
- samostatně vyuţívat
osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci
organismu, překonání únavy a
předcházení stresovým
situacím

- příprava ke
sportovnímu výkonu,
poznatky z tělesné
výchovy a sportu,
komunikace v TV

- samostatně se připravovat
před pohybovou činností a
- strečink
ukončovat ji ve shodě s hlavní
činností -zatěţovanými svaly
- uplatňovat vhodné
a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu;
předvídat moţná nebezpečí
úrazu a přizpůsobit jim svou
činnost
- zvládat v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikovat ve hře, soutěţi, při
rekreačních činnostech
- zvládat v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikovat ve hře, soutěţi
- aplikovat HČJ ve hře a hrát
podle pravidel

6. - 7.

- BOZP v TV, zásady
bezpečného pouţívání
konkrétních sport.
potřeb a nářadí

6. - 7.

- pohybové hry - závody
druţstev i jednotlivců s
různým zaměřením

6. - 7.

- vybíjená

6.-7.

- přehazovaná

6.-7.
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- ovládat míč pomocí
driblingu, předvést dvojtakt,
střelbu z krátké aţ střední
vzdálenosti, ÚK hoď a běţ

- košíková

- předvést kotoul letmo z
trampolíny přes lavičku nebo
nízkou švédskou bednu do
duchen
vyskočit na švédskou bednu z
trampolíny a seskočit do
duchen
přeskočit vyšší švédskou
bednu z trampolíny
- gymnastika +
- na kruzích – předvést kotoul akrobacie
vpřed a vzad, houpat se ve
visu
na hrazdě – předvést vzpor na
rukách, kotoul vpřed, vzpor na
rukách přešvihem únoţmo
(pravou, levou)
- šplhat na laně a tyči
- cvičit se švihadlem
- skákat do dálky z místa
- skákat do výšky (flopem)
- vytrvalostně běhat v přírodě,
- sprintovat na 60 m, 30 m,
- vytrvalostně běhat na 1500
m, - atletika
- absolvovat Cooperův běh
(12 min.)
- házet granátem a kriketovým
míčem
- skákat do dálky

6.-7.

OSV – Sociální
rozvoj: Kooperace a
kompetice

6.-7.

OSV – Sociální
rozvoj: Kooperace a
kompetice

6.-7.

- pouţít základní HČJ ve hře,
pravidla

- minikopaná, florbal,
ringo

6.-7.

- vysvětlit význam úpolových
sportů pro sebeobranu a
brannost,
- předvést přetahy, přetlaky,
úpolové odpory, střehové
postoje,
- drţení soupeře na zemi,
obranu proti objetí zpředu,
obranu proti škrcení), pády
(vpřed, vzad, stranou)

- úpoly

6.-7.
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- předvést základy
společenských a lidových
tanců, základní kroky a
choreografii v aerobicu
- uţívat osvojované
názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka,
čtenáře novin a časopisů,
uţivatele internetu
- naplňovat ve školních
podmínkách základní
olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k
opačnému pohlaví, chránit
přírodu při sportu
- předvést základní lyţařské
oblouky

- tanec, aerobic

6.-7.

- komunikace v TV
(tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností)

6.-7.

- historie olymp. her

6.-7.

- lyţování (5-denní
kurz)

6.-7.

- ovládat základy vodní
turistiky (řídit kanoi) a
cykloturistiky

- turistika

-ovládat a řídit se pravidly
bezpečného a ohleduplného
chování v silničním provozu
- chovat se vhodně a bezpečně
v hromadných dopravních
prostředcích
- rozlišit dopravní značky a
určit jejich význam
- posoudit dopravní situaci
z pohledu ostatních účastníků

- pravidla silničního
provozu
- mezilidské vztahy a
řešení problémových
situací v emocionálně
vypjatých situacích
- důraz na chování
chodců a cyklistů
v silničním provozu,

6.-7.
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Oblast:

Předmět::

Období:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

8. – 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Ţák umí:

- samostatně se připravovat před
pohybovou činností a ukončovat
ji ve shodě s hlavní činností zatěţovanými svaly
- uplatňovat vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu
- předvídat moţná nebezpečí
úrazu a přizpůsobit jim svou
činnost
- zvládat v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti
a tvořivě je aplikovat ve hře,
soutěţi, při rekreačních
činnostech
- přihrávat vrchem i spodem přes
síť
- podávat spodem i vrchem, útočit
po přihrávce
- blokovat na základní úrovni
- přijímat podání spodem, vrchem
- rozehrát balon přes nahrávače,
smečovat
- bránit (blokovat) a hrát v poli na
základní úrovni
- útočit, bránit - osobně, zónově
- střílet ze střední vzdálenosti,
- uvolňovat se s míčem, bez míče
- postupně útočit, rychle zaútočit
z protiútoku, těsně osobně bránit
po celém hřišti
- pouţít základní HČJ ve hře,
pravidla

- strečink

8.-9.

- BOZP v TV, zásady
bezpečného pouţívání
konkrétních sport.
potřeb a nářadí

8.-9.

- pohybové hry - závody
druţstev i jednotlivců s
různým zaměřením,
netradiční pohybové hry
a aktivity (horolezecká
stěna)

8.-9.

- volejbal

8.-9.

- sportovní hry volejbal

8.-9.

- košíková

8.-9.

- minikopaná, florbal,
ringo

8.-9.
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- předvést: kotoul vpřed a vzad
vícekrát za sebou,stoj na rukou se
záchranou, přemet stranou se
záchranou, přeskok kozy ve
zvýšené výšce, kotoul plavmo z
trampolíny přes švédskou bednu
do duchen, přeskok vyšší švéd.
bedny z trampolíny,
na kruzích - kotoul vpřed a vzad, - gymnastika +
stojku, houpání ve visu, houpání akrobacie
v sedě, rotaci kolem své osy
na hrazdě - vzpor na rukách,
kotoul vpřed, vzpor na rukách
přešvihem únoţmo (pravou,
levou), kotoul vpřed, výmyk
- šplhat na laně a tyči
- cvičit se švihadlem a tyčí na
hudbu
- skákat do dálky z místa
- skákat do výšky (flopem)
- vytrvalostně běhat v přírodě,
- sprintovat na 60 m, 30 m
- vytrvalostně běhat na 1500 m,
- atletika
- absolvovat Cooperův běh (12
min.)
- házet granátem a vrhat koulí
skákat do dálky
- předvést nové společenské a
lidové tance, náročnější kroky a
choreografii v aerobiku

- tanec, aerobic

8.-9.

8.-9.

8.-9.

- - vysvětlit význam úpolových
sportů pro sebeobranu a brannost,
- předvést: přetahy, přetlaky,
úpolové odpory, střehové
postoje,
- úpoly
drţení soupeře na zemi, obranu
proti objetí zpředu, obranu proti
škrcení), pády (vpřed, vzad,
stranou)

8.-9.

- uţívat osvojované názvosloví na
- komunikace v TV
úrovni cvičence, rozhodčího,
(tělocvičné názvosloví
diváka, čtenáře novin a časopisů,
osvojovaných činností)
uţivatele internetu

8.-9.
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- naplňovat ve školních
podmínkách základní olympijské
myšlenky - čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví
- chránit přírodu při sportu
- ovládat základy vodní turistiky
(řídit kanoi) a cykloturistiky
-pouţívat své znalosti o
pravidlech sil.provozu v praxi
- orientovat se v základní
legislativě související s tématem
doprava
- odhadnout dopad svého chování
jako účastníka silničního provozu
a dle konkrétní situace ho
korigovat
- zapojovat se do aktivit
podporujících sniţování rizik a
nehodovost.
- řešit test „ řidičský průkaz na
nečisto“.

- historie olymp. her

- turistika

8.-9.

8.-9.

- záţitkové lekce,
projekty a další aktivity
-spolupráce s odborníky
- návštěva centra
záchranářů
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5.9. Člověk a svět práce
5.9.1. Pracovní činnosti
Předmět člověk a svět práce se vyučuje na 1. i 2. stupni, v 1. aţ 9. ročníku. Časová dotace je 1
vyučovací hodina v kaţdém ročníku.
Náplň předmětu vychází z konkrétních ţivotních situací, v nichţ ţáci přicházejí do přímého kontaktu
s lidskou činností a technikou v rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na
praktické pracovní dovednosti s různými materiály a osvojování základních pracovních dovedností a
návyků. Je zaloţen na tvůrčím myšlení a aktivní spoluúčasti ţáků.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zakládá hlavní mezipředmětovou vazbu prvouky a fyziky.
Další důleţité vazby má tento předmět především k předmětům občanská výchova, informační a
komunikační technologie, matematika – geometrie.
Ve výuce

vyuţíváme jak skupinové tak individuální práce, zaloţené na aktivním přístupu ţáků.

Vyuţíváme výukově tématických procházek a exkurzí. Na prvním stupni je výuka realizována převáţně
ve třídách, na druhém stupni v odborných učebnách – školní dílny, učebna výpočetní techniky. Na
druhém stupni jsou ţáci děleni do pracovních skupin podle pohlaví.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Rozvíjíme u ţáků schopnost plánovat činnosti při práci s technickými materiály a při přípravě
pokrmů,
vedeme je k praktickému osvojování práce podle návodu,

Kompetence k řešení problémů
-

Při volbě optimálních pracovních postupů zadáváme ţákům úkoly, jejichţ řešení vyţaduje tvořivé
či logické myšlení,
motivujeme je k hledání různých způsobů řešení a pracovních postupů,
při poznávání vlastností technických materiálů vyuţíváme experiment jako vyučovací metodu,
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Kompetence komunikativní
-

Rozvíjíme u ţáků schopnost pouţívat odbornou terminologii ve vztahu k práci s technickými
materiály,
rozvíjíme schopnost vlastní interpretace navrhovaných postupů, hodnocení průběhu a výsledků
vlastní práce,
učíme ţáky pracovat s různými moţnostmi prezentace technických a pracovních postupů (
zejména nové moţnosti v rámci výpočetní techniky).

Kompetence sociální a personální
-

Při sestavování pracovních postupů a jejich následné realizaci vedeme ţáky ke spolupráci ve
dvojice a v malé skupině,
klademe důraz na potřeby spolupráce a ohleduplnosti na pracovišti,
zapojujeme ţáky do hodnocení výsledků jejich tvořivé činnosti, rozvíjíme schopnost
sebehodnocení.

Kompetence občanské
-

Rozvíjíme u ţáků schopnost posuzovat vliv různých činností člověka na ţivotní prostředí a
spoluzodpovědnost za jeho ochranu.

Kompetence pracovní
-

Vedeme ţáky k osvojení a dodrţování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví a základních
hygienických návyků,
učíme ţáky práci si v čase rovnoměrně plánovat a volit efektivní pracovní postupy,
rozvíjíme schopnost flexibilně reagovat na nové pracovní nároky,
povzbuzujeme ţáky v jejich zájmech s ohledem na případnou profesní specializaci,
vedeme je k získání uceleného přehledu moţností jejich budoucího profesního uplatnění.

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1. - 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

1.-3.

OSV - Osobnostní
rozvoj: Kreativita

Ţák umí:

- opracovávat a třídit dr. materiál
- pracovat podle slovního návodu
a předlohy
- si osvojit základy aranţování

- práce s drobným
materiálem
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- pracovat s modelovací hmotou
- vytvářet jednoduché keramické
výrobky

- práce s modelovací
hmotou

1.-3.

-mačkat, stříhat, trhat, lepit,
vystřihovat, překládat papír
- sestavovat jednoduché
prostorové tvary

- práce s papírem

1.-3.

- navléknout jehlu,stříhat textil,
lepit textilii, přišít knoflík,
zvládnout přední a zadní steh

- práce s textilem

2.-3.

- sestavovat stavebnicové prvky
- montovat a demontovat
stavebnici
- pracovat podle předlohy

- práce montáţní a
demontáţní

1.-3.

- dodrţovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce
- poskytnout první pomoc při
úrazu

- hygiena práce

1.-3.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností
poznávání

OSV – Osobnostní
rozvoj: Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti

- chovat se vhodně při stolování
- připravit tabuli pro jednoduché
stolování
- příprava pokrmů
- připravit jednoduchý pokrm
studené kuchyně
- udrţovat čistotu pracovní plochy

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

4. - 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

4.-5.

OSV - Osobnostní
rozvoj: Kreativita

Ţák umí:

- opracovávat a třídit dr. materiál
- pracovat podle slovního návodu
a předlohy
- si osvojit základy aranţování

- práce s drobným
materiálem
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- pracovat s modelovací hmotou
- vytvářet jednoduché keramické
výrobky

- práce s modelovací
hmotou

-mačkat, stříhat, trhat, lepit,
vystřihovat, překládat papír
- sestavovat jednoduché
prostorové tvary

-práce s papírem

4.-5.

- navléknout jehlu, stříhat textil,
lepit textilii, přišít knoflík,
zvládnout přední a zadní steh

- práce s textilem

4.-5.

- sestavovat stavebnicové prvky
- montovat a demontovat
stavebnici
- pracovat podle předlohy

- práce montáţní a
demontáţní

4.-5.

- dodrţovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce
- poskytnout první pomoc při
úrazu

- hygiena práce

4.-5.

OSV – Osobnostní
rozvoj: Rozvoj
schopností
poznávání

OSV – Osobnostní
rozvoj: Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti

- chovat se vhodně při stolování
- připravit tabuli pro jednoduché
stolování
- příprava pokrmů
- připravit jednoduchý pokrm
studené kuchyně
- udrţovat čistotu pracovní plochy

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti
(dívky)

6. ročník

Školní výstupy

Učivo

- rozpoznávat jednotlivé druhy
materiálů, určovat jejich základní
vlastnosti a pouţití

- vlastnosti materiálů a
jejich uţití v praxi
- dřevo
- kov
- plasty
- ostatní materiály

Roč.

Průřezová témata

6.

EV – Ekosystémy,
Základní podmínky
ţivota, Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí,
Vztah člověka k
ţivotnímu prostředí

Ţák umí:
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- vyjmenovat a popsat základní
pracovní pomůcky a nářadí pro
ruční práci s materiály

- pracovní pomůcky
- nářadí a nástroje pro
ruční opracování

6.

- řešit jednoduché technické úkoly
s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí
- jednoduché pracovní
- provádět jednoduché práce
operace a postupy.
s technickými a ostatními
materiály a dodrţovat
technologickou kázeň

6.

- organizovat a plánovat svoji
činnost
- dodrţovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím;
poskytnout první pomoc při úrazu

- organizace práce

6.

- pouţívat technickou
dokumentaci, připravit si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku.

- technické náčrty a
výkresy
- technické informace
- návody

6.

- vyhledávat a zpracovávat
informace o vyuţití techniky a
jejím vlivu na ţivotní prostředí

- úloha techniky
v ţivotě člověka
- technika a ţivotní
prostředí

6.

- vyhledávat a zpracovávat
informace o vzniku a vývoji
lidové tvořivosti a řemesel

- tradice a řemesla
- technika a volný čas

6.

- dovést pracovní postupy
k finálnímu výrobku

- základní dovednosti
ručních prací
- výroba drobných
oděvních a bytových
doplňků

6.
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OSV
- Sociální rozvoj:
Kooperace a
kompetice
- Morální rozvoj:
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
OSV
- Sociální rozvoj:
Kooperace a
kompetice
- Morální rozvoj:
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

EV - Lidské
aktivity a problémy
ţivotního prostředí,
Vztah člověka
k ţivotnímu
prostředí
OSV
- Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika
MkV Multikulturalita
VMEGS Objevujeme Evropu
a svět
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti
(chlapci)

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata
EV – Ekosystémy,
Základní
podmínky ţivota,
Lidské aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí, Vztah
člověka
k ţivotnímu
prostředí

Ţák umí:

- rozpoznávat jednotlivé druhy
materiálů, určovat jejich základní
vlastnosti a pouţití

- vlastnosti materiálů a
jejich uţití v praxi
- dřevo
- kov
- plasty

6.–7.

- vyjmenovat a popsat základní
pracovní pomůcky a nářadí pro
ruční opracování materiálů

- pracovní pomůcky
- nářadí a nástroje pro
ruční opracování

6.–7.

- řešit jednoduché technické úkoly
s vhodným výběrem materiálů,
pracovních nástrojů a nářadí.
- jednoduché pracovní
- provádět jednoduché práce
operace a postupy
s technickými materiály a
dodrţovat technologickou kázeň

6.–7.

- organizovat a plánovat svoji
činnost
- dodrţovat obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a ochrany při
práci s nástroji a nářadím;
poskytnout první pomoc při úrazu

- organizace práce

6.–7.

- pouţívat technickou
dokumentaci, připravit si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku

-technické náčrty a
výkresy
- technické informace
- návody

6.–7.

- vyhledávat a zpracovávat
informace o vyuţití techniky a
jejím vlivu na ţivotní prostředí

- úloha techniky
v ţivotě člověka
- technika a ţivotní
prostředí
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6.–7.

OSV
- Sociální rozvoj:
Kooperace a
kompetice
- Morální rozvoj:
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
OSV
- Sociální rozvoj:
Kooperace a
kompetice
- Morální rozvoj:
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

EV - Lidské
aktivity a
problémy
ţivotního
prostředí, Vztah
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člověka
k ţivotnímu
prostředí

- vyhledávat a zpracovávat
informace o vzniku a vývoji
lidové tvořivosti a řemesel

- tradice a řemesla
- technika a volný čas

6.–7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
MkV Multikulturalita
VMEGS Objevujeme
Evropu a svět

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

8. – 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Ţák umí:

- ovládat základní funkce digitální
techniky
- propojovat vzájemně jednotlivá digitální
zařízení
- ošetřovat digitální techniku a chránit ji
- digitální technika a
před poškozením
technologie
- dodrţovat základní hygienická a
bezpečnostní pravidla při práci s digitální
technikou; poskytnout první pomoc při
úrazu
- orientovat se v pracovních činnostech
vybraných profesí.

- posoudit své moţnosti při rozhodování
o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy

- trh práce

- volba profesní
orientace
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Průřezová
témata

8.-9.

8.-9.

VMEGS Objevujem
e Evropu a
svět

8.-9.

OSV Osobnostní
rozvoj:
Sebepozná
ní a
sebepojetí
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- vyuţít profesní informace a poradenské
sluţby pro výběr vhodného vzdělání

- moţnosti vzdělávání
a zaměstnání

8.-9.

- rozlišovat mezi jednotlivými druhy a
strukturami organizací a nejčastějšími
formami podnikání

- podnikání

8.-9.
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OSV Osobnostní
rozvoj:
Sebepozná
ní a
sebepojetí,
Kreativita
VDO Občan,
občanská
společnost
a stát
VMEGS Objevujem
e Evropu a
svět
VDO Občan,
občanská
společnost
a stát
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5.10. Rozšiřující vzdělávací oblast
Podle učebního plánu našeho ŠVP patří do této kapitoly náboţenská výchova a etika.

5.10.1. Náboženská výchova
Náboţenskou výchovu vyučujeme na 1. i 2. stupni od 1. do 9. ročníku. Časová dotace je 1 vyučovací
hodina v kaţdém ročníku.
Náboţenská výchova v širším smyslu se orientuje na obecně lidské jevy, jako jsou důvěra,
vděčnost, odpuštění, radost, štěstí, ochota pomoci nebo schopnost tušení dimenzí, které člověka přesahují.
Náboţenská výchova ţákovi pomůţe odpovědět na otázku po smyslu ţivota ve třech existenciálních
potřebách člověka: být přijímán a milován, poznávat měřítka a motivaci správného jednání a orientovat
podle nich svůj ţivot, moci se sdílet a mít perspektivu, která přesahuje hranice jeho ţivota. Náboţenská
výchova pomůţe ţákovi vnímat svůj ţivot jako prostor, v němţ se setkává s Bohem. Náboţenská výchova
zachovává princip vzájemného vztahu mezi současným ţivotem a vírou předávanou tradicí. Předmět
náboţenská výchova římskokatolické církve rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského
ţivotního postoje a jednání.
Náboţenská výchova má přímou vazbu na etiku, občanskou výchovu, dějepis a předměty vzdělávací
oblasti Umění a kultura.
Náboţenskou výchovu se učí ve třídě ty děti, které jiţ tak byly vychovávány a ty, které rodiče
k takové výuce přihlásí.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Učíme, ţe duševní zdraví souvisí se zdravím tělesným i se zdravými vztahy ve společnosti,
učíme, ţe kaţdá myšlenka, kaţdé slovo i kaţdý čin má důsledek, který můţeme hodnotit jako
dobrý , nebo zlý,
na problémových situacích vedeme ţáky k hledání nových řešení problémů.

Kompetence k řešení problémů
-

Zadáváme ţákům takové úkoly, které vyţadují tvořivé myšlení,
vedeme ţáky, aby uměli obhájit svůj postoj,
učíme, ţe problémům je třeba předcházet.

174

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice
ŠALAMOUN - Školní vzdělávací program
Kompetence komunikativní
-

Vedeme ţáky k tomu, aby se vyjadřovali v dané oblasti přiměřeně a srozumitelně,
rozvíjíme u nich schopnost kritického přístupu k informacím a jejich zdrojům,
učíme je diskusi jako metodě.

Kompetence sociální a personální
-

Vedeme ţáky k vědomí, ţe kaţdý má svou cenu,
učíme ţáky přijímat i odmítat sociální role,
učíme ţáky důvěře, vděčnosti, odpuštění, radosti, štěstí, ochotě pomoci, neprosazovat se na úkor
druhých, vcítění se v situaci druhého.

Kompetence občanské
-

Vedeme ţáky k respektování práv i povinností,
k vyjádření nesouhlasu i nespokojenosti přiměřeným způsobem,
rozlišovat normy boţí, morální, mravní, právní a vedeme je k zodpovědnosti.

Kompetence pracovní
-

Učíme ţáky, ţe kaţdý má vlohu k něčemu , ţe ji můţe vyuţít a v této oblasti vyniknout,
ţe má být solidární s hendikepovanými,
ţe čas a zdraví jsou hodnoty, které nelze promarnit.

Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Náboženská
výchova

1. – 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- orientovat se v církevním roce
- přiřadit základní biblické
události
- vysvětlit obsah pojmu církev
- vysvětlit příslušnost k ní
- vysvětlit církev jako
společenství ţivých a mrtvých
spojených vírou v JKr

-církevní rok
- advent
- postní doba
- Svatý týden
- Velikonoce

1.-3.

- církev

1.-3.
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OSV – Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
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- přednést text modlitby
- vysvětlit její základní smysl

- rozlišit, co je schopen udělat
člověk a co ne, co je dílem Boţím
- projevit úctu ke Stvořiteli
prostřednictvím úcty ke tvorům

- popsat základní události ţivota
JKr a základy jeho učení

- přednést text Desatera, rozumí
jeho smyslu, aplikuje ho ve svém
ţivotě podle situací, v nichţ se
nachází

- rozlišit skutky dobré a zlé
- hledat odpuštění a smíření
- ţít podle zákona lásky a
Desatera ve své rodině, třídě a
mezi kamarády

- modlitba Otče náš

- Bůh a stvoření

- Jeţíš Kristus

1.-3.

OSV – Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

1.-3.

OSV – Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

1.-3.

OSV – Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

- desatero

1.-3.

- ţivot křesťana

1.-3.
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OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika
MKV – Lidské
vztahy
OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika
MkV – Lidské
vztahy
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Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Náboženská
výchova

4. – 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- rozlišit Starý a Nový zákon
- přiřadit jednotlivé knihy
- popsat a vysvětlit význam
základních událostí dějin Izraele
- přiřadit k ţivotu JKr základní
křesťanské svátky
- vysvětlit, ţe k ţivotu patří
odvaha něčemu a někomu věřit
- vysvětlit význam soustředěného
ticha, potřebu kaţdodenně se
zastavit a hodnotit svůj ţivot
- popsat, jak se Boţím oslovení
ţivot mění
- křesťan byl a můţe být
pronásledován
- vysvětlit, ţe šířit lásku JKr je
úkol a výzva
- aplikovat Boţí lásku na svůj
vztah k bliţním
- vysvětlit, ţe větší je ten, kdo
slouţí, neţ ten, komu je slouţeno
- uskutečňovat Boţí lásku

- popsat společenství modlitby a
blíţenecké lásky,vzájemné
pomoci a ochoty poloţit pro víru i
ţivot
- uplatnit opravdovost

- Bible jako průvodce
ţivotem člověka

- svět – náš společný
dům

- církev – náš společný
dům

4.-5.

4.-5.

4.-5.

- Boţí království

4.-5.

- první křesťané

4.-5.
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OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
OSV- Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy,
Komunikace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika
OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
MkV – Lidské
vztahy
OSV – Osobnostní
rozvoj:
Sebeorganizace a
seberegulace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika
OSV – Osobnostní
rozvoj:
Sebeorganizace a
seberegulace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika
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- popsat svatého jako člověka
ţijícího příkladným způsobem
- vysvětlit v čem spočívá příklad
ze ţivota známých svatých

- rozlišovat mezi sobectvím a
sebedarováním
- postit se (tj. dát potřebnějšímu)

- svatí

- dát sebe, nikoli jen
přijímat

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Náboženská
výchova

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- vysvětlit uţitečnost přátelských
vztahů navzájem i k Bohu
- objevit jedinečnost druhých
- vidět, jak působí zlo a dobro
- neodplácet zlo zlem

- víra jako vztah

6.-7.

- vysvětlit víru jako akt důvěry a
odevzdání se Bohu
- vysvětlit text vyznání
- pomáhat rozvíjet schopnosti
druhých ve prospěch celku

- vyznání víry

6.-7.

- rozlišit mezi popisným a
symbolickým vnímáním světa
- najít potřeby bliţního a najít
náleţitou formu pomoci
- vysvětlit, ţe být křesťanem je
dar i úkol
- vysvětlit, ţe i utrpení má smysl,
ţe i překonané zlo posiluje

- bliţní

- ţít spolu, ţít s Bohem
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OSV-Osobnostní
rozvoj:
Sebeorganizace a
seberegulace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika
OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy, Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
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- hledat v jejich ţivotě působení
dobra a zla
- hledat to, co můţe inspirovat
- vidět i svaté dnešní doby

- rozlišit cestu k dobru-ke světlu a
k temnotě-ke zlu
- vysvětlit pojem svědomí a jeho
působení i zneuţití
- vysvětlit, ţe Bůh pomůţe, ale
bez aktivity není pomoci
- vysvětlit, ţe cesta k dokonalosti
je cestou postupného
prohlubování ctností

- svatí

- rostu ke světlu

- víra jako aktivita

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

MkV - Lidské
vztahy, Poznání a
sebepoznání
OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Náboženská
výchova

8. – 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

8.-9.

MkV - Lidské
vztahy
OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

Ţák umí:

- vysvětlit, ţe dospělý člověk je
odpovědný za svá mravní
rozhodnutí
- vysvětlit, ţe řešením je
angaţované jednání
- srovnat Desatero a Listinu
základních práv a svobod
- nakládat smysluplně s hodnotou
času
- vysvětlit blahodárnost přiznání
viny a odpuštění
- uţít zásady zlatého morálního
pravidla ve svém ţivotě
- vysvětlit, ţe zlo plodí zase jen
zlo, ţe kořenem dobra je láska,
láska je dar a umění

- vnitřní kompas –
svědomí a odpovědnost

- desatero – svoboda
osvobozených

- zlaté morální pravidlo
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- vysvětlit, ţe závislost na
majetku a poţitcích neprospívá
dobrým vztahům k bliţním
- rozlišit mezi slovem a jeho
závaţností

- vlastnit a darovat

- rozpoznat rozdíly v přístupu
křesťanství, hinduismu,
buddhismu, čínského
universalismu a islámu
- rozpoznat rozdíl mezi
náboţenstvím a sektou

- světová náboţenství a
sekty

- popsat různé typy vztahů mezi
lidmi, rozpoznat povolání
k ţivotu v rodině, ke kněţství i
k řeholnímu ţivotu, odpovědnost
ve známosti i v manţelství

- respektuje různou míru
angaţovanosti v oblasti víry, zná
základní řády a jejich poslání i
úlohu v národních dějinách

- rodina, mezilidské
vztahy, známost a
manţelství

- křesťanské
společenství, řády a
spirituality

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Sociální
rozvoj: Poznání
lidí, Mezilidské
vztahy,
Komunikace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

5.10.2. Etika
Předmětu je vyučováno na 1. i 2. stupni od 1. – 9. ročníku. Časová dotace je 1 hodina týdně v kaţdém
předmětu.
Etická výchova si klade za cíl ovlivňovat postoje a chování ţáků i pedagogů ve smyslu etických
hodnot. Záţitkové učení činí etickou výchovu přitaţlivou pro ţáka a motivuje ho k osvojení nabízených
hodnot. Etická výchova dává konkrétní podobu obecným cílům RVPSV tím, ţe ţáky učí sebepoznání,
které vede k poznání jedinečnosti kaţdého člověka a k poznání, ţe ţivot lásku k sobě samému, k plnému
přijetí vlastního ţivota bez znechucení a rezignace, k otevření se lásce a pro lásku druhých. Etická
výchova učí sebepřijetí, sebeovládání, sebevýchově, omezení pudových záleţitostí, jejichţ splnění by
bylo na úkor druhých, překonání pohodlnosti a nálad jako úsilí o dobro vlastní i druhých, empatii a
solidaritě.
Etická výchova má přímou vazbu na literaturu, občanskou nauku, náboţenství a vzdělávací oblast
Umění a kultura.
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Ta část třídy, která nemá náboţenskou výchovu, je zařazena do výuky etice.
K dosaţení poţadovaných kompetencí u ţáků vyuţíváme následujících výchovných a vzdělávacích
strategií.
Kompetence k učení
-

Učíme ţáky tomu, aby uměli vyhledávat a třídit informace,
na základě pochopení informací a jejich propojení je efektivně vyuţívat v procesu učení, tvůrčích
činnostech v praktickém ţivotě.

Kompetence k řešení problému
-

Vedeme ţáky k vnímání problémových situací ke schopnosti rozpoznat a pochopit problém a
vyhledat informace nutné k řešení problému,
vedeme je k tomu, aby uměli vyuţít své vědomosti a dovednosti k objevení variantních řešení,
vytrvale hledat lepší řešení, promyslet a vyhodnotit důsledky svých činů.

Kompetence komunikativní
-

Vyţadujeme od ţáků, aby jasně formulovali své myšlenky a názory,
aby uměli vyslechnout druhého a reagovat na jeho sdělení,
aby ţákovo sdělení bylo v logickém sledu, výstiţné, a kultivované v projevu ústním i písemném.

Kompetence sociální a personální
-

Vedeme ţáky k tomu, aby uměli ocenit druhé lidi a jejich zkušenosti,
aby byli schopni vnímat potřebu spolupráce při řešení a realizaci úkolu,
aby byli schopni konstruktivní diskuse a přijímání různých pohledů,
aby byli schopni tolerance,
aby uměli pochopit situaci druhého a vcítit se do ní.

Kompetence občanská
-

Učíme ţáky respektování práv a plnění povinností,
vyjádření kultivovaného nesouhlasu s nepřijatelným
aby si uměli stát za svým názorem,
ţe existují normy morální, mravní a právní,
odpovědnosti a tolerantnímu chování.

Kompetence pracovní
-

Vedeme ţáky k vytrvalosti a důslednosti při učení,
k plánování svého času,
k postupům, které neohroţuji zdraví jejich a okolí.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Etika

1. – 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

Ţák umí:

- představit se, pozdravit,
naslouchat mluvícímu, být
zdvořilý, dodrţovat pravidla
rozhovoru
- blahopřát, poděkovat, poprosit,
omluvit se

- základy komunikace

- projevení úcty

- rozpoznat, ţe druhý potřebuje
pomoc, sám pomoc nabídnout a
poskytnout, rozdělit se s druhým

- prosociální chování

- podat ruku, ovládat gestikulaci,
vyuţít mimiku, drţením těla
vyjádřit postoj

- neverbální
komunikace

- vyjádřit náklonnost, lásku,
obavy a strach
- sdělit, která věc se líbí/nelíbí a
proč
- půjčit si, zapůjčení odmítnout

- vyjadřování citů

1.-3.

1.-3.

OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy

1.-3.

MkV – Lidské
vztahy
OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

1.-3.

OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

1.-3.

OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy

- pochopit situaci slabších a
postiţených
- váţit si svého zdraví a pečovat o
ně
- na základě vcítění poskytnout
pomoc

- empatie

1.-3.

- poskytnout pomoc mladším,
prvňákům, ŠD, MŠ, udělat radost
spoluţákům

- kladné vztahy na
pracovišti

1.-3.
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OSV – Sociální
rozvoj:
Komunikace

OSV – Sociální
rozvoj: Poznávání
lidí, Mezilidské
vztahy, Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy, Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
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Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Etika

4. – 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.-5.

OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy, Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

4.-5.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

Ţák umí:

- pochválit, radovat se s druhým,
udělat druhému radost, potěšit ho
v zármutku, najít na kaţdém
chvályhodný rys

- poznání a pozitivní
hodnocení druhých

- najít své silné a dobré stránky
- najít své slabiny a poţádat o
pomoc

- poznání a pozitivní
hodnocení sama sebe

- respektovat práva a povinnosti v
rodině
- nevyvolávat konflikty, tlumit je,
posoudit smysl a výhodu dohody

- vztahy v rodině

- spolupracovat, pomáhat,
postavit se špatným záměrům,
nepodporovat násilí, bránit
konfliktům

- vztahy mezi
spoluţáky

- šetřit majetek školy, pomůcky,
zařízení, pořádek ve třídě,
v šatnách, na WC, dodrţovat
pořádek na chodbách školy,
napomenout škůdce

- vztah k pracovnímu
prostředí

- respektovat přírodní zákony,
sebe chápat jako součást prostředí
a udrţovat prostředí tak, aby
v něm bylo moţno ţít
- rozeznat škodlivé faktory
- respektovat práva druhých
- respektovat nutnost dodrţování
pravidel souţití
- přijmout i represi

- vztah k přírodě

- právní regulace ţivota
společnosti
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Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Etika

6. – 7. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

6.-7.

OSV – Osobnostní
rozvoj:
Psychohygiena,
Seberegulace a
sebeorganizace,
Morální rozvoj:
Hodnoty, postoje,
praktická etika

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

6.-7.

OSV – Sociální
rozvoj: Mezilidské
vztahy, Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

Ţák umí:
- rozlišit etapy dětství a dospívání,
proměny těla, nálad, citů, jednání - vlastní jedinečnost,
- přijmout své měnící se já
sebepoznání,
- najít svou jedinečnost a vidět ji i sebepřijetí
u druhých
- rozlišit nebezpečí kouření,
alkoholismu, toxikománie
- rozeznat destruktivní účinky na
osobnost
- bránit se škodlivému vlivu
nevhodné party
- obhájit své názory a práva,
dovede poloţit otázku a trvat na
odpovědi
- nedat se zmanipulovat
- poţádat o laskavost, odmítnout
nevhodnou ţádost

- jevy škodlivé zdraví

- být sám sebou

- respektovat, ţe kaţdá skupina
má svá pravidla, členové mají svá
- etické aspekty vztahů
práva a povinnosti
v rodině
- problémy ve vztazích řeší, nikoli
odkládá
- zvládat strach a hněv
- usměrnit emoci a kultivovat ji
- najít přiměřenou hranici emocí
- nemluvit vulgárně
- respektovat, ţe mládí a zdraví
nejsou konstanta
- projevit úctu a poskytnout
přiměřenou pomoc

-zvládání agrese

- vztah k nemocným a
hendikepovaným
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-rozlišuje dobré a špatné vlivy
okolí
- umí vzor napodobit
-rozpozná reálné negativní vzory

- reálné vzory

6.-7.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

Oblast:

Předmět:

Období:

Rozšiřující vzdělávací
oblast

Etika

8. – 9. ročník

Školní výstupy

Učivo

Roč.

Průřezová témata

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

Ţák umí:

-rozezná etiku jako filozof.
disciplinu, mravnost, morálku
- charakterizovat vliv náboţenství
na etiku

- zdroje etického
poznání lidstva

- respektuje ţivot a chrání ho
- chránit své duševní i tělesné
zdraví
- nezneuţívá návykové látky

- ţivot, tělesné a
duševní zdraví

- popsat, které oblasti činností
plní rodina
- vysvětlí význam harmonických
vztahů
- přijmout, ţe sexualita není
zboţí, ale projev vztahu

- manţelství, rodina,
sexuální ţivot

- rozlišuje jednotlivé fáze vztahu,
jeho klady i nebezpečí, darování
jednoho druhému, přijetí dětí a
jejich výchova

- zamilovanost, láska,
manţelství a plánované
rodičovství

- vysvětlit pojem majetek a
vlastnictví
- ekonomické hodnoty
- ochraňovat svůj i cizí majetek
a etika
-rozhodnout, jak vhodně a mravně
nakládat s penězi
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-rozeznat ekonomické klady, sám
se jimi řídit
- dobře se připravit na své
budoucí povolání

- respektovat práv a jiných
- uvést příklady základních práv a
svobod člověka
- respektovat práva národnostních
menšin

- spořivost,
podnikavost, umění
hospodařit, solidarita,
poctivost a pomoc
slabším

- důstojnost a hodnota
lidské bytosti
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8.-9.

OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika

8.-9.

MkV - Lidské
vztahy, princip
sociálního smíru a
solidarity, Etnický
původ
OSV - Morální
rozvoj: Hodnoty,
postoje, praktická
etika
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6.1. Hodnocení prospěchu žáků
Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího procesu je hodnocení ţáků, informace učitele ţákovi
a jeho rodičům, nakolik je ţák v rámci daného učiva úspěšný, v čem se zlepšil a v čem doposud chybuje.
Hodnocení ţáků na naší škole je prováděno klasifikací (známkou) podle následujících pravidel a kritérií.
(Kritéria hodnocení jsou v našem vzdělávacím programu zpracovány na základě Štoček, M.: Rukověť
třídního učitele. Atre 2003.)

6.1.1. Základní pravidla pro průběžné hodnocení žáků
1. Ţák je hodnocen pouze z učiva, které bylo ve škole probráno a procvičeno.
2. Ţák svému ohodnocení musí rozumět, tj. vědět jakých se dopustil chyb a podle jakých
kritérií byl hodnocen.
3. Hodnocení z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení ţákova chování.
4. Písemné práce zaměřené na učivo, které není aktuálně probíráno, musí být ţákům
oznámeny předem.
5. Čtvrtletní a pololetní písemné práce mohou ţáci psát v jeden den pouze jednu.

6.1.2. Základní pravidla pro celkové hodnocení
1. Podkladem pro celkové hodnocení ţáka na konci pololetí musí být dostatečné mnoţství
dílčích (průběţných) hodnocení.
2. Celkové hodnocení není tvořeno průměrem známek, nýbrţ odráţí dynamický aspekt
ţákových výsledků, tj. reflektuje rozdíl mezi aktuálními a předešlými výkony.
3. Celkové hodnocení provádí vyučující individuálně s kaţdým ţákem, součástí tohoto
procesu je také ţákovo sebehodnocení.
6.1.3. Kritéria hodnocení
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Stupeň 1 (výborný)
Ţák bez problémů plní v daném vyučovacím předmětu všechny základní poţadavky, k výuce
přistupuje aktivně.
V předmětech naukového charakteru ovládá ţák poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Zvolené postupy a způsoby řešení dokáţe vhodně obhajovat. Jeho ústní a písemný projev je
soudrţný, myšlenkově výstiţný a logický a jazykově kultivovaný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Přiměřeně svému věku je schopen samostatného studia.
K plnění svých povinností, vypracovávání zadaných prací a úkolů přistupuje ţák odpovědně.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák většinou bez problémů plní v daném vyučovacím předmětu všechny základní poţadavky,
k výuce přistupuje aktivně.
V předmětech naukového charakteru ovládá ţák poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v převaţující míře uceleně, přesně a úplně. Samostatně a tvořivě, někdy za pomoci menších
podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Zvolené postupy a způsoby řešení dokáţe obvykle vhodně
obhajovat. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky v myšlenkové výstiţnosti, zachovává si
však logičnost a soudrţnost a je jazykově kultivovaný. Kvalita výsledků činnosti je většinou bez
podstatných nedostatků. Přiměřeně svému věku je schopen samostatného studia, občas s menší pomocí
vyučujícího.
K plnění svých povinností, vypracovávání zadaných prací a úkolů přistupuje ţák odpovědně.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák s menšími problémy plní v daném vyučovacím předmětu všechny základní poţadavky, míra
jeho aktivity při výuce je kolísavá.
V předmětech naukového charakteru má ţák v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. 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. Obhajoba zvolených postupů a způsoby řešení jsou nedůsledné. Jeho
myšlení je málo tvořivé. V ústním a písemném projevu má nedostatky v soudrţnosti, myšlenkové
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výstiţnosti a logičnosti a jazykové kultivovanosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky. Samostatného studia je schopen pouze podle konkrétního návodu učitele.
V plnění svých povinností, vypracovávání zadaných prací a úkolů je ţák nedůsledný.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák plní v daném vyučovacím předmětu všechny základní poţadavky pouze s velkými obtíţemi,
jeho aktivita při výuce je nízká.
V předmětech

naukového charakteru má ţák v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení

poţadovaných poznatků závaţné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a
hodnocení jevů je nesamostatný. Zvolené postupy a způsoby řešení obvykle nedokáţe obhajovat. Jeho
myšlení postrádá tvořivost. Jeho ústní a písemný projev obsahuje závaţné nedostatky v soudrţnosti,
myšlenkové výstiţnosti a logičnosti a jazykové kultivovanosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se
projevují nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Samostatné
studium zvládá pouze s velkými obtíţemi.
Ţák zanedbává plnění svých povinností, vypracovávání zadaných prací a úkolů.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák není v daném předmětu schopen plnit základní poţadavky, jeho aktivita při výuce je velmi
nízká nebo ţádná.
V předmětech naukového charakteru si ţák poţadované poznatky neosvojil, má v nich závaţné a
značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby . Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost a tvořivost v myšlení. Jeho ústní a
písemný projev je nesoudrţný, myšlenkově nedostatečně výstiţný, logicky nesprávný a jazykově
nekultivovaný. Kvalita výsledků jeho činnosti má velmi váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Není schopen samostatného studia.
Ţák neplní své povinnosti, zadané práce a úkoly nevypracovává.

6.2. Hodnocení chování žáků
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6.2.1. Pochvaly a kázeňská opatření

Pochvaly
Pochvala třídního učitele
Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících udělit
pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci.
Pochvala ředitele školy
Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické
osoby udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské či školní iniciativy,
úspěšnou reprezentaci školy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

Kázeňská opatření
Při porušení povinností stanovených školním řádem můţe být podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi
uloţeno kázeňské opatření, a to: - napomenutí třídního učitele
- důtka třídního učitele
- důtka ředitele školy
Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy. O udělení kázeňského opatření a jeho důvodech
jsou písemně prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci ţáky. Opatření se zaznamenává do
třídního výkazu.
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6.2.2 Klasifikační stupně hodnocení chování

Chování ţáka je klasifikováno těmito stupni:
1- velmi dobré
2- uspokojivé
3- neuspokojivé
Stupeň 1 – velmi dobré

Ţák dodrţuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování.
Jedná a chová se slušně, zdvořile, taktně a ohleduplně, respektuje ostatní
osoby. Ojediněle se dopouští méně závaţných přestupků proti pravidlům
školního řádu a pravidlům společenského chování.

Stupeň 2 – uspokojivé

Chování ţáka je v rozporu s ustanovením školního řádu a pravidly
společenského chování. Dopustí se závaţného přestupku, nebo se
opakovaně dopouští méně závaţný přestupků proti pravidlům školního řádu
a pravidlům společenského chování. Ţák je přístupný k nápravě a snaţí se
svá jednání napravit. Návrh projednává a schvaluje pedagogická rada.
Rodiče, př. zákonní zástupci ţáka jsou seznámeni s rozhodnutím
pedagogické rady ústní nebo písemnou formou.

Stupeň 3 – neuspokojivé

Chování ţáka je v hrubém rozporu s ustanovením školního řádu a pravidly
společenského chování. Svým chováním a jednáním se do pouští závaţných
přestupků, kterými váţně narušuje souţití a bezpečnost ve třídě a škole. Svá
pochybení a výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický,
opakovaně se dopouští dalších přestupků.

Návrh na sníţený stupeň z chování tj. stupeň 2 a stupeň 3 projednává a schvaluje pedagogická
rada. Rodiče, př. zákonní zástupci ţáka jsou seznámeni s rozhodnutím pedagogické rady ústní nebo
písemnou formou.
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6.3. Autoevaluace školy
Obecným cílem autoevaluační činnosti školy je identifikovat nedostatky, které sniţují efektivitu
výchovného a vzdělávacího procesu, a hledat účinná řešení, jeţ by vedla k odstranění takových
nedostatků. V časovém rozvrhu autoevaluační činnosti vyuţíváme především 2. pololetí. Přesný
harmonogram jednotlivých činností je součástí autoevaluačního plánu, který se schvaluje na začátku
školního roku. Autoevaluační zpráva školy, vytvářená pravidelně kaţdé tři roky na konci školního roku,
se zaměřuje na tyto oblasti:
- výsledky vzdělávání
- soulad realizovaného vzdělávacího programu s ŠVP
- individuální vzdělávací potřeby
- školní klima a spokojenost ţáků
- spolupráce s rodiči a jejich spokojenost s prací školy
- práce učitelů
- vedení školy
- materiální podmínky
Kritérii hodnocení jsou pro nás výsledky objektivně zajištěného srovnávání škol (srovnávací testy,
olympiády, …), naplnění či nenaplnění očekávání ţáků a jejich rodičů a plnění rámce vzdělávacího
procesu, jak je stanoven platnými právními normami.
Vedle průběţného získávání informací vzájemnou komunikací v rámci běţného provozu školy, si
zajišťujeme materiál pro autoevaluaci především z dotazníků (ţákovskými, rodičovskými) a z výsledků
srovnávacích testů.
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